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ÚVODNÍ SLOVO, LEDEN 2023

Vážení Čáslaváci, 

s přelomem let jsme zvyklí hodno-
tit a plánovat, ohlížet se do minulosti  
a vyhlížet lepší dny, týdny a měsíce, 
které snad od dalšího období čeká-
me. Po třech letech, kdy naše životy 
do značné míry ovládala pandemie, se 
můžeme zase již naplno nadechnout 
a lépe než dříve si uvědomujeme, jak 
snadno se naše životy mohou obrátit 
naruby. Přeji Vám všem, aby rok 2023 
byl již rokem dobrým, plným rados-

ti, klidu. Přeji Vám samozřejmě také pevné zdraví, které je, jak  
s přibývajícím věkem stále intenzivněji vnímáme, základem vše-
ho ostatního. 

Našemu krásnému městu pak přeji, aby se rozvíjelo, hoji-
lo tam, kde je třeba poraněno, a prospívalo nejlépe, jak to bude 
možné. Věřím, že se budeme setkávat na nejrůznějších akcích, 
že budeme diskutovat a společně se podílet na jeho zvelebování. 
A na tuto práci se již dnes velmi těším. 

Krásný vstup do roku 2023 a po celý rok mnoho úspěchů. 

Ing. Jaromír Strnad
starosta městaO

B
S

A
H

Milí Čáslaváci, 

věřím, že jste předvánoční čas, 
který bývá hektický, zvládli v klidu  
a pohodě. Po dvouleté covidové pau-
ze jste se mohli bez omezení setkávat 
a prožít skutečný advent. Stihli jste 
napéct výtečné vánočky i tradiční 
vánoční cukroví, odeslat dopisy Je-
žíškovi, aby nezapomněl pořídit dárky 
pro všechny Vaše blízké, a určitě jste 
si vybrali i z kulturních akcí, kterých 

bylo o letošním adventu v našem městě opravdu dostatek. Jistě 
jste také minimálně jedenkrát přešli přes náměstí kolem krásně 
nazdobeného vánočního stromu (ještě jednou poděkování do 
Lovčic). Víte, že u tradice vánočních stromů na náměstích, re-
spektive vánočních stromů republiky spojených se sbírkou na 
pomoc dětem bez domova, byl čáslavský rodák Rudolf Těsno-
hlídek, od jehož úmrtí uplyne v lednu 95 let? Poprvé se vánoční 
strom republiky rozzářil v prosinci roku 1924, a to na brněnském 
náměstí Svobody. 

Teď jste snad již v klidném čase obklopeni svými nejbližšími 
a užíváte si vánoční pohodu. Blíží se konec roku a snad každý  
z nás hodnotí a rekapituluje, co se mu povedlo a naopak nepo-
vedlo, dává si cíle a předsevzetí do nového roku. Přeji Vám všem, 
aby trpělivost a zodpovědnost, kterou jste projevili během covi-
dové pandemie, a Vaše lidskost, štědrost a laskavost při pomoci 
nejen uprchlíkům z Ukrajiny zůstaly mezi námi i v novém roce. 
Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví, pohody a spokojenosti 
v roce 2023.

Vykročte tou správnou nohou!
Mgr. Renata Vaculíková

místostarostka města
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023 

Zastupitelstvu města byl na jeho pro-
sincovém zasedání předložen ke schválení 
rozpočet města na rok 2023. I tentokrát byl 
navržen jako vyrovnaný v příjmové i výdajo-
vé části se sumou 319 961 milionů korun. 
Šlo v podstatě o návrh, který vypracovalo 
ještě minulé vedení města, s tím, že mu-
selo dojít k úpravě na straně plánovaných 
příjmů.

Byli jsme nuceni vyjmout 30 milionů 
z prodeje pozemků v Koželuhách společ-
nosti Profistav Litomyšl. Město podle jed-
nání se zmiňovanou firmou nemá záruku, 
že tyto prostředky v příštím roce získá,  
a bylo by tak velmi nezodpovědné s nimi 
počítat. Z tohoto důvodu pak bylo nutné 
naopak zapojit vyšší částku z předpokláda-
ných daňových výnosů města, aby celková 
výše příjmů města nepoklesla. I přes tento 
krok však stále zůstává na příjmové straně 
z daní přibližně desetiprocentní rezerva. 

Tímto rozpočtem je pokryta základní 
režie chodu města a řeší se také částečně 
některé drobné investice, kdy kapitálové vý-
daje představují 31,5 milionu korun. 

V rozpočtu jsou zapojeny také příjmy  
z poplatků, které město dostává ze skládky, 
a to ve výši 45 milionů korun. Jde o příjmy 
nadstandardní, které by měly být využívány 
právě nadstandardním způsobem, a nikoli 
na běžný chod města, což v tomto případě 
tak docela není. Navíc na dotace na ne-

mocnici je na výdajové stránce naplánová-
no pouhých 14,3 milionu korun (což podle 
předpokladů zdaleka stačit nebude). Je tedy 
zřejmé, že s takovýmto rozpočtem budeme 
muset v průběhu roku aktivně pracovat. 

Další peníze, které bude nutné v příš-
tím roce poskytnout na záchranu naší ne-
mocnice, budou tedy muset být použity  
z přebytku hospodaření za rok 2022, který 
předpokládáme ve výši 180 milionů ko-
run. 75 milionů z této částky však nyní do 
rozpočtu zapojit nemůžeme, protože jde  
o peníze, které sice na účet města přišly od 
společnosti AVE, ta se ale dále soudí a stá-
le nepadlo konečné rozhodnutí, není tedy 
zcela jisté, zda peníze budou městu sku-
tečně patřit. Dalších několik desítek milio-
nů korun musí představovat rezerva na již 
zmiňované dofinancování provozu nemoc-
nice. Z celé výše přebytku tak může zbýt 
maximálně 50–60 milionů, které by bylo 
možné využít. Samozřejmě je ale také tře-
ba ponechat si rezervu pro neočekávatelné 
situace. Jestliže jsme tedy mnohokrát četli  
o vysokém přebytku hospodaření a úspo-
rách města, které jsou na jeho účtech, 
skutečnost je výrazně jiná. Budeme se 
naopak muset v příštím období snažit 
snižovat procento nákladů na režii města  
z celkového rozpočtu, a to po dobu něko-
lika následujících let. To ale samozřejmě 
neznamená, že by město současným pří-

jemcům peníze bralo. Vzhledem k tomu, že 
je očekávaný nárůst příjmů města v příštích 
letech, postačí udržet tyto náklady ve stej-
né výši jako nyní. Za poslední čtyři roky toto 
procento bohužel neúměrně vzrostlo. 

Rozpočet města nikdy není a nemůže 
být neměnný dokument a je třeba s ním  
v průběhu roku v mezích zákonů pracovat. 
Bude tomu tak i v roce 2023, abychom za-
jistili hladký chod Čáslavi. 

Jaromír Strnad, starosta města

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA ČÁSL AVI 2023

6. 2. 2023
17. 4. 2023
19. 6. 2023
18. 9. 2023
6. 11. 2023
11. 12. 2023

VŽDY V PONDĚLÍ 
OD 17:00

NA NOVÉ SCÉNĚ 
DUSÍKOVA DIVADLA

Sledovat můžete 
i online stream na
 Y T – Město Čáslav
w w w.meucaslav.cz

REAKCE NA NAŘČENÍ SPOLKEM ČÁSLAV PRO VŠECHNY 

Ve čtvrtek 24. listopadu byl na regio-
nálním zpravodajském webu Svoboda.info 
i v dalších zdrojích zveřejněn text, jehož 
podstatou je nařčení mojí osoby z kliente-
lismu v souvislosti s odpuštěním penále 
firmě Silnice Čáslav. Proti takovému tvrze-
ní se musím důrazně ohradit. 

K odpuštění penále ve výši přibližně  
60 tisíc korun za prodloužení termínu do-
končení smluvených prací došlo hlasová-
ním rady města na základě zprávy vypra-
cované a předložené pracovníky odboru 
investic. Nikdo další do tohoto materiálu 
nezasahoval. K prodloužení daného termí-
nu navíc došlo z důvodu víceprací, které 
si s dodavatelskou firmou dohodlo bývalé 
vedení města, jež ale zapomnělo uzavřít  
o této dohodě dodatek smlouvy, v němž 
měl být samozřejmě uveden také pozdější 
termín dokončení prací. Ani v předávacím 
protokolu, který minulé vedení prezentovalo 
i na zasedání zastupitelstva města a v mé-
diích, o tomto nedostatku nebyla žádná 
zmínka. Dodatek byl uzavřen až v polovině 
listopadu po zasedání rady města, která se 

sešla 16. listopadu. Tou dobou již uplynul 
řádný termín dokončení prací a nezbýva-
lo nic jiného než toto pochybení napravit. 
Tedy nikoli vinou dodavatelské firmy, kte-
rou vybíralo ještě minulé vedení města.

Text, který není podepsán konkrétním 
autorem, ale je uváděn jako tisková zpráva 
spolku Čáslav pro všechny, je tedy značně 
zavádějící, zvlášť pokud spekuluje o jaké-
koli kompenzaci v souvislosti s předvoleb-
ní senátní kampaní. Pro tuto kampaň byl 
podle zákona otevřen transparentní účet  
a příspěvky jsou jasně evidovány v souladu 
se zákonem. Jakékoli osočování přispěva-
tele i mě samotného je tedy za akceptova-
telnou hranicí. 

Firma Silnice Čáslav byla dodavatelem 
mnoha staveb v Čáslavi i za minulého ve-
dení, tedy v době, kdy město vedla právě 
Čáslav pro všechny, a i tehdy k podobným 
krokům (tedy k prodloužení termínu dokon-
čení v souvislosti s vícepracemi) dochá-
zelo. Nejde tedy o žádný neobvyklý nebo 
kontroverzní krok, jak je nyní účelově a ve 
snaze uškodit prezentováno.
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157 MILIONŮ PRO ČÁSLAV, VIZE SE NAPLŇUJÍ, DĚKUJI 

Naše práce mě bavila a čtyři roky jsme 
se skvělým týmem pracovali pro Čáslaváky, 
plní energie jsme společně tvořili rozvojové 
plány a vize.

Tým městského úřadu tvoří pan ta-
jemník Martin Ronovský se zaměstnanci 
a mohu říct, že jsou úžasní. Kromě každo-
denní péče o naše město a naše občany 
jsme připravovali rozsáhlé plány a museli 
se dívat s přesahem deseti let vpřed. Teď 
ten samý tým tyto plány naplňuje a mám  
z toho obrovskou radost, velmi vám, ko-
legyně a kolegové, děkuji.

Připravené projekty vyžadují finance,  
a i když je město oddlužené a má k dispo-
zici ke 200 mil. Kč připravených na účtech 
města, je to stále málo a je třeba zapojit 
dotace. 

A ty jsme teď pro naše město a zejmé-
na pro naše dětí získali:
• Na výstavbu nové mateřské školy v areá- 
lu Prokopa Holého 89 mil. Kč a na další 
dotaci se již pracuje. Pro rozvoj a moder-
nizaci ZŠ Sadová 35 mil. Kč, kdy žádost  
o dotaci je tzv. nad čarou a proces hodno-
cení již běží. Naše další dvě základní školy 
ještě čekají, zda dojde k posunu přijatých 
projektů, a chci věřit, že se tak stane. Jedná 

se o dalších dotačních 36 mil. Kč, ale ze-
jména o rozvoj těchto škol a zajištění jejich 
bezbariérovosti.
• Odpady a kam s nimi, stálý boj s narůs-
tajícími odpadky, které od covidové doby 
enormně vzrostly. Nechceme v našem 
městě desítky nevzhledných špinavých 
kontejnerů, proto jsme se vydali cestou 
polopodzemních kontejnerů, které mají 
5× větší objem než jeden nadzemní kon-
tejner. Na vybudování dalších jsme získali 
dotaci 11,6 mil. Kč.
• V dnešní době kybernetických útoků, mo-
derních technologií a elektronizace je tře-
ba na všechny tyto podněty rychle a včas 
reagovat. Kybernetická bezpečnost města 
Čáslavi je velmi důležitá, a i tady bylo naše 
město úspěšné, dotace ve výši 17,4 mil. Kč 
byla schválena.

Stavět se dají nevzhledné krabice, 
nebo můžeme zapojit moderní architek-
turu, která bude ve veřejném prostoru 
vychovávat také naše děti, ovlivňované 
prostředím, ve kterém vyrůstají. Proto 
jsme zavedli pozici městských archi-
tektů a je mi ctí, že jimi jsou Radka Neu-
manová a David Mateásko. Jsou to ga-
ranti vkusného a smysluplného vizuálu. 

Další novou pozicí jsou městští dotační 
pracovníci. Na začátku to byla Adéla Mo-
cová Rybová a štafetu převzala Michae- 
la Krajčová. Jim vděčíme za všechny do-
tace, které jdou dnes do stovek milionů. 
Poděkování samozřejmě patří i jejich ve-
doucí paní Tůmové a před ní paní Petrové. 
Odbor správy majetku města pod vedením 
paní Motyčkové je dnes sehraný tým, kte-
rý tvoří nové městské technické služby.  
Čáslav kvete a není závislá na outsourcin-
gu. Odbor vnějších vztahů a komunikace 
nám dodává stále nové informace mno-
ha mediálními výstupy, které dřív město 
nemělo, případně v takové míře nevyu-
žívalo. Novým pojmem je i participace. 
Naučili jsme se ji a výsledek se dostavil. 
Když dnes vstoupíte do informačního cen-
tra, uvítá vás usměvavá tvář, vůně kávy  
a vstřícné chování. Kultura je v profesio-
nálních rukou paní ředitelky Lady Barto-
šové a muzeum vede nová energická paní 
ředitelka Michaela Dvořáková. Nerad bych 
na někoho zapomněl, mohl bych pokračo-
vat dál přes odbory financí, IT, ŽP a všech-
ny další naše kolegyně a kolegy. Všem 
vám patří srdečné poděkování za všechnu 
tu práci pro Čáslav. 

Martin Horský, zastupitel za Čáslav pro všechny

NĚCO MEZI PRAVDOU A LŽÍ? 

Vážení čtenáři,
dovolte mi krátké zamyšlení inspirované 

článkem z minulého čísla Čáslavských novin. 
Byla v něm fotografie jednotky intenzivní péče 
(JIP) na interním oddělení městské nemocnice, 
která procházela rekonstrukcí a podle toho to 
na ní také vypadalo. U fotografie byl komentář: 
„V takové podobě převzalo nové vedení nemoc-
nice JIP, tedy místnost, kde by mělo být nejlépe 
postaráno o pacienty v akutním stavu. Takto bo-
hužel vypadá již několik měsíců…“ V článku se 
dokonce psalo o „celkovém rozbourání této čás-
ti nemocnice“. Informace o běžící rekonstrukci 
JIP a o tom, že s pokračováním prací se čekalo 
na dotaci od Středočeského kraje, v článku na-
opak nebyla, takže vyznění bylo jasné: Podívejte, 
jak to tady naši předchůdci zničili.

Je taková informace pravda, nebo lež? Doslovně vzato je uve-
dený komentář u fotografie pravda — JIP skutečně slouží k péči 
o vážnější případy a rekonstrukce v době předání nemocnice no-
vému vedení ještě nebyla dokončena. Ovšem vyznění ve smyslu 
„zničili to“ pravdivé není: rekonstrukce sice někdy musí zahrnovat 
fázi destrukce, ale ve finále je spíše opakem, protože se provádí  
s cílem stav zlepšit.

Jde tedy o lež, když jsou uvedené informace pravdivé, ale svou 
neúplností vedou čtenáře k mylným závěrům? Podle mě jde spíše 
o názorný příklad manipulace. Ta je snad ještě ničivější než vylože-
ná lež, protože plní stejný účel a zároveň je hůře odhalitelná, uvěři-

telnější a špatně se vyvrací – vždyť přece nebylo napsáno nic, co 
by nebyla pravda. Do veřejného prostoru pak taková manipulace 
vnáší pachuť z účelového ohýbání reality a podporuje polarizaci 
společnosti, jelikož jednu skupinu vede k vymezení se vůči druhé 
(např. „vy jste to zničili“ versus „vy o nás lžete“).

Přeji nám všem, ať se v novém roce ve zdraví setkáváme s co 
nejméně manipulacemi, a když už přijdou, ať je dokážeme prohléd-
nout a nenecháme si jimi otrávit vzduch.

Martin Jusko, 
zastupitel za Čáslav pro všechny

Zdroj: Studie infekční jednotky – JIP Městské 
nemocnice Čáslav, Městská nemocnice Čáslav
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Dotazy a připomínky občanů

V této části zasedání zastupitelstva 
si vzala slovo jedna ze zaměstnankyň ne-
mocnice, která v ní dle svých slov pracuje 
už od roku 1990. Nemocnice byla podle ní 
až zhruba do roku 2019 vedena racionálně 
a zodpovědně. Ocenila například někdejší 
zdařilou rekonstrukci. „Jenže pak se stalo 
to, že nemocnice byla najednou hospo-
dářsky ničena, mimo jiné zaměstnáváním 
spousty nových zbytečných lidí,“ pozna-
menala. Konkrétně prý jich bylo v listopadu 
2022 o 49 víc než v srpnu 2021. Nedávno 
odvolaná ředitelka Dita Mlynářová podle 
názoru tazatelky vůbec nebrala v potaz 
ekonomický odbor. Aktuální změna ve ve-
dení nemocnice u ní a u dalších zaměst-
nanců probudila naději, že se zase začne 
hospodařit s rozumem. Podporu novému 
vedení už podle jejích slov stvrdilo podpi-
sem 165 zaměstnanců. Žádný občan měs-
ta již v tomto bodě programu nevystoupil.

Dotazy a připomínky zastupitelů
I z audiovizuálního záznamu, dostupné-

ho tradičně na YouTube kanále města, je 
patrné, že na zasedání zastupitelstva pano-
vala nervózní atmosféra, zejména ze strany 
radního Josefa Rumla (ČSSD a Nezávislí). 
Ten neunesl diskusi vztahující se k dobro-
volnému rozhodnutí ředitele nemocnice Cti-
bora Provazníka (ČSSD a Nezávislí) výrazně 
snížit zálohy pro nemocnici od zdravotních 
pojišťoven v letech 2022 a 2023. Bývalý mís-
tostarosta Martin Horský (ČPV) upozornil, 
že toto snížení záloh by mohlo mít zásad-
ní dopad do rozpočtu města. O dobrovolně 
snížené zálohy totiž musí město navýšit 
svůj provozní příspěvek pro nemocnici, aby 
nemocnice pokryla své měsíční náklady.  
V části věnované dotazům a připomínkám 
zastupitelům nechyběly vzájemné výčitky, 
padala mnohdy ostrá slova. Postupně ho-
vořili také bývalý starosta Vlastislav Málek 
(ČPV), starosta Jaromír Strnad (ČSSD a Ne-
závislí) nebo zastupitel David Tichý (ČPV). 
Posledně jmenovaný se na závěr jednání ze-
ptal nového vedení města, proč nebyla zno-
vu ustanovena školská komise. Starosta Ja-
romír Strnad mu odpověděl, že tato komise 
vznikla za minulého vedení města a noví rad-
ní rozhodli, že není nutné ji zřizovat znovu.

IM, MR
MILÍ ČÁSLAVÁCI, ČTENÁŘI  

ČÁSLAVSKÝCH NOVIN,

dovolte mi, abych vám popřál do roku 
2023 vše nejlepší, hodně zdraví, klidu  
a rozvahy v neklidné době, v níž se nachá-
zíme. Konec roku je příležitostí bilancovat 
minulé období a je i časem plánování a jis-
tých předsevzetí do budoucna.

Chtěl bych jako bývalý starosta města 
poděkovat všem svým bývalým kolegyním 
a kolegům na Městském úřadě v Čáslavi za 
společné úsilí, aby se nám v Čáslavi dobře 
žilo. Nemohu samozřejmě vynechat ani za-
městnance městských organizací a všech-
ny občany, kteří se aktivně zapojují do 
veřejného života. Myslím, že se nemáme 
v Čáslavi za co stydět. Na pevných zákla-
dech se dá stavět a pracovat. Nenechme 
se otrávit a vnutit si představu, že město 
je v nějakém rozkladu a musí přijít nějaký 
mesiáš, který dá vše do pořádku, protože 
on jediný ví, jak se věci mají dělat.

Město je všech a na každém záleží, 
jakou měrou přispěje k jeho rozkvětu. Jen 
kolektivním úsilím bez vyvyšování jedněch 
nad druhé se můžeme posouvat dopředu. 
Velmi potřebná je solidarita a pomoc těm, 
kteří jsou ohroženější, slabší, zranitelnější.

Jeden příklad za všechny je fungování 
Taxíku Maxíku, jenž slouží seniorům z ce-
lého čáslavského regionu, kteří mají potí-
že s dopravou zejména k lékařům. Čáslav 
je jedním z 25 měst v České republice, kde 
služba Taxíku Maxíku funguje již více než 
dva roky díky tomu, že se město rozhodlo 
tuto službu zavést a dotovat. Velké díky 
patří naší Animě, která Taxík Maxík provo-
zuje. Zájem o tyto služby stoupá a roste 
i ochota obcí podílet se na úhradě jejich 
provozu. 

To je jeden z mnoha důkazů fungování 
města a služeb, které tu jsou pro občany.

Přeji všem do roku 2023 hodně zdraví, 
sil, pokory a optimismu.

JUDr. Vlastislav Málek
zastupitel za Čáslav pro všechny

Drazí původci odpadů,  
všichni občané města,

jistě již každý z Vás pocítil dopady zdra-
žování energií a s tím spojených cen výrob-
ků a služeb. Každý v posledních měsících 
hledá možnosti úspor a omezování zbyteč-
ných výdajů ve své domácnosti nebo firmě. 
Někteří přehodnocují své stravovací návyky, 
jiní hledají cesty k úspoře na vytápění a další 
si třeba nedopřávají víkendové výlety. Stejně 
je tomu i v případě Čáslavi. Město hospodaří 
s jistým objemem příjmů a tyto prostředky 
musí rozdělit mezi provozní náklady růz-
ných složek a organizací a mezi investiční 
výdaje na rozvoj města. V důsledku obecné-
ho zdražování však dochází k neúměrnému 
růstu provozních nákladů, naopak balíček 
peněz na investice se velmi rychle ztenču-
je. Je tedy třeba začít hledat možné úspory. 
Nejprve by mělo být hledáno tam, kde do-
chází ke zbytečným provozním nákladům. 

Jako vedoucí odboru spravující odpa-
dové hospodářství vidím obrovské rezervy 
v přístupu občanů k produkci a nakládání  
s odpady. Rozhodně je zbytečné a zbyteč-
né náklady způsobuje vhazování směsné-
ho odpadu do kontejnerů na tříděné od-
pady. Svozová společnost pak nemá jinou 
možnost než takový odpad považovat za  
znehodnocený, a tedy jej odstranit na sklád-
ku – a náklady rostou. 

Zároveň bych Vás všechny chtěl požádat 
o rozvahu již při nákupu odpadu budoucího. 
Nakoupit pětkrát 100 g salámu v plastové 
vaničce není totéž jako nakoupit 500 g v pa-
píru. Ano, tento papír nepatří do tříděného 
odpadu, ale objem a váha vyprodukovaného 
odpadu bude mnohonásobně nižší. 

K sepsání těchto několika řádků mě 
vedou neustále rostoucí náklady na svoz  
a odstraňování odpadů z Čáslavi. V po-
rovnání s obcemi v okolí se Vám dostává 
nezměrného komfortu, ale ten nebude bez 
Vašeho přispění udržitelný. Stejně jako  
v minulých letech (bohužel neúspěšně) 
budu i nadále apelovat na vedení města, 
aby přistoupilo k absolutnímu rozložení ná-
kladů spojených s odstraňováním odpadů 
mezi původce. V současné době by to zna-
menalo navýšení poplatků na 1200–1500 
Kč ze současných 550 Kč. Existuje jistě 
celá řada argumentů proti, ale jeden jediný 
PRO stačí. Hospodaříme s jednou hromád-
kou peněz, a pokud je vydáme na zbytečně 
produkované odpady, nebudeme je moci 
investovat do oprav chodníků, stavby škol-
ky, provozu lázní nebo podpory nemocnice. 
Skutečně chcete jít tímto směrem a nést  
s tím spojené následky?

RNDr. Michal Ryšán
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTO ČÁSLAV HLEDÁ PARŤÁKY DO TÝMU TECHNICKÝCH SLUŽEB
• Hledáte stabilní  

a dobře ohodnocenou práci?
• Baví Vás péče o zeleň?
• Jste manuálně zruční? 

• Upřednostňujete práci  
na čerstvém vzduchu?

• Baví Vás obsluhovat moderní 
zahradní  techniku?

POKUD ANO, OZVĚTE SE NÁM!
VÍCE INFORMACÍ: Petra Hniličková, DiS. | 606 751 763 | phnilickova@meucaslav.cz
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MĚSTU SE PODAŘILO ZÍSKAT DOTACE PRO DŮLEŽITÉ PROJEKTY

Jednou ze stěžejních podmínek pro realizaci projektů, které mají za cíl posouvat město směrem vpřed, je udržení fi-
nanční kondice jeho rozpočtu města. Proto je jednou z hlavních činností odboru investic shánění dotací. Rok 2022 byl  
v tomto směru úspěšný. Přehled všech schválených žádostí o dotace v uplynulém roce přineseme v únorovém vydání. 
Nyní se ale podívejme na ty nejzásadnější, které se podařilo získat ke konci roku. Díky dotačním titulům se otevírá 
cesta k instalaci polopodzemních kontejnerů, posílení kybernetické bezpečnosti nebo stavbě nové mateřské školy. 

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY 
(DOTACE 11 604 384,16 KČ)

Výrazně vyšší kapacita kontejnerového 
stání, snížená frekvence vývozu, estetický 
vzhled a čistota – to je pouze část výhod, 
které přinášejí polopodzemní kontejnery. 
Administrativní práce pro výstavbu nových 
kontejnerových stání běží již několik měsí-
ců. Více k tématu pohovořila vedoucí odbo-
ru investic Bc. Petra Tůmová. „Město má 
dlouhodobý zájem postavit polopodzemní 
kontejnery celkem v 16 lokalitách. Jedná 
se o místa, kde stávající kontejnerová stání 
budou nahrazena právě těmi polopodzem-
ními. V současnosti máme stavební po-
volení na stavbu 12 z nich, již díky dotaci  
budeme moci uskutečnit již během tohoto 
a příštího roku. Realizace ve zbylých čty-
řech lokalitách je v řešení. Položkový roz-
počet, který udává předpoklad finanční ná-
ročnosti akce a je součástí projekční části, 
činí necelých 17 milionů Kč.“

Zhotovitele a přibližný harmonogram 
prací v jednotlivých lokalitách bychom měli 
znát zhruba na jaře. 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 
(DOTACE 17 361 959,37 KČ)

Tak jako se vyvíjí systém skladování 
odpadu, mílovými kroky kupředu míří také 
svět informačních technologií. To s se-
bou nese výhody v podobě zjednodušení 
a zrychlení práce, ale také rizika spojená 
s hackerskými útoky. Proto musí dochá-
zet k posílení kybernetická bezpečnost IT 
systémů městského úřadu. Bez nich by byl 
výrazně ohrožen jeho chod, ale také osob-
ní údaje občanů. „V současné době, kdy 
se veřejná správa potýká s kyberútoky, již 
nestačí pořizovat samostatné informační 
a komunikační systémy, aktualizovat je, 
rozšiřovat apod. Je zapotřebí zajistit jejich 
ochranu a zabránit možným kyberútokům, 
které by mohly vést ke zneužití citlivých 

dat a jejich poškození. Nejen pro obyvatele 
města bude tento projekt znamenat ochra-
nu jejich dat a citlivých údajů, které jsou  
v nich obsaženy,“ uvedl vedoucí odboru in-
formačních a komunikačních technologií 
Tomáš Rudolf.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
(DOTACE 89 009 999 KČ)

Stavba nové, designově vytříbené ma-
teřské školy v areálu Prokopa Holého je 
tématem k diskuzi. Důvodem může být 
vysoutěžená cena na její realizaci pohybu-
jící se okolo 126 milionů Kč vč. DPH. Výše 
schválené dotace ovšem nasvědčuje tomu, 
že se jedná o projekt, který má smysl. 

„Z výše schválené dotace máme velikou 
radost. Za úspěchem stojí obrovské úsilí 
celého odboru, a především naší referent-
ky zajišťující dotace Míši Krajčové. Pro nás 
je to jasný impuls k přípravě na samotnou 
realizaci. Na začátku roku 2023 bychom 
měli mít hotový projekt, který poté půjde ke 
schválení stavebnímu úřadu. Projektovou 
dokumentaci tvoří na základě studie Archi-
tektonického ateliéru Black n' Arch, s.r.o., 
společnost Energy Benefit Centre a.s., jenž 
je poddodavatelem společnosti Trigema 
Building, a.s. Ta provede samotnou stav-
bu,“ uvedla Petra Tůmová. Michaela Krajčo-
vá doplnila, že se město snaží získat ještě 
další dotace, které by mohly finančně po-
moct s dílčími částmi stavby, jako je třeba 
zelená střecha.

Školka bude disponovat třemi třídami 
a některé její prostory bude moct využít  
i veřejnost. Místnost pro pohybové aktivity 
si budou moct pronajmout občané napří-
klad pro lekci jógy nebo jiné pohybové ak-
tivity. Přední část, tedy zahrada s herními 
prvky bude veřejnosti volně přístupná. Do-
končení předpokládáme v druhé polovině 
roku 2024. 

Dámy z odboru investic k atraktivitě 
stavby uvedly, že všechny dotčené firmy be-
rou tento projekt jako referenční. „Myslím, 
že školku v podobném designu budeme  
v Česku těžko hledat. Energeticky úsporná 
stavba, zelená střecha pokrytá travinami, 
prosklené stěny poskytující krásný výhled 
ven všem třídám, zahrada plně vybavená 
mnoha hracími i naučnými prvky s venkov-
ním altán pro venkovní výuku“ vyjmenova-
la Tůmová.

K projektu se vyjádřil také jeden z iniciá- 
torů investiční akce, bývalý  místostarosta  
Martin Horský. „Úplně první myšlenkou byl 
benefit pro zaměstnance městské nemoc-
nice, ale pak bohužel přišel covid, který 
negativně ovlivnil počet obyvatel v našem 
městě. Věděli jsme, že musíme nastartovat 
proces přílivu nových obyvatel, mladých 
rodin s dětmi, a s tím je spojená potřeba 
dostatečného počtu bytů. Areál Prokopa 
Holého dle územního plánu umožňuje po-
slední zásadní výstavbu bytů v intravilánu 
města. Také nám byl znám developerský 
záměr další bytové výstavby na pozemcích, 
kde mělo původně stát TESCO. Všechny 
tyto vstupy vyvolávají potřebu posílení 
městské infrastruktury. Dalším důleži-
tým faktem je stav budov stávajících MŠ  
a zejména stavebního materiálu, který byl  
v minulém století pro jejich výstavbu po-
užit. Novou MŠ v Prokopa Holého to celé 
pouze začíná a do dalších let je třeba s ob-
novou budov pro naše děti pokračovat.

Nechtěli jsme pro ně ‚jen krabici‘. Vní-
mání architektury ve veřejném prostoru 
dětmi je další poslání, které bylo myšlen-
kou tohoto projektu. Věříme, že pak děti, 
které se v budoucnu uplatní v různých 
profesích, převezmou pomyslnou štafetu 
a budou také tvořit smysluplné hodno-
ty míst, kde žijí, pracují a tráví volný čas. 
Právě v tom je budova unikátní a použitá 
architektura z dílny Black n' Arch úžasná. 

Museli jsme hodně kombinovat, věřit 
a mít vizi. Nová MŠ je totiž první stavbou, 
kterou město soutěžilo systémem ‚projek-
tuj a stav‘. Povedlo se, aby tento systém 
byl dotačně podporován a dotace ve výši  
89 milionů Kč nám byla přidělena. Velké 
poděkování za vše patří našim kolegyním 
a kolegům z městského úřadu, kteří na 
projektu dál pracují.“

zprávy z radnice

JN
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Město přemýšlí o rekonstrukci 
pěší zóny, která by mohla být 

prodloužena až k ulici Žitenická. 

Žákovský potok, propojující rybní-
ky Zemánek poblíž městských láz-

ní a Medenice za areálem letního 
koupaliště, čeká revitalizace.

Oprava části hradeb dokončena.

Lávka přes Brslenku byla kvůli 
nevyhovujícímu stavu uzavřena. 

Instalován byl provizorní přechod. 

PŘECHODY PRO CHODCE

Z výsledků participačních projektů a průzkumů vyšlo jasně naje-
vo, že jedním z častých problémů, které obyvatelé města zmiňují, je 
nedostatek přechodů pro chodce. Město na poptávku v posledních 
měsících reagovalo opravou stávajících a výstavbou zcela nových 
přechodů. Jedná se o přechod v ulici Jeníkovská naproti nemoc-
nici, kde došlo k instalaci jeho nového osvětlení a stavebním úpra-
vám. Díky nim tak chodci lépe vidí za zaparkované vozy ještě dříve, 
než vkročí do vozovky. Dva zcela nové osvětlené přechody vznikly 
za Podměstským rybníkem. Konkrétněji poblíž křižovatek, které 
spojují ulice Za Rybníkem a Žacká a ulice Za Rybníkem a Čeplova. 

Jako další přijdou na řadu přechody poblíž základní umělecké 
školy. Opraven bude přechod přes vozovku ulice Gen. Eliáše poblíž 
přechodu, který je řízen semaforem v ulici Jeníkovská. O pár met-
rů dál podél hlavní silnice se zcela nového přechodu dočká silnice  
v ulici Svatopluka Čecha.

DOMĚŘENÉ POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU  
NA SKLÁDKU A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ.

Město Čáslav má na účtu z tzv. „poplatkové kauzy“ fi-
nanční prostředky ve výši 76 771 681 Kč (za rok 2018 ve výši  
25 223 693 Kč a za rok 2019 ve výši 51 547 988 Kč). V nejbližších 
týdnech očekáváme platbu za rok 2020 ve výši 11 396 719 Kč). 
 

Město Čáslav tak bude pro rok 2023 disponovat z „poplat-
kové kauzy“ částkou ve výši 88 168 400 Kč.

Provozovatel skládky a původce odpadu společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. se o tyto prostředky soudí s Kraj-
ským úřadem Středočeského kraje. Do ukončení těchto soud-
ních sporů může město Čáslav tyto prostředky využít např. na 
profinancování dotačních projektů, resp. profinancování dota-
ce hrazené z národních, případně evropských zdrojů. Po obdr-
žení dotace by finanční prostředky byly ve stejné výši vráceny 
zpět na účet města.   

Město Čáslav tak má velkou výhodu. V případě pokračo-
vání úspěšného dotačního managementu a finančního řízení  
i v letech 2023 / 2024 bude možné realizovat připravené do-
tační projekty, např. výstavbu nové mateřské školky, instalaci 
polopodzemních kontejnerů, investice do kyberbezpečnosti 
nebo základních škol.     

Ing. Martin Ronovský, DiS.
tajemník
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb prezidenta České republiky 2023

Starosta města Čáslavi podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

① Volby prezidenta České republiky se uskuteční:

PÁTEK 13. ledna 2023 14–22 h | SOBOTA 14. ledna 2023 8–14 h
(pokud nebude prezident zvolen v 1. kole, budou volby pokračovat 27. a 28. ledna)

② Místem konání voleb je:: 

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❶ volební místnost 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA – ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstev-
ní, El. Krásnohorské, Fibichova, Havlenova, Chmelová, Jetelová, 
Lísková, Na Skále, Na Svornosti, Novodvorská, Prokopa Holého, 
Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V Břízkách, V Toufárně, Žitná. 
Žitenická – čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 
1303, 1304. 
Jeníkovská – čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 
363, 1053, 1099, 1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 
1166, 1167, 1663, 1687.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❷ volební místnost  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Žižkovo náměstí    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Dr. L. Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, 
J. Mahena, Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského 
náměstí, Kostelní náměstí, Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Ko-
zinci, Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, Táborská, Tylova, Váchova, 
Žižkova brána. 
Nazaret – čp.: 59, 94, 2062 
Kl. Čermáka – čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 
124, 125, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 241. 
Přem. Otak. II. – čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. 
Poštovní – čp.: 219. 
Za Rybníkem – čp.: 63. 
Masarykova – čp.: 248. 
Žižkovo nám.– čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 
249.  
Pražská – čp.: 1591. 
Táborská – čp.: 986, 1667.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❸ volební místnost  
KLUB DŮCHODCŮ  – ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 
vchod z Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Pod Pilou. 
Přem. Otak. II.– čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148. 
Jeníkovská – čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 
995, 996, 997, 1087, 1381, 1382, 1698. 
Masarykova – čp.: 216, 227, 322, 354, 1889.  
Dusíkova – čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238. 
Jablonského – čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228, 2034. 
Tyršova – čp.: 391, 882, 956, 1107. 
Al. Jiráska – čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 
1175, 1176, 1177, 1751, 1811. 

B. Němcové – čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 
1601.
J. Kollára – čp.: 563, 564, 730, 1209.  
J. Vrchlického – čp.: 561.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❹ volební místnost 
GYMNÁZIUM – ul. Masarykova     
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Poštovní – čp.: 85, 225, 252, 260, 595, 607.
Žižkovo nám.– čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
Dusíkova – čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 
1244.
Masarykova – čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 
240, 241, 245, 258, 285, 331, 471, 1832.
Jablonského – čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 
477, 478, 489, 750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 2079
Husova – čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
Tyršova – čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 
1327, 1328.
Pod Nádražím – čp.: 262, 286, 1951.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❺ volební místnost
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOPRAVNÍ – 
ul. Aug. Sedláčka      
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická,  
Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, Hejdof, Hluboká cesta, Jablo-
ňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, K. Pazderského, 
Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Potoční, Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Nazaret – čp.: celá ulice kromě čp. 59, 94 a 2062.
Pražská – čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 
270, 297, 338, 351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 
538, 539, 540, 541, 544, 618, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 
746, 751, 754, 778, 816, 857, 858, 865, 866, 904, 980, 1037, 1091, 
1098, 1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 1686, 
1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1898, 2022.
Dr. K. Tesaře – čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Tyršova – čp.: 449.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❻ volební místnost 
MŠ Čeplov – ulice Jahodová     
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Břízová, Čeplova, Chrpová, Fialková, Habrová, Jahodo-
vá, Jarmily Kratochvílové, Jasmínová, Jiřinová, K Vodrantům, Ke 
Koupališti, Konvalinková, Květinová, Liliová, Lípová, Luční, Ludmily 
Formanové, Malinová, Modřínová, Na Vyhlídce, Růžová, Sluneční, 
Šeříková, U Cihelny, U Lesoparku, Vodranty, Zahradní, Žacká.
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Za Rybníkem – čp.: 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 
403, 412, 418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 
1284, 1287, 1288, 1319, 1320, 1707, 1809, 1871.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❼ volební místnost 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA – ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovské-
ho, J. Jungmanna, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, 
Pruchova, Svat. Čecha.
Celá část obce: Filipov – ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská.
Jeníkovská – čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 
1065, 1082, 1104, 1696, 1697, 1706, 1762.
B. Němcové – čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 
795, 796, 802, 813, 814, 852, 1137, 1210, 2065.
Al. Jiráska – čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732.
J. Kollára – čp.: 558, 575, 576, 1138.
J. Vrchlického – čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 
815, 969, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 
1369.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❽ volební místnost 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ul. Masarykova    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: 28. října, Bojovníků za svobodu, J. Myslbeka, Forma-
nova, K. Hilberta, L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Tyršova – čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 
610, 613, 636, 637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 
1241, 1568.
Dr. K. Tesaře – čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
Husova – čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
Masarykova – čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 
280, 288, 292, 330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Pražská – čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 
1220, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 
1625.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❾ volební místnost 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Sadová ul. – hlavní vchod   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celá ulice: R. Těsnohlídka.
Kl. Čermáka – čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.
Jeníkovská – čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.
Žitenická – čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 
1533, 1534, 1535.
Přem. Otakara II.– čp.: 938. 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek sta-
novených zákonem č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, 
v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.

• písemně – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voli-
če nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voli-
če. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do pátku 6. ledna 2023.

• osobně lze žádost podat na Městském úřadě Čáslav (Úsek ří-
zený tajemníkem, 2. patro, kancelář č. 12) do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do středy 11. ledna 2023 do 16:00 
hodin.

Voličské průkazy bude městský úřad podle zákona vydávat 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od 29. prosince 2022, 
a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného 
zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným pod-
pisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem 
uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo voleb může městský úřad 
vydat nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování,  
tj. do středy 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli voleb-
ním okrsku na území České republiky. Při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát. Voličský průkaz volič 
odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

Žádost o voličský průkaz si může volič stáhnout na stránkách 
www.meucaslav.cz (sekce: Radnice – Volby) nebo vyplnit osobně 
při návštěv MěÚ Čáslav.      

KONTAKTY
Kateřina Jetlebová, tel.: 604 779 797, 327 300 230, 
e-mail: jetlebova@meucaslav.cz, II. patro radnice
Petra Hamsová, 327 300 200 
e-mail: hamsova@meucaslav.cz, I. patro radnice
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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 

IM

policie informuje, nabídky práce

STRÁŽNÍCI ZVEŘEJNILI FOTKU ZLODĚJE
Psalo se 9. listopadu, když chvíli po poledni telefonicky 

oznámila na služebnu MP Čáslav zaměstnankyně drogerie na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova, že se v prodejně neznámý muž 
pokusil odcizit zboží v hodnotě 13 230 Kč. Dle popisu se mělo 

jednat o muže cizí národ-
nosti hovořícího ang- 
licky. Na kamerovém zá-
znamu prodejny byl spat-
řen, když se pohyboval 
mezi regály a postupně 
si bral zboží a ukládal jej 
pod košili. Následně ho 
oslovila prodavačka, aby 
zboží vrátil zpět do re-
gálu, nebo si ho vložil do 
nákupního košíku. Muž 
dal zpět do regálu dvě 
krabičky žiletek, poté se 
odebral k pokladně, kde 
byl osloven další proda-
vačkou, aby vyndal zpod 
košile veškeré odcizené 
zboží. Poslechl a poté  

z obchodu odešel. Ukrást se pokusil 12 balení žiletek, 1 holicí stro-
jek a 3 náhradní zubní kartáčky. Po muži snědší pleti, vysokém 
cca 170 cm, ve věku kolem 30 let, štíhlé postavy a s černými krat-
šími vlasy se stále pátrá.

Městská policie Čáslav se obrátila i na veřejnost, která by 
mohla poskytnout jakékoli informace vedoucí ke ztotožně-
ní pachatele. Lidé mohou kontaktovat služebnu MP Čáslav na 
adrese nám. J. Žižky z Trocnova 1/1 nebo telefonicky na čísle  
327 312 411, případně 156.

O další informace jsme požádali velitele čáslavských strážní-
ků Pavla Kratochvíla. Začátkem prosince byla situace taková, že 
se případ příliš neposunul. „Máme neoficiální informace od Poli-
cie ČR, že se jedná o ‚profesionální‘ skupinu, která jezdí po celé 
republice. Podobná krádež se v Čáslavi stala na jaře, kdy mladý 
pár (také zřejmě cizinci) ukradl v jednom z místních obchodních 
domů během dvou návštěv 28 lahví tvrdého alkoholu. Mladá paní, 
která lahve vynášela v tašce přes rameno, se při pohybu okolo po-
kladen jen prohýbala,“ uvedl Kratochvíl. Vraťme se ale k případu  
z počátku listopadu. Výjimečný je určitě v tom, že po domluvě  
s Policií ČR zveřejňuje MP Čáslav podobiznu zloděje poprvé. „Chce-
me, aby zveřejnění mělo i preventivní účinek a odradilo případné 
další zloděje v Čáslavi. Na veřejnost se jinak obracíme především 
při přednáškách ve školkách, školách, učilištích a v klubu důchod-
ců. Vysvětlujeme lidem, že pro nás jsou cenné informace typu ‚tady  
a teď se stalo to a to‘, kdy strážníci reagují hned, na rozdíl od infor-
mací typu ‚to je hrozný, co se tady po večerech nebo v noci děje‘. I ty 
prověřujeme. Strážníci se jim často věnují týden i déle a většinou je 
výsledek ten, že se ‚tam‘ neděje vůbec nic,“ popsal Pavel Kratochvíl.

POZOR NA INTERNETOVÉ PODVODY 
O tom, že se kriminalita čím dál více přesouvá do prostředí 

kyberprostoru, se policisté přesvědčují prakticky každý den. Pod-
vodníci a jejich techniky a triky jsou stále sofistikovanější a mnoh-
dy dokážou „napálit“ i člověka, který je jinak velmi opatrný.

V posledních měsících eviduje Policie ČR velmi podobné pří-
pady podvodů na bazarových internetových portálech. V polovině 
listopadu prodával 45letý muž z Čáslavska na bazarovém portá-
lu svou starší obuv. Nedlouho po vyvěšení inzerátu se mu ozval 
údajný zájemce. Poslal prodávajícímu odkaz, kde měl vyplnit své 
číslo účtu, kam mu dle slov pachatele měla být následně odeslána 
finanční částka. Muž však vyplnil nejen číslo účtu, ale také přihla-
šovací údaje do internetového bankovnictví, a pachatel tak získal 
„volný přístup“ k jeho účtu. Z něj mu odčerpal 400 000 Kč a ná-
sledně si zažádal ještě o půjčku ve výši 600 000 Kč, kterou si po 
vyplacení rozeslal na různé účty.

V jiném případě byla podvedena 34letá žena z Čáslavska.  
I ona chtěla na bazarovém portálu prodat již nepotřebné zboží, 
konkrétně dětské oblečení. I jí se zanedlouho ozval zájemce, který 
jí zaslal falešný odkaz vypadající jako odkaz skutečné přepravní 
společnosti. Poškozená zde rovněž vyplnila údaje ke své platební 
kartě a údaje do internetového bankovnictví. Z jejího účtu nezná-
mý pachatel odčerpal 41 000 Kč.

 

PRÁCE, KTERÁ DÁVÁ SMYSL – STAŇTE SE  
OŠETŘOVATELEM/OŠETŘOVATELKOU SENIORŮ

–
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA BEZ ODBORNÉHO 
DOHLEDU A PRAKTICKÁ SESTRA NA PLNÝ ÚVAZEK, 

POPŘ. NA DPP NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
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DARUJME SPOLEČNĚ  
RADOST OSAMĚLÝM SENIORŮM 

Rádi bychom poděkovali zástupcům Muzea českého 
venkova – zámek Kačina, kteří ve spolupráci s naší spo-
lečností Anima Čáslav, o. p. s., připravili, tak jako v minu-
lém roce, speciální adventní projekt. V něm jsme se spo-
lečně rozhodli obdarovat o Vánocích klienty, o které naše 
společnost pečuje. Po celý advent tak mohli návštěvníci 
zámku přinášet dárečky osamělým seniorům pod vá-
noční stromek, který byl umístěn ve vstupním prostoru. 
Po poslední adventní neděli byly dárky předány sociální 
pracovnici společnosti Anima a ke klientům se dostaly 
bezprostředně před Štědrým dnem. 

Chtěli bychom zároveň touto cestou velmi podě-
kovat paní Renátě Daňkové z Čáslavi, která již počtvr-
té zorganizovala sbírku vánočních dárků pro osamělé 
seniory. V průběhu adventních dnů mohl každý, komu 
není lhostejná lidská osamělost, předat svůj dar do její 
prodejny.

Dárky, jež jste pro osamělé seniory zakoupili, jim při-
nesly velikou radost a vykouzlily úsměv na tváři. Je skvě-
lé vědět, že jsou mezi námi lidé, kteří mají v srdci místo 
pro druhé a naplňují tak opravdové poselství Vánoc. 

ANIMA ČÁSLAV, o. p. s.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO JEDINCE  
S PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY

V Čáslavi byla otevřena nová skupina pro osoby s poruchou příjmu po-
travy. Bližší informace k fungování skupiny nám do redakce zaslala její člen-
ka, která si přeje zůstat v anonymitě a vystupuje pod pseudonymem Libuše 
Belfínová. 

Poruchy příjmu potravy jsou vážným problémem, který v závažnější for-
mě postihuje přibližně 18 % žen, avšak odhaduje se, že ve skutečnosti je 
ještě rozšířenější a jedinci pouze nehledají profesionální pomoc.

Se záměrem pomoct v komplikovaných otázkách spojených s touto 
poruchou byla v Čáslavi vytvořena první svépomocná skupina pro jedince  
s problémem příjmu potravy a jejich rodiče, která se schází pod vedením 
velmi ochotné Ireny Řezníčkové Šenkapounové každé pondělí v 14:45 v ba-
ště za evangelickým kostelem.

Setkávají se zde lidé s poruchou příjmu potravy, kteří mají touhu s tímto 
problémem nějak pohnout a jsou rozhodnuti změnit svůj životní styl. Hlav-
ním cílem je osvobození se od moci problematického onemocnění a za 
podpory ostatních přítomných se naučit udržitelný způsob žití.

Cílem skupiny je prolomit tabu, nebát se sdílet své zážitky i vnitřní proži-
tek. Pochopení kolektivem může přinést jedinci úlevu a posunout ho správ-
ným směrem k sebereflexi, která vede k přiznání si zodpovědnosti za své 
chování. Cílem je potom přijmout sebe sama a své tělo takové, jaké je.

JN, Libuše Belfínová

znCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO PRIMÁŘE
Od prosince působí v čáslavské nemocnici MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. Nemocnice v jeho osobě 
získala nového erudovaného primáře chirurgického oddělení, a navíc také mimo jiné odborníka na 
operace karcinomu prsu. Kdo je MUDr. Červinka, jaké jsou jeho první dojmy a plány v Čáslavi? 

MUDr. Červinka v minulosti 
plných pětadvacet let působil na 
pardubické chirurgické klinice  
a dále na chirurgickém oddělení 
v Litomyšli. Vede výuku chirur-
gie na Fakultě zdravotnických 
studií na Univerzitě Pardubice,  
v rámci Erasmu vyučuje chirurgii 
na Polytechnik University Tur-
ku ve Finsku, působí pravidelně  
i v Moffittově onkologickém in-
stitutu v Tampě na Floridě a má 
za sebou také již sedm předná-
šek na kongresech v Japonsku.

Jeho lékařská kariéra začala 
v roce 1995 a od té doby získal 
kromě potřebných atestací, dal-
ších zkušeností a dovedností 
také nadstavbovou atestaci pro 
oblast onkochirurgie – modul 
karcinomu prsu a vzdělání na 
úrovni Ph.D. v téže specializaci. 

Jak vidí po prvních dnech 
působení v Čáslavi své nové 
oddělení? „Chirurgické oddě-
lení bylo v posledním roce bez 
primářského vedení, což byla 
velmi složitá situace. Velmi 

děkuji lékařům, kteří toto od-
dělení přesto udrželi v chodu,  
i když samozřejmě omezeném. 
Byli to zvláště MUDr. Lubwama,  
MUDr. Quahali, MUDr. Cortes 
a samozřejmě ve městě dob-
ře známý MUDr. Baláš nebo 
plastický chirurg a odborník na 
chirurgii ruky MUDr. Fibír, jenž 
zde působí na částečný úvazek. 
Stejně tak patří velké poděková-
ní všem sestrám a dalším čle-
nům personálu. Je velmi důle-
žité, že se jim podařilo oddělení 
zachovat,“ uvedl MUDr. Červin-
ka. A jaké jsou jeho první zkuše-
nosti? „O čáslavské nemocnici 
jsem měl vždy dobré mínění, 
považuji ji za dlouhodobě vyni-
kající zařízení, a to již od deva-
desátých let minulého století, 
kdy mi o jejím chodu vyprávěl 
pan primář Mikeš, s nímž jsem 
býval v kontaktu. Vím i o práci 
dalších primářů chirurgie – 
doktorů Kunáška, Spáčila nebo 
mého kamaráda MUDr. Běle-
hrádka, který nás bohužel před 

nedávnem opustil,“ uvedl doktor 
Červinka a doplnil, že je mu ctí 
navazovat na jejich práci, i když 
 se tak bohužel děje v době, kdy  
se naše nemocnice potýká  
s mnoha problémy, ty personál-
ní nevyjímaje. Nový primář chi-
rurgie si ale svůj současný tým 
velmi pochvaluje. Kromě již zmi-
ňovaných lékařů vyzdvihl také 
práci vrchní sestry Dany Mojží-
šové i všech jejích podřízených. 
Věří, že se mu ve spolupráci se 
stávajícími zaměstnanci i s tě- 
mi, kteří mají v dohledné době 
nastoupit, podaří vrátit čáslav-
skou chirurgii tam, kam vždy 
patřila, tedy do stavu, kdy bude 
poskytovat pacientům dobrou 
péči a zaměstnancům klidné  
a příjemné prostředí pro práci. 
Od února přibude na oddělení 
další chirurg MUDr. Martin Pod-
las a staniční sestra Klára Vaš-
ková, kteří stávající tým doplní. 

A jak chce primář Červinka 
svoje oddělení vést? „Když lidé 
chodí do práce rádi, vědí, že je s 

nimi dobře jednáno, a nečekají 
zbytečné mezilidské problémy, 
které by je stresovaly, dokáže  
i menší kolektiv odvést velký 
kus dobré práce. To je mým 
cílem, vrátit v Čáslavi chirurgii 
do stavu, jaký si zdejší pacienti 
zaslouží. Také proto již funguje 
poradna pro hojení bércových 
defektů, kde působí MUDr. Ervin 
Petrikovič, já bych rád nabídl po-
radnu mamologickou a dále plá-
nujeme poradnu pro hojení ran, 
kýlní, proktologickou a trauma-
tologickou poradnu,“ zakončil 
MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. 
svoje úvodní zamyšlení. 

Věřme, že se plány a vize 
nového primáře zdejší chirurgie 
naplní.    
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ZPRÁVA O NEMOCNICI: DŮLEŽITÁ JE DOBRÁ ATMOSFÉRA A HOSPODÁRNOST

V prosincovém vydání Čáslavských 
novin představil místostarosta pro zdra-
votnictví MUDr. Ervin Petrikovič situaci 
nemocnice v době, kdy ji přebíralo její sou-
časné vedení. Naší současnou snahou je 
v první řadě narovnat vztahy v nemocnici, 
ale zároveň samozřejmě řešíme mnohé 
technické problémy, jako je diskutovaná 
poškozená jednotka intenzivní péče na in-
terním oddělení. Jsem rád, že se její stav 
lepší, jedna její část již v současné době 
čeká na svoje pacienty a druhá, která byla  
v době našeho nástupu do nemocnice do-
slova v dezolátním stavu, dostává nové ob-
rysy díky stavební úpravě. Zároveň v těchto 
prostorách vzniká další jednolůžkový nad-
standardní pokoj.

„JIPka“ ale bohužel není jediným tech-
nických problémem nemocnice. Stejně tak 
je třeba řešit prakticky havarijní stav stou-
paček v přístavbě nemocnice, nikdo si ne-
všiml tekoucí teplé vody z prasklého vodo-
vodního řadu – cca 900 m3, a další relativně 
drobnější, ale jen těžko odkladné problémy. 
Jsme tady ale od toho, abychom se s nimi 
s pomocí vedení města a samozřejmě za-
městnanců nemocnice vyrovnali, ačkoli jde 
o nezanedbatelné finanční náklady.

Peníze jsou ostatně, vedle personál-
ních problémů, dalším velkým tématem. 
Jen v tomto roce se nemocnice dostala do 
situace, kdy potřebuje od města dotaci ve 
výši kolem 75 milionů korun, a to vzhledem 
k malému počtu výkonů, za něž bychom 
získali peníze od pojišťoven. Bývalé ve-
dení nemocnice si nechalo od pojišťoven 
platit zálohy v plné výši, i když bylo jasné, 
že nejsou výkony na chirurgii ani interně  
a tyto peníze musí nemocnice pojiš-
ťovnám vrátit. Jde jen v tomto případě  
o 48 milionů korun, dluh, který jsme „zdě-
dili“ a s nímž se musíme v nemocnici  

i ve městě vyrovnat, 
stejně jako s dalšími 
neúměrnými nákla -
dy na mzdy převáž-
ně nezdravotnických 
zaměstnanců nebo 
paušálními platbami 
různým personálním 
agenturám. Tímto 
způsobem přišla ne-
mocnice o neuvěřitel-
né částky, a to je třeba 
napravovat. Jen od 
prosince 2021 do září 
2022 došlo k propadu 
nemocnice o 40 milionů korun. Od května 
tohoto roku, jak jsme po svém nástupu  
v listopadu zjistili, nikdo nekontroloval 
platby pojišťoven, nikdo neřešil dotační 
program REACT, nebývale se zvětšil apa-
rát ekonomického oddělení, fungující zde 
doslova za ministerské platy.

Přesto věřím v postupné řešení situa- 
ce a jsem přesvědčen, že i tyto finanční 
problémy můžeme zvládnout a nemocni-
ci vrátit do stavu, kdy nebude potřebovat 
tak výrazné dotace od města, které by ta-
kovou zátěž dlouhodobě nemohlo zvládat. 
Bude ale nutné, aby se nemocnice začala 
chovat hospodárně, dobře zvažovala ná-
kupy přístrojů nejen s ohledem na aktuální 
možnost dotace, ale také na další nákla-
dy na provoz. Je nezbytné, aby si všich-
ni uvědomili, že peníze ve zdravotnictví 
jsou, jen je třeba přičinit se o to, abychom 
je získali. Soukromí lékaři také nemusí  
(a ani nemohou) každý rok žádat o milio-
nové dotace na svoje prodělečné praxe. 
Nejde přitom vůbec o změnu podoby nebo 
spektra poskytované péče pacientům, ne-
jde o to zřídit zde výdělečnější oddělení, 
ale ve stávající nemocnici pracovat tak, 

abychom odváděli dostatek správně vyká-
zaných výkonů, které pojišťovny proplatí. 
Tak se musí chovat lékař v soukromé praxi 
a v městské nemocnici to nemůže být jiné. 
To je jediná cesta ke stabilitě.

Abych ale nebyl jen negativní, mohu  
s radostí zmínit nástup (staro)nového léka-
ře MUDr. Jiřího Baláše, který v nemocnici 
nyní ordinuje dva dny v týdnu, nového pri-
máře chirurgie MUDr. Vladimíra Červinky, 
Ph.D., plánovaný příchod dalšího chirurga  
i zdravotních sester, zprovoznění ambu-
lance pro pacienty s bércovými vředy  
a další postupné pokroky. Nejdůležitější je, 
abychom nemocnici vnímali skutečně jako 
naši, jako zařízení, které patří městu a nám 
všem. O to se může nejen podle mého ná-
zoru postarat pouze tým lidí se skutečným 
vztahem jak přímo k nemocnici, tak i k Čá-
slavi. Zásadně nesouhlasím s navrhova-
ným převáděním naší nemocnice pod kraj, 
nemocnice byla vždy klenotem Čáslavi  
a takto bychom ji zase rádi viděli.

Velmi děkuji všem, kteří se podílejí na 
nápravě jejího stavu, místostarostovi pro 
zdravotnictví MUDr. Ervinu Petrikovičo-
vi, manželce Julii, Petru Prchalovi i všem 
dalším zaměstnancům nemocnice, jimž 
není lhostejný její osud a spolupracují na 
její obnově. Nesmírně náš těší vyjádření 
zaměstnanců, kteří dokonce hromadně 
podepsali petici na podporu současného 
vedení. 

Všem zaměstnancům nemocnice, na-
šim pacientům, o jejichž důvěru s největší 
pokorou bojujeme, i všem ostatním Čásla-
vákům přeji do roku 2023 vše dobré, mno-
ho úspěchů a samozřejmě hlavně zdraví.

MUDr. Ctibor Provazník
pověřený řízením Městské nemocnice Čáslav

Vedení Městské nemocnice Čáslav  
děkuje společnosti Silnice Čáslav  
za finanční příspěvek na provoz  
nemocnice ve výši 200 000 Kč.

Větší ze dvou pokojů JIP na interním 
oddělení již čeká na svoje pacienty.

V menším pokoji JIP dochází nyní ke stavebním 
úpravám, aby mohl být co nejdříve zprovozněn.
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Milí přátelé rodinného centra Kopretina, děkuje-
me Vám za přízeň a podporu v roce 2022. Uplynulý 
rok přinesl mnoho radostí, ale také strachu a obav. 
Jsme rádi, že společnými silami zvládáme příchod 
uprchlických rodin a dokážeme vytvořit takové pod-
mínky, že se v našem městě mohou cítit bezpečně. 
Jedná se nejen o materiální pomoc, ale také o psy-
chickou podporu. Díky Vám všem! 

Těší nás, že i v tomto roce mohly probíhat proro-
dinné aktivity (kurzy, dílničky, týdny prázdninových 
aktivit, Svatomartinský lampionový průvod, aj.), kte-
ré mají rádi nejen účastníci, ale i my v Kopretině.

Do nového roku Vám z celého srdce přejeme 
pevné zdraví, lásku a otevřené srdce.

Na začátku nového roku nás čeká tradiční 
Tříkrálová sbírka. Předem děkujeme za přijetí a po-
moc při realizaci.

Bc. Terezie Tichá, DiS.
RC Kopretina 

MAP DORAZIL NA KŘIŽOVATKU
Říká se, že je zapotřebí minimálně šesti let, aby se ukázalo, zda má 
jakákoli snaha nebo aktivita smysl, jestli alespoň trochu, nebo vůbec 
ne. Projekt MAP rozvoje vzdělávání dozrál přesně do této fáze, a proto 
je na čase nastavit zrcadlo – mělo to smysl?

Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání byl na Čáslavsku realizován od 
roku 2016 a po šesti letech se dostává do fáze, kdy je čas na zastavení se, 
ohlédnutí a rozhodnutí, co dál. Projekt cílil převážně na patnáct mateřských 
a patnáct základních škol, ale i na poskytovatele neformálního a zájmového 
vzdělávání, odbornou a širokou veřejnost.

Co MAP školkám a školám vlastně přinesl? Vedle prostoru pro setkávání 
s celou řadou kapacit v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a vzá-
jemného sdílení zkušeností učitelů také takzvané projekty implementace. Tedy 
aktivity, které si přály zrealizovat samy školy. Za zmínku určitě stojí zapojení 
rodilého mluvčího do hodin angličtiny. Jeho působení se dětem i učitelům na-
tolik zalíbilo, že po ukončení tříleté spolupráce s Cotym, která byla možná díky 
finanční podpoře EU, se mohou školy těšit na pokračování, tentokrát s velmi 
sympatickou Kattiou. V souvislosti s tím se sluší poděkovat čáslavské radnici, 
která se na základě poptávky a kladného hodnocení škol rozhodla financovat 
novou rodilou mluvčí z městského rozpočtu.

Svou chvilku slávy si děti užily také díky Divadelnímu festivalu základních 
škol. Slovo chvilka je zde namístě, protože z původně plánovaných tří ročníků 
se kvůli pandemii podařilo uspořádat pouze jeden. I tak to stálo za to! Velké po-
děkování patří dětem a lektorkám za to, jak si dokázaly s původně proklínaným 
požadavkem vztahu divadelního představení k místnímu regionu poradit. Veletr-
hy studijních oborů a pracovních příležitostí, které se opět v důsledku pandemie 
přesunuly do úplně jiného, on-line formátu, dopravní výchova formou vrstevnic-
kého učení a další. Musím zde použít notoricky známou filmovou hlášku: „Teda, 
to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?“

Jak bylo naznačeno v úvodu, nyní přichází období bilancování. Kdo jiný než 
školy by měl rozhodnout, zda výše popsané aktivity měly vlastně smysl, nebyly 
spíš zatěžující než přínosné. Díky Operačnímu programu Jan Amos Komen-
ský, který bude realizován díky podpoře EU prostřednictvím MŠMT, se našemu 
regionu otevírá možnost zapojit se do pokračování v podobných aktivitách. 
Nechme se tedy překvapit, co na to školy.

Pokračování projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav by případ-
ně bylo možné od roku 2024.

MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III, r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí 
v čáslavském Grandu vždy oživil doprovodný 
program. Na snímku Roboti z autobusu.
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JAK VYPADAL KONEC ROKU  
U NÁS VE ŠKOLCE?

Vánoční období je velmi oblíbené u do-
spělých, a co teprve u dětí! V mateřské ško-
le vždy probíhá v této době velká spousta 
akcí nejen pro děti, ale i pro rodiče. Pojďme 
se společně podívat na některé z nich.

Předškoláci ze střediska Husova vyrazi-
li na zimní stadion, kde jim trenéři hokejistů 
ukázali, co vše potřebuje hráč ke hře a také 
celé prostory stadionu. Na závěr si děti vy-
zkoušely střelbu na branku. 

Svět neslyšících v pohádce zažily děti 
ze střediska Masarykova. Problematikou 
neslyšících je provedla doktorka Oušková, 
neslyšící méďa Čumáček a jeho kamarádi 
z lesní školky. Dětem se představení moc 
líbilo!

To děti ve středisku R. Těsnohlídka vel-
mi potěšila živá divadelní show Cestování 
s dinosaury. Všichni se společně přesunuli 
do světa druhohor a čekal je neskutečný 
zážitek – „živí“ dinosauři, kteří sklidili ob-
rovský úspěch.

Lampionový průvod s uspáváním 
broučků proběhl ve středisku Bojovníků 
za svobodu a došel společně až do centra 
města. Cílem odpolední akce dětí s rodi-
či bylo uspat broučka, který se zapomněl 
zazimovat. Děkujeme rodičům i dětem za 
účast, díky Vám se akce velmi vydařila! 

,,Krabici od bot“ společnými silami 
zabalily a odnesly na sběrné místo děti  
z Koťátek z Jahodové. A za to, že pomáhají 
a myslí na druhé, dostaly od organizátorů 
z Diakonie poděkování a samolepku. Moc 
tímto děkujeme rodičům, kteří se zapojili  
a přinesli dáreček do balíčku. 

Na všech střediscích jako každoročně 
proběhla mikulášská nadílka s čertovským 
rejem, kterou si dětivyvelice užily. Vrcholem 
tohoto období byla samozřejmě vánoční 
nadílka. Rozzářené dětské oči, to je ta nej-
větší odměna pro každého z nás!

Děkujeme tímto všem spolupracovní-
kům, rodičům, a hlavně dětem za spoluprá-
ci v uplynulém roce a již se moc těšíme, až 
společně vykročíme do roku nového.

Vaše Mateřská škola Čáslav

ŽÁCI Z MASARYČKY NAVŠTÍVILI 
LINEC A NORIMBERK

V prvním adventním týdnu dvě skupiny 
žáků z osmých a devátých ročníků Základ-
ní školy Masarykova v Čáslavi vyjely do ra-
kouského Lince a německého Norimberku. 

V Linci žáci zhlédli expozici v Muzeu 
budoucnosti, která je věnovaná nejnověj-
ším technologiím. Vyzkoušeli si interak-
tivní pokusy z robotiky, biotechnologie  
a neurologie. Největším zážitkem byla uni-
kátní projekce o hloubce vesmíru. Násle-
dovala prohlídka historického centra měs-
ta a návštěva adventních trhů, které měly  
v podvečerním nasvícení neopakovatel-
nou atmosféru. 

V Norimberku žáci nejprve prošli his-
torické centrum města, kde po sobě zane-
chal stopy český král Karel IV. Obdivovali 
majestátní hrad Kaiserburg, Dům Albrech-
ta Dürera, kostel St. Lorenz-Kirche nebo 
slavný norimberský orloj. Na místních tr-
zích, které patří k nejkrásnějším vánočním 
trhům v Evropě, ochutnali typické norim-
berské perníky.

Žáci se z obou výjezdů vrátili unavení, 
ale nadšení a obohacení o nevšední zážitky.

Mgr. V. Vacková, Mgr. P. Teplá
vyučující ZŠ Čáslav, Masarykova

INFORMATIKA V PROJEKTECH 

Základní škola Čáslav, Masarykova 
začala v tomto školním roce vyučovat ve 
všech ročnících podle nového školního 
vzdělávacího programu upraveného dle 
Rámcového vzdělávacího programu vyda-
ného ministerstvem školství. Školy musí 
podle upravených školních programů začít 
vyučovat nejpozději od 1. 9. 2023. Velká 
změna je především v učivu informatiky, 
které je sestaveno tak, aby rozvíjelo infor-
matické myšlení žáků, je tedy hlavně o lo-
gice a postupech. 

ZŠ Masarykova tyto znalosti předává 
žákům také prostřednictvím projektového 
vyučování. V prosinci zorganizovala pro 
páté až deváté ročníky projektový den. 
Žáci pracovali s didaktickým robůtkem 
Blue-Bot a programovali na tabletu. Do-

zvěděli se o možnostech využívání robo-
tů v praktickém životě. Osvojili si základy 
práce na 3D tiskárně a vytvářeli prostoro-
vé modely. V aplikaci 3D Pottery virtuálně 
modelovali keramickou vázu. Pracovali  
s aplikacemi Google Lens, Earth a Fronts. 
Zkusili si, jak lze pomocí programu Assis-
ted Melody skládat hudbu. Ve skupinách 
vytvářeli a luštili šifry, pracovali například  
s Caesarovou šifrou nebo šachovou šifrou. 
V rámci učiva o počítačové bezpečnosti 
byli poučeni o bezpečné práci a upozorněni 
na hrozbu různých kybernetických útoků. 

Děti se učily algoritmizaci, programo-
vání, modelování. Učily se pracovat s digi-
tálními technologiemi a informačními sys-
témy. Projektový den se osvědčil a určitě 
nebyl poslední. 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA  
DOKONČENA

Projekt naší školy s názvem Přírodní za-
hrada ZŠ Čáslav náměstí, spolufinancova-
ný Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí, byl dokončen. Škola tak získala 
do svého užívání novou venkovní učebnu, 
která bude sloužit jak pro environmentální 
výuku žáků, tak pro veřejné akce.

Součástí zahrady je též část okrasná, 
plnící estetickou úlohu, i část užitková. Ve 
zvýšených záhonech budou žáci prvního  
i druhého stupně pěstovat bylinky, jahody 
a různé bobulové plody. Při budování za-
hrady byl používán materiál z regionálních 
zdrojů, odpočinkovou zónu např. zdobí vel-
ké žulové kameny z lomu ve Zdechovicích. 
Součástí zahrady jsou také prvky osvětové 
(krmítka, hmyzí domek, broukoviště, dlaž-
dice pro pozorování edafonu) a další prv-
ky zahradnického vybavení (kompostéry, 
zavlažovací vaky, výsadbový stůl apod.). 
Opomenut nebyl ani systém zavlažování 
dešťovou vodou.

Škola realizací projektu v hodnotě  
641 863,83 Kč dostala krásný dárek ke 
svým 200. narozeninám. 

Vyučující informatiky, ZŠ Čáslav Masarykova
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SVAŘOVÁNÍ VE FIRMĚ NYMWAG CS
Ve středu 23. listopadu 

2022 se třída oboru Strojírenství 
S4 vydala na praktickou exkurzi 
do společnosti NYMWAG CS, 
a.s., Nymburk. Bylo sychravé 
ráno, když jsme vyjížděli směr 
Nymburk, ale cesta proběhla 
bez zpoždění, jelikož dopravní 
situace byla velmi dobrá.

Ve firmě NYMWAG CS, a.s., 
Nymburk jsme byli srdečně 
uvítáni generálním ředitelem  
Ing. P. Vlčkem, personalistkou 
Bc. L. Červinkovou a jejich ko-
legy z vedení firmy a výroby.  
Po úvodním slovu nám byl pro-
mítnut krátký film o firmě a její 
výrobě kolejových, cisterno-
vých, plošinových, výsypných 
vozů a podvozků. Nastalo oblé-
kání bezpečnostních prostřed-
ků, jako jsou přilby a ochranné 
vesty, a vyrazili jsme do výrob-
ního procesu. Zhlédli jsme celý 
výrobní proces kolejové cis-
terny a studenti měli možnost 
ověřit si své teoretické znalosti 
z odborných předmětů, např. 
ohýbání, ohraňování, stáčení 
na čtyřválcových stáčecích 

strojích, svařování, tryskování 
atd.

Zlatým hřebem bylo sva-
řování ve výcvikovém centru 
firmy pod odborným dohledem 
profesionálních svářečů. Stu-
denti si prakticky vyzkoušeli 
svařování metodou TIG a sva-
řování v ochranné atmosféře 
CO2. Někteří vytvořili svár jako 
malovaný a byli pochváleni 
profíky, někteří ho měli troš-
ku „provzdušněný“ – těm se 
dostalo slov útěchy, že nikdo 
učený z nebe nespadl. Trošku 
tréninku a půjde to také.

Celkové hodnocení prak-
tické exkurze bylo na výbor-
nou. Odjížděli jsme obohacení 
o nové poznatky a studenti  
i o zážitky.

Děkujeme firmě NYMWAG 
CS, a.s., za spolupráci, za ocho-
tu strávit s námi čas a těšíme 
se na další setkání.

Exkurze se uskutečnila za 
podpory Krajské hospodářské 
komory Střední Čechy – oblast-
ní kancelář Kolín.

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
18. 1. 2023 (středa) od 14:00 do 16:30

Prohlídky v časech: 14:10, 14:30, 15:00, 15:30 a 16:00 hod.
Můžete se těšit na komentovaný program, kde se dozvíte  

informace o studiu na střední škole a o studijních oborech: 
 ǟ 23-41-M/01 – Strojírenství

 ǟ 63-41-M/02 – Obchodní akademie
 ǟ 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum

Prohlédnete si výukové prostory školy (učebny klasické i odborné),  
knihovnu, domov mládeže, školní jídelnu a další. 
Více informací získáte na www.sps-caslav.cz, 

na tel.: 327 312 611, e-mailu: sekretar@sps-caslav.cz.

PŘÍKLAD ZDEŇKA POHLREICHA  
TÁHNE ŽÁKY KE STUDIU

Dne 22. 11. 2022 měli žáci 
SOU Čáslav možnost navštívit 
vyhlášené restaurace v Praze. 
Jednalo se o podniky Café Im-
perial a Next Door, které provo-
zují Zdeněk Pohlreich a Lukáš 
Koubek. Celou prohlídku se 
nám věnovala paní Petra Svo-
bodová, která je pravou rukou 
pana Pohlreicha a perfektně ho 
nahradila. Díky jejímu výkladu 
jsme mohli nahlédnout do sou-
kromého života „Šéfa“ a jeho 
příběh nás velice oslovil i pře-
kvapil. Vyprávěla nám, jak do-
stal v mládí velikou šanci, díky 
které se dokázal vypracovat až 
mezi špičku svého oboru. Tu 
samou šanci teď posílá dál ka-
ždému, kdo je mladý, má zájem  
o obor, a především chce.

Nahlédli jsme do provozu, 
promluvili si s kuchaři, číšníky 
a jejich nadřízenými a prohlédli 
si i celý hotel Imperial. Všichni 
pracovníci se nám ochotně vě-
novali. Pan šéfkuchař Michal 
Pšenička nám ukázal poměrně 
malou kuchyň, kde se ale vydá 
přes 1200 jídel denně. Mimoto 
nám prozradil i spoustu prak-
tických a cenných rad, třeba že 
„základ veškerého úspěchu je  
v přípravě“. 

Velkým přínosem pro nás 
byla zejména nabídka budou-
cího zaměstnání nebo brigády 
přímo od vedení firmy a mož-
nost slyšet, vidět a zažít něco 
tak koordinovaného. Bylo znát, 
že veškerý personál jede na 
jedné vlně a poskytuje svým 
zákazníkům ty nejlepší služ-

by. Moc se těšíme na přislíbe-
né společné setkání s panem  
Pohlreichem na jaře u nás ve 
škole a děkujeme zejména paní 
Svobodové za zorganizování tak 
skvělé akce. Exkurze nás ještě 
více sblížila s naším oborem.

Žaneta Růžičková, 2. C 

  Gymnázium a Střední odborná 
   škola pedagogická Čáslav,  
       Masarykova 248

Informace na: www.gymcaslav.cz, 
327 340 051 a info@gymcaslav.cz 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
17. 1. 2023

www.gymcaslav.cz

vysoké uplatnění a tradice více než 140 let

Otevřou se tyto třídy
gymnázium všeobecné osmileté - 1 třída
gymnázium všeobecné čtyřleté - 1 třída
pedagogické lyceum – 1 třída
předškolní a mimoškolní pedagogika – 1 třída
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Rok 2022 byl pro Jaroslava Červinku přelomový hned z několika důvodů. Mezi ty hlavní bezesporu patří dvě 
životní jubilea. Sám oslavil 70 let. A v Čáslavi dobře známá dechová kapela Březovanka, v níž figuruje jako 
zpěvák, už je pevnou součástí české hudební scény rovných 30 let. 

Co jste si pomyslel, když jste se v den 
svých 70. narozenin ráno probudil?

Rozhodně to byl den jako každý jiný. 
Jen s tím rozdílem, že jsem připravoval 
oslavu pro své přátele a kamarády, kterou 
jsem uspořádal v Obecním domě v Kozo-
hlodech. Ale sedmdesátku vnímám jen 
jako číslo. Jsem člověk, který neustále 
něco vymýšlí a zařizuje. Například připra-
vuji program rozsvěcení vánočního strom-
ku u nás v Kozohlodech, s kamarády hasi-
či organizujeme každoročně oslavu MDŽ, 
připravujeme občerstvení při hasičských 
soutěžích, pořádáme vepřové hody. Každý 
rok organizuji výlet do Krkonoš, konkrétně 
do Pece pod Sněžkou na Boudu Máma, 
zájezd do sklípku na dobré moravské víno  
a v zimě jezdíme s kamarády muzikanty 
do Rokytnice nad Jizerou. Aby toho ne-
bylo málo, založili jsme se Zdeňkem Taj-
čovským, výborným harmonikářem, Ma-
lou venkovskou dechovku, kde kromě nás 
dvou hraje ještě Zdeňkův syn Zdeněk, můj 
syn Martin a kamarád z Březovanky Libor 
Zdeněk. A téměř každý týden si chodíme 
zahrát, třeba jen tak pro sebe a pro ra-
dost. Takže opravdu nemám čas myslet 
na věk.

Alespoň ke vzpomínání ovšem urči-
tě vybízí jubileum, které v roce 2022 
oslavila Březovanka. Můžete nám při-
blížit, jak před 30 lety vypadaly její 
začátky?

Kapelu na zimním soustředění or-
chestru Základní umělecké školy v Čásla-
vi založil v březnu 1992 Martin Líska a za 
kapelníka si kluci vybrali tubistu Jirku Voj-
těcha. Bylo jim tehdy nějakých 17–20 let, 
a protože potřebovali někde zkoušet, do-
mluvil trumpetista Libor Zdeněk, že by to 
šlo v klubovně hasičů u nás v Kozohlodech. 
Moje účinkování v kapele začalo na podzim 
1992. Vzpomínám si úplně přesně, že byla 
sobota kolem poledne a chlapci měli tou 
dobou přestávku a stáli před klubovnou. 
Protože jsem většinu z nich znal, zastavil 
jsem se tam a bavili jsme se samozřejmě  
o muzice, jelikož i já jsem od svých 23 let 
hrál v kozohlodské kapele na bicí a zpíval 
jsem. Kluci se tou dobou připravovali na 
své první veřejné vystoupení, a jelikož ne-
měli žádného zpěváka, na popud Libora 
Zdeňka mě Jirka Vojtěch oslovil, jestli bych 
s nimi nechtěl zpívat. Nabídku jsem velmi 
rád přijal. První veřejné vystoupení proběh-
lo v květnu 1993 v Horušicích. Pak kapel-

ník přivedl dalšího zpěváka, Slávka Kubáta  
z Vysočiny, a následně dvě zpěvačky, sest-
ry Pitekovy. Tak jsme začínali a vystoupení 
přibývalo. Rád na tu dobu vzpomínám, bylo 
mi tehdy 40 let a muzikanti mi říkali „děd-
ku“. Čas utíká a klukům, kterým bylo ten-
krát kolem dvaceti, je dnes padesát.

Březovanka se profiluje jako česko-
moravský soubor, odkud ale pochá-
zejí její jednotliví členové?

V současné době je většina muzikan-
tů Březovanky členy Hudby Hradní stráže  
a Policie ČR, ale pochází a za muzikou do-
jíždí od Úval, Lysé nad Labem, Kolína, Pardu-
bic, Chrudimska, Čáslavska nebo Vysočiny.

Jak často dochází k personálním ob-
měnám a které považujete za nejvý-
znamnější?

V každé kapele dochází čas od času 
k personálním změnám, někdo odchází 
kvůli práci, jiný se chce věnovat něče-
mu jinému. K větší obměně muzikantů 
došlo v Březovance před pěti lety. Od té 
doby máme stabilní sestavu a v případě, 
že nemůže kmenový hráč, má i své stálé  
a osvědčené záskoky.

NEJLEPŠÍ KONCERT  
V DĚJINÁCH BŘEZOVANKY
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Odkud čerpáte svůj repertoár?
Repertoár určuje zpravidla kapelník, 

který nejraději sám, přímo na tělo naší 
kapele, upravuje starší české a moravské 
lidové písničky. Například na předposled-
ním CD je valčík, který přinesl zpěvák 
Slávek Kubát, s názvem Starý Kříž. A na 
posledním CD, vydaném k 30. výročí Bře-
zovanky, je polka Tam, kde končí blata od 
autora Jirky Fidlera.

A jací lidé vás nejčastěji poslouchají  
a chodí na vaše koncerty?

Na naše koncerty chodí lidé, kteří mají 
rádi hezké české a moravské písničky.

Vyvinul se za oněch třicet let nějak 
vztah mladých lidí k dechové hudbě?

Stále je spousta mladých lidí, kteří se 
dechové hudbě věnují, zakládají nové ka-
pely a dechovka je baví, což je moc dobře. 
U posluchačů si tím tak jistý nejsem.

V čem vlastně podle vás spočívají 
výhody dechové hudby jako takové 
oproti jiným hudebním žánrům?

Výhody se těžko posuzují, každému 
se líbí něco jiného. Já mám dechovku rád, 

protože má rytmus, pěkné melodie, nápad, 
rozmanitost a vtip. Ale rád si poslechnu  
i jinou muziku, populární, rockovou i váž-
nou. Jak se říká, od Vlacha až po Bacha. 
Každá muzika má své.

Kolik koncertů ročně odehrajete  
a víte už, které vás čekají v roce 2023?

Březovanka odehraje ročně asi 12–15 
koncertů. V současnosti se věnujeme pou-
ze dechovce a hrajeme ji na různých kon-
certech a festivalech. V době, kdy jsme 
ještě hráli na tanečních zábavách a ple-
sech, to bylo kolem 35 vystoupení za rok.

Kalendář na rok 2023 zatím ještě ne-
mám, ale připravuje se účast na několika 
festivalech a v jednání jsou i samostatné 
koncerty.

V listopadu jste vystoupili v Dusíkově 
divadle. Jak tuto událost s odstupem 
několika týdnů hodnotíte?

Pro mě osobně to byla hodně emotiv-
ní záležitost, jelikož jsem si tento koncert 
užíval převážně z pozice diváka a na pódiu 
jsem byl až ve druhé polovině. Podle mého 
názoru, a i podle lidí, se kterými jsem 
mluvil, to byl nejlepší koncert, který jsme 

za těch třicet let odehráli. Kapela hrála 
skvěle. Zpěváci, včetně našeho hosta Bro-
nislava Palowského, byli úžasní. Zlatým 
hřebem byl křest nového CD, jehož kmo-
trem byl šéfdirigent Hudby Hradní stráže  
a Policie ČR Václav Blahunek. A třešničkou 
na tom pomyslném dortu byl skvělý mo-
derátor večera Honza Čenský. Chtěl bych 
poděkovat za sebe i za kapelu všem lidem, 
kteří přišli a naplnili čáslavské divadlo.  
A také Městskému úřadu v Čáslavi, od kte-
rého jsem u příležitosti svých narozenin 
dostal ocenění za přínos kultuře. Nebývá 
zvykem, že by někdo dostal takové oce-
nění za propagaci dechovky. Moc si toho 
vážím. 

Kde vidíte Březovanku za dalších řek-
něme deset let?

Věřím, že bude stále bavit lidi dobrou 
muzikou. A přál bych si, aby přebírala Zla-
tého slavíka v kategorii Dechovka roku 
(smích).

Přeji všem muzikantům, příznivcům 
Březovanky, zkrátka všem lidem v novém 
roce 2023 ZDRAVÍ, ZDRAVÍ, ZDRAVÍ A AŤ 
VÁS, LIDI, ŽIVOT BAVÍ!

.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ DO DLOUHÉ HISTORIE ČÁSLAVSKÉ RADNICE

Budova, ve které sídlí obecní radnice, 
patří zpravidla k těm nejdůležitějším – a ta 
čáslavská není výjimkou. Přispívá k pocitu 
klidu, jistoty a bezpečí, což je umocněno 
tím, že na jejím dvoře sídlí služebna měst-
ské policie. Historie tohoto dvoupatrového 
barokního domu sahá až do druhé poloviny 
18. století, kdy v roce 1766 vznikla na místě 
původní gotické stavby. Jejím autorem byl 
zkušený český architekt Jan Josef Wirch, 
významný představitel rokokové moderny 
a rodák z pelhřimovských Košetic.

Více k tomu píše historička Alžběta 
Birnbaumová, která se čáslavským okre-
sem zabývala v rámci rozsáhlého Soupisu 
památek historických a uměleckých v Če-
chách z roku 1929. „Roku 1765 byla strže-
na stará budova radnice a sousední dům  
a v roce následujícím postavena nová. (…) 
Známe mimo dat i sumu 21 000 zl. 36 kr, 
která byla za stavení vydána, i stavitele Še-
divého z Vilémova, který ji prováděl. (…) Jest 
to velmi hodnotná architektura svého druhu  
a slohu. V přízemí jejím bylo původně pod-
loubí, které bylo roku 1836 zazděno,“ prozra-
dila svým současníkům i všem badatelům.

Dále autorka stručně přibližuje podo-
bu stavby, my si však v tomto směru po-
můžeme popisem z aktuálního katalogu 
Národního památkového ústavu: „Dům je 
kryt mansardovou střechou s prejzy, otevře-

nou dvojicí vikýřů po stranách a ve středu 
průčelí o patro převýšenou věžičkou, krytou 
plechovou bání. (…) Fasáda je v přízemí čle-
něna rustikovými pásy a přes horní dvě pat-
ra sahají toskánské pilastry vysokého řádu, 
nesoucí profilovanou korunní římsu. Střední, 
konkávně prohnutá část průčelí je rámována 
dvojicí toskánských sloupů vysokého řádu  
a ve výši římsy je zakončena konchou. Ko-
runní římsa krytá prejzy je ve středu průčelí 
obloukově vyklenuta vzhůru, zasahuje do 
atiky, která volně přechází do hranolové věže 
zakončené bání. Dvojice vikýřů po stranách 
průčelí je zakončena segmentovým štítem. 
Průčelí je otevřeno devíti osami obdélných 
oken, v patře okny s obdélnými parapetními 
poli a segmentovým nebo rozeklaným fron-
tonem. Věžička je otevřena na každé straně 
jedním vyšším obloukovým oknem, z nichž 
nad čelním je umístěn hodinový ciferník. (…) 
Interiéry jsou ve vstupu a na schodišti klenu-
té pruskými klenbami, ostatní prostory jsou 
plochostropé.“

Co k takto detailnímu líčení dodat? Snad 
připomenutí, že dominantní složku výzdoby 
interiéru radnice tvoří portréty čáslavských 
starostů. Při poslední opravě radnice byla 
v roce 2011 v radniční vížce nalezena ko-
vová schránka obsahující řadu dokumentů 
z roku 1924, většinou souvisejících s osla-
vami spjatými s Janem Žižkou, které byly 

hlavní událostí tohoto roku. Plakáty, prů-
vodce výstavou, spisek Františka Michálka 
Bartoše O Žižkův hrob, album reprodukcí 
obrazů Jaroslava Šetelíka, album fotografií 
Čáslavi, obecní rozpočty, noviny, pozvánka 
na odhalení pomníku Matouši Ulickému, 
průvodce po Čáslavi a okolí, pohlednice 
k Žižkovým slavnostem i fotografie členů 
městské rady byly uloženy v čáslavském 
městském muzeu. Veřejnosti budou před-
staveny s největší pravděpodobností v roce 
2024, kdy si Čáslav bude připomínat nejen 
100. výročí jejich uložení, ale především 
600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova.



18  život ve městě

Jen těžko bychom v rámci Česka našli někoho, kdo 
toho pro popularizaci strongmanského sportu udě-
lal tolik jako Jiří Tkadlčík. Rodák z Moravy provozuje  
v Čáslavi Chrám síly, ne úplně tradiční posilovnu, kde 
si přijdou na své i milovníci jógy. Jak jde dohromady 
klid a brutální síla? To je jen jedno z témat, na která 
jsme se zaměřili v následujícím rozhovoru.

Nedávno jste se svými kolegy 
vyhrál mistrovství světa náro-
dů v kategorii do 105 kilogra-
mů. Úspěchů už jste během 
své kariéry zažil mnoho, v čem 
je tento jiný?

Já jsem velký individualis-
ta a rád se ve všem spoléhám 
sám na sebe. Strongmanský 
sport je hlavně individuální 
sport, tak tomu bylo dlouhé 
roky, párové nebo týmové závo-
dy bývaly spíš takovým doplň-
kem sezony. Poslední dobou se 
to ale docela dost mění, zkou-
šejí se nové směry, závody mají 
jiný koncept, a mě to vlastně po 
osmi letech závodění dost baví. 
Změna je potřeba (smích).

Takže pro mě je tenhle 
úspěch jiný hlavně proto, že 
jsem se mohl a musel spoleh-
nout na celý tým, který mě dost 
podržel i v momentě, kdy jsem 
si uprostřed soutěže utrhl bi-
ceps. Jako individualista bych 
měl po závodu, jako tým jsme 
ale jeli dál, a díky společné dři-
ně jsme nakonec vyhráli.

 
Na které tituly jste nejvíce pyš-
ný? A na které rekordy?

Já vlastně zpětně zjišťuju, 
že mi v hlavě zůstala hlavně 
kopa vzpomínek. Na určitá 
místa, na závodní dny, na moje 
protivníky a zároveň výbor-
né kamarády z celého světa.  
A ty tituly, ty jsou takové hezké 
a trochu nutné v tom smyslu, 
že to člověka někam dostane. 
Někam ho to posune. Někým 
se stane. Ve výsledku na tom 
ale vlastně zase tolik nesejde, 
protože pro mě byly vždycky 
důležité cesty, jak jsem se na 
daný závod dostal. Ty hodiny  
v gymu, tisíce hodin dřiny, 
potu, krve, slz… Člověk si to 
uvědomí až postupně, jaké má 
vlastně štěstí, že vůbec může 
dělat něco, co má rád.

Ale abych odpověděl, urči-
tě rád vzpomínám na vyhrané 

Arnold Classic v Austrálii, Afri-
ce i Brazílii, důležitý je pro mě 
světový rekord v mé kategorii 
na deadlift (406 kg) nebo vy-
hrané MS v roce 2018.

 
Zároveň už máte za sebou  
i zdravotní potíže. Jak se v tom-
to směru cítíte?

Zranění jsem měl za těch 
osm let pár, ale skutečný limit 
a hrana bylo jen jedno, a to vý-
hřez dvou plotének, z nichž jed-
na 8 mm do míchy. Léčil jsem 
se s tím rok a dostal se z toho 
letos v létě. Zbytek zranění byly 
oděrky, svalové trhliny, šlachy… 
Ale nikdy jsem nebyl tak blízko 
konci kariéry. Takže nějaká his-
torie tam je, ale v podstatě si 
myslím, že jsem na tom dobře. 
Strongman je tvrdý sport. Že 
se nikdo s nikým nemlátí, ne-
znamená, že to není zatraceně 
bolestivé. Pokud to člověk dělá 
profesionálně, může to být hod-
ně mimo komfortní zónu.

 
Limituje vás nějak, že jste dia-
betik?

Diabetes mi dal dvě věci: 
zdravotní omezení a brutální 
disciplínu. Cukrovka pro mě 
znamená řadu komplikací – 
nemůžu jíst tak, jak bych potře-
boval v tréninku, výkyvy cukru 
v často nevhodnou dobu způ-
sobí, že někdy zkrátka trénink 
skončí dříve, než začal. Taky 
mi zhatila pár skvělých závodů, 
ničí mi regeneraci a mimo jiné 
způsobuje právě i náchylnost 
šlach a svalů k trhání. Zároveň 
jsem ale díky ní disciplinovaný 
a vlastně si říkám, kým bych 
bez ní býval byl? Dělal bych ten-
hle sport? Nevím.

 
Koncem dubna jste v Čáslavi 
otevřel posilovnu Chrám síly. 
Původně jste ji přitom chtěl 
provozovat v Praze. Proč na-
konec padla volba právě na 
Čáslav?

Mělo to několik důvodů,  
z nichž hlavní byl ten, že jsme 
do toho šli s mým parťákem 
Ondrou Miřatským, který v Čá-
slavi žije. Většinu roku mám 
každý víkend závod nebo akci, 
exhibice, vystoupení, takže 
jsem přirozeně potřeboval ně-
koho, kdo dohlédne na chod 
posilovny i v momentech, kdy 
budu měsíc mimo ČR. A man-
želka už má těch povinností 
okolo své práce, mé práce  
i naší dcery tolik, že bychom to 
sami nezvládli. Byl jsem proto 
moc rád, že se do toho Ondra  
i s manželkou Luckou tak za-
žrali. Jsme skvělý tým.

Praha navíc byla a je ex-
trémně drahá a v době, kdy už 
jsem nutně chtěl otevřít gym, 

nebyly dostupné žádné rozum-
né prostory. Nicméně věřím, že 
v blízkém horizontu otevřeme  
i v Praze.

 
V čem je Chrám síly jiný než 
„běžné“ posilovny?

Úplně ve všem. Atmosféra 
místa, podpora mezi sebou, 
komunita. To se musí zažít. Já 
jsem v tom gymu šťastný, těším 
se na každého nového člověka, 
rád si s lidmi povídám, pomá-
hám jim, neexistuje, že by ně-
kdo přišel a my na něj blbě kou-
kali nebo ho nějak pomlouvali. 
Ať zvedá člověk cokoli všichni 
jsme si rovni a nikdo nemá nos 
nahoru.

No a pokud se ptáte na vy-
bavení, zacvičí si u nás hobby 

JEDNOU BYCH CHTĚL 
VYPRODAT  
O2 ARENU

JN
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cvičenec, strongman, lifter i vzpěrač. 
Nemáme stroje, ale ty ani nejsou po-
třeba. Činka a kotouče jsou základ 
(smích).

 
Podařilo se vám za těch několik mě-
síců vytvořit stálou klientelu?

Já si svoji klientelu vozím po 
celé ČR (smích). Mám kluky, kteří za 
mnou jezdili už do prvního Chrámu 
síly v Přerově, poté v Praze do Gym 
Gardens, který už dnes bohužel ne- 
existuje, a nyní jsou v Čáslavi. Jsou 
to držáci. Každopádně v Čáslavi 
chodí samozřejmě i místní, a zatím 
jsem slyšel jen samou chválu, což 
mě pochopitelně těší.

 
Chodí k vám i ženy?

No jéje (smích)! Ženy se toho vů-
bec nebojí, a kromě lekcí jógy nebo 
strongu s Luckou chodí i na silový 
trénink. Dokonce už si odchovává-
me dvě strongwoman, které chodí 
pravidelně několikrát týdně a jsou 
neskutečně šikovné. Kromě nich 
k nám občas jezdí Verča Rulíková, 
momentálně asi nejúspěšnější čes-
ká strongwoman, a řada žen cho-
dí cvičit jen tak, s osou, kettlebells 
nebo vlastní vahou.

 
Jak jste zmínil, Chrám síly je i o józe. 
Jak to jde dohromady s posilová-
ním?

Nádherně! Jóga je skvělá věc už 
jen z té podstaty protažení, které my 
siloví sportovci extrémně potřebu-
jeme. Zatuhlost svalů je pro nás to 
nejhorší, protože ztuhlý neprotažený 
sval je nefunkční sval. Takže sám na 
jógu chodím a nutím do toho i svoje 
svěřence (smích).

 
Hecuj ostatní. Tak zní jedno z pravi-
del Chrámu. Skutečně platí, že he-
cování pomáhá k lepším výkonům?

Absolutně. Já, když se zapne ka-
mera a začnou na mě křičet sparrin-
gové, zvednu o deset procent víc. Ne-
mám to tedy přesně změřené, ale kdo 
někdy cítil podporu davu, řev, hec, ten 
stoprocentně ví, o čem mluvím.

 
Můžete nám jako trenér prozradit, 
které nejčastější chyby lidé při posi-
lování dělají?

Chyba číslo 1 je, že se bojí začít. 
Co by si kdo myslel, že zvedají málo, 
že to neumí… Ale od toho jsme tam 
my trenéři. Pro nás je to práce, nikdo 
nepřemýšlí nad tím: Tady ten pán, co 

ke mně dnes přišel, ten vůbec neumí 
dřep, to je ostuda! To by byl špatný 
trenér, mimo jiné. Je to přesně na-
opak, já mám radost, když se někdo 
chce učit, když to chce umět, chce 
se zlepšit. A vůbec nejde jen o svaly. 
Jde o zdravé tělo, správný řetězec po-
hybu, dobrou kondici. Cvičení může 
neskutečně zlepšit kvalitu života, ko-
mukoli. Můj nejstarší klient Peťan má 
62 let a závodí, je úplně neskutečný 
a jsem hrozně rád, že ke mně kdysi 
přišel s důvěrou i odhodláním.

A chyba číslo 2 je asi nekonzis-
tence. Přijít a očekávat zázraky na 
počkání. Nic není hned. Ale výsledky 
stojí za to.

Silové sporty děláte už 17 let. Jak se 
za tu dobu vyvinul váš osobní pří-
stup k závodění a přístup fanoušků 
k této stále ještě ne úplně tradiční 
sportovní disciplíně?

Fanoušků tohohle sportu podle 
mě přibývá, a je to dobře. To bylo 
vždycky mým cílem, proto jsem byl 
od začátku za exhibicionistu, který 
má sociální sítě a dává tam nějaká 
videa a blbosti. Ale o tom to, podle 
mě, je. Chtít víc lidí v daném sportu, 
víc závodníků, víc fanoušků. Jde to 
ruku v ruce se sponzory: Čím víc lidí 
v tom sportu bude, tím víc lidí tím 
bude moct opravdu žít, živit se tím, 
dělat to naplno. Protože to bude pro 
sponzory zajímavější, budou nám 
chtít pomoct, investovat, dělat zá-
vody.

A můj přístup k závodění? Po té 
plotýnce už vím, že jej musím změ-
nit. Je mi 33 let, ale služebně mám 
odzávoděno hodně, a na tělu se to 
podepíše. Zároveň jsem za ty roky 
pochopil, že nejde vždycky vyhrát  
a není to o tom, být jen první. Já 
jsem si závody nikdy nevybíral podle 
závodníků a toho, kdo kde bude, pro-
stě závodím. Rád, často, kdekoli. Se-
dmnáct let je ale dost dlouhá doba 
a měl jsem čas si uvědomit, že mě 
baví ten proces, ne výsledek. Proto 
udělám vše pro to, abych v tom spor-
tu setrval co nejdéle, a to i za cenu 
toho, že nebudu vyhrávat.

 
Čeho byste chtěl ve svém oboru ješ-
tě dosáhnout?

Chtěl bych se dožít toho, že bude 
strongman u nás dobře placeným 
sportem. A chtěl bych strongman-
skou show vyprodat O2 arenu. Jestli 
se to povede? Kdoví.

SK SLAVOJ – TURISTIKA LEDEN 2023

7. 1. KOLEM LABE
trasa: Nymburk, Poděbrady
délka trasy: 10 km
odjezd: Čáslav 8:01       návrat: Čáslav 15:00
vedoucí: Stáňa Vítková
14. 1. VYSOČINOU
trasa: Nová Ves, Chrtníč, Golčův Jeníkov
délka trasy: 13 km   
odjezd: Čáslav 7:58 
návrat: 14:45
vedoucí: Míla Poštová
21. 1. VÝROČNÍ SCHŮZE
sraz: čáslavské nám., u kašny
10:00 procházka parkem Vodranty, 
schůze od 11:30, oběd
vedoucí: Zdeňka Matysová
28. 1. MLÝN KYSIBL
trasa: Sázavka, mlýn Kysibl, Štěpánov 
délka trasy: 10 km
odjezd: Čáslav 7:58
návrat: 13:49
vedoucí: Zdeňka Matysová
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JNZENIT PŮSOBÍ V ČÁSLAVI 30 LET
Společnost Zenit, spol. s r.o., v roce 

2023 oslaví 30 let od chvíle, kdy začala  
s výrobou. Společnost převzala výrobu 
čisticích prostředků, jako jsou značky Sol-
vina, Lena nebo Real, od národního podni-
ku Kosmos a začala s vývojem vlastních 
produktů. Netrvalo to dlouho a Zenit si na 
trhu zajistil roli vizionářské společnosti, 
která klade hlavní důraz na ekologickou 
šetrnost. Dnes se jedná o ryze rodinnou 
firmu s pevnými kořeny vyrábějící převážně 
úklidové a prací prostředky pro domácnost, 
které jsou známé po celé České republice  
i v zahraničí.
Vzpomínání na rok 1993

Pro konkrétnější informace jsme se 
vydali přímo do Zenitu za spolumajitelkou 
firmy Kamilou Řezníčkovou. Začátek poví-
dání se točil kolem historicky prvních kroků 
Zenitu: „Vzpomínám si, že naším prvním 
bodem byla tvorba privatizačního projektu. 
Od začátku jsme věděli, že chceme rozví-
jet zavedenou chemickou výrobu a pomalu 
vymýšlet vlastní produkty. Postupně jsme 
investovali do strojního vybavení, do změn 
formulací nebo do omlazení obchodních 
značek.“

Nemalé investice si zpočátku vyžádala 
také vývojová laboratoř, která je hlavním 
článkem výroby. „Do výroby jsme vstoupili 
s prioritou vyrábět produkty šetrné k život-
nímu prostředí. Zároveň jsme chtěli být 
vždy o krok před konkurencí. Proto došlo  
k modernizaci vývojové laboratoře. Ote-
vřela se nám tak cesta k realizaci myšlen-
ky, že to, co si tady vymyslíme, sami také 
vyvineme, sami otestujeme a následně 
vyrobíme. Vyvinuli jsme první ekologicky 
šetrný výrobek Lena Natur, pro který navr-
hl etiketu jeden rakouský malíř a vypada-
la skutečně jako umělecké dílo,“ přiblížila 
Kamila Řezníčková. 
Piliny do solviny patří 

Mezi tradiční produkty, jejichž výrobu 
Zenit převzal, patří například mycí pasta na 
ruce solvina vyráběná od roku 1955. „U vý-
roby většiny z těchto produktů stavíme na 
původních základech. Třeba solvina by bez 
dřevěných pilin toho nejjemnějšího kalibru 

nebyla solvinou,“ upřesnila paní Řezníč-
ková a zmínila se také o výrobku zvaném 
mazlavé mýdlo: „Tradiční mycí přípravek 
‚mazlák‘, používaný pro úklid a technické 
použití v průmyslu, v Čechách nikdo jiný 
nevyrábí. Zajištění technologického proce-
su, který jsme v roce 1993 kupovali, je totiž 
příliš drahé. Jeho součástí jsou specifické 
stroje ohromných rozměrů, které vyžadují 
nákladný servis, a to už v dnešní době ni-
kdo nezainvestuje.“
Alchymie jako vývojový proces

A jak vypadá samotný vývojový proces 
produktů? Spolumajitelka Zenitu odpovídá: 
„Na začátku je nápad. Poté se hledají vhod-
né suroviny, které začneme míchat. Násle-
duje testování účinnosti formule. Mezitím 
probíhá zkouška stability, při které mate- 
riál vystavujeme extrémnímu teplu, chladu 
nebo třeba světelným podmínkám. Mar-
ketingové oddělení s designovým studiem 
řeší podobu etikety, která by u jednoho vý-
robku měla vyvolávat jisté emoce, u jiného 
by zase měla působit ryze prakticky.“ 

Mezi produkty, které byly v posledních 
letech vyvinuty v laboratoři Zenitu a uchy-
tily se na trhu, je mycí prostředek nazvaný 
Real green zelené mytí. Ze složitého vývo-
jového procesu vzešel výrobek bez parfe-
mace vhodný pro mytí nádobí, rukou, ale  
i pro opláchnutí ovoce nebo zeleniny. „Mít 
na kuchyňské lince několik produktů pro 
různé účely nám nepřišlo praktické. Dali 
jsme proto s vývojovým týmem hlavy do-
hromady a spojili tři produkty do jedno-
ho. Práce na jeho vytvoření trvala asi rok.  
Jedná se o výrobek, který je na trhu ojedi-
nělý,“ zmínila Kamila Řezníčková.

Hlavní vize společnosti zní: „Když už 
jsme se rozhodli dělat chemii, chceme co 
nejvíce šetřit přírodu.“ Potvrdilo to rozhod-
nutí vyrábět si vlastní obaly. Kamila Řez-
níčková k tomu dodává: „Před čtyřmi lety 
jsme koupili první stroj pro výrobu PET 
lahví. Dnes jsou součástí plně automati-
zované linky tři petomaty. Díky tomu jsme 
dnes z 90 % obalově samostatní. Emisní 
stopa, které vedla k Zenitu, je dnes třetino-
vá.“ 

Poděkování
„Zenit je rodinná firma. Jako rodina se 

snažíme chovat také k našim zaměstnan-
cům. Pracuje pro nás kolem stovky lidí, kte-
ří odvádějí skvělou práci, a já jim za to dě-
kuji. Nepoložila nás ani pandemie. Chtěla 
bych ale poděkovat ještě jednomu člověku. 
Tahounovi firmy, bez kterého by Zenit nebyl 
takový, jaký je dnes. Mluvím o svém otci, 
Milanu Vikovi který je mentorem a osob-
ností Zenitu. Je inovativním článkem, který 
rozvíjí a zavádí nové technologie například 
v oblasti odpadové energie, nových výrob-
ků nebo samotné výroby.“

HISTORIE
V ulici Pražská, v místě, kde dnes na-

jdeme výrobní haly Zenitu, vzkvétal průmy-
sl již začátkem 20. století. V roce 1909 kou-
pili Emil Pick a místní houslista a hudební 
skladatel František Meisl od Schoellerů 
budovu cukrovaru. Dvojice zde začala pro-
vozovat rafinerii kokosového oleje, výrobu 
sušené čekanky, lihovin, kávové náhražky, 
droždí a pěstovala zeleninu. 

V roce 1910 byla založena Východočes-
ká továrna na potraviny Emil Pick a spol. 
Pracovalo zde osm dělníků a dva úředníci. 
Když v roce 1917 Emil Pick vyplatil posled-
ního společníka, stal se jediným vlastníkem 
firmy. 

Podnik byl v roce 1926 přejmenován 
na Závody Kosmos, Emil Pick a spol. Roz-
voj firmy nezastavilo těžké meziválečné 
období ani rozsáhlý požár v dubnu 1928. 
Rok poté byla již továrna opět ve skvělé 
kondici, kterou umocňovalo nejmoderněj-
ší vybavení. 

Vyráběn zde byl například pokrmový 
tuk kosmos popisovaný jako „nejlepší ná-
hrada za máslo a sádlo“. Dále čajový tuk 
smetol, mýdla na ruce, prací mýdla na pra-
ní tkanin a hedvábí, mýdlové prášky nebo 
i kosmetika. V roce 1932 byla zahájena 
výroba žitné kávy čáslavky, kterou propa-
goval sloganem „Čáslavka, to je kafíčko!“ 
Vlasta Burian. Továrna fungovala také jako 
tiskárna, mlékárna, bednárna, sudárna, vý-
robna vodíku a kyslíku elektrolýzou vody 
a další. Kosmos vydával i vlastní časopis 
Potravinář. 

Po druhé světové válce byl podnik zná-
rodněn a stal se z něj národní podnik Kos-
mos Čáslav. Emil Pick získal při velkých 
oslavách svých sedmdesátin a dvaceti pěti 
let podniku čestné občanství města Čáslav.
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18. 12. proběhla dobročinná akce
Advent na dotek ve znamení hvězd
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Post vojenského velitele čáslavské letecké základny obsadil 1. listopadu 2022 plukovník Jaroslav Tomaňa. Od roku 
2004 je jedním z prvních pilotů přeškolených na JAS-39 Gripen u nás. Dosud má na gripenu nalétáno téměř 1600 hodin. 
V roce 2010 byl členem týmu, který vyhrál Silver Tiger Trophy pro nejlepší NATO letku, a donedávna byl členem české 
reprezentace ve sportovním plachtění. S jakými vizemi nastupuje do nové funkce? Jaké jsou plány letiště pro následující 
roky? Jak čáslavskou základnu ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině?

Pane veliteli, stát se pilo-
tem je snem spousty lidí 
od nejútlejšího věku. Jak 
jste to měl vy? 

Nemohu říct, že bych od 
dětství běhal s letadly a říkal: 
„Já budu pilot!“ Rozhodnutí 
přicházelo postupně. Zhruba 
ve dvanácti letech jsem se za-
čal zajímat o beletrii o pilotech 
a později o knihy s tematikou 
první a druhé světové války. 
Navštěvoval jsem také mode-
lářský kroužek. Celé to vygra-
dovalo po základní škole, kdy 
jsem pod záštitou Slováckého 
Aeroklubu Kunovice vzlétl ve 
větroni, což je mimochodem 
dosud mojí velkou vášní a ko-
níčkem. Po dokončení střední 
školy jsem měl naplachtěno 
asi 200 hodin. Tehdy mi bylo 
jasné, že se chci stát pilotem. 

Psal se rok 1994 a k této 
profesi vedly dvě cesty. Do-
pravní fakulta v Žilině nebo Vo-
jenská akademie v Brně. Stu-
dovat dopravního pilota bylo 
drahé a rozpočet naší rodiny to 
nedovoloval. Pokusil jsem se 
tedy dostat na studium vojen-
ského pilota. Česká republika 

otevírala první ročník po rozdě-
lení státu, takže zájem byl ob-
rovský a výběrové řízení velmi 
přísné. Ale vyšlo to.

Jak pocitově vnímáte roz-
díl mezi létáním ve větroni  
a řízením bojového letou-
nu? Řekl bych, že létání ve 
větroni musí být spíše o od-
počinku a let v bojovém le-
tounu hlavně o adrenalinu.

Řízení obou letadel je na 
jednu stranu dost podobné. 
Jedná se o 3D pohyb ve vzdu-
chu. Na druhou stranu přetíže-
ní, rychlost, množství dat a in-
formací, které pilot zpracovává 
v gripenu, se nedají s bezmoto-
rovým větroněm srovnávat. 

Nicméně nemohu říct, že 
létání ve větroni je pro mě 
menší adrenalin než v bojovém 
letounu. Pokud bych létal pou-
ze pro zábavu, asi by tomu tak 
bylo, ale i plachtění se snažím 
dělat na té nejvyšší úrovni. 

Když si vezmete, že ve 
Francouzských nebo Italských 
Alpách plachtíte rychlostí  
180 km/h pouhé tři metry od 
skály, po hřebenech letíte ně-

kdy i 80 km/h přímočarým le-
tem a přeskakujete ta žebra, 
tak tam se ten adrenalin také 
dostaví v obrovském množ-
ství. Možná to bude znít pa-
radoxně, ale o svůj život jsem 
se nejvíce bál ve větroni (pozn. 
red.: Jaroslav Tomaňa byl do 
roku 2021 dlouholetým čle-
nem reprezentačního družstva 
ČR ve sportovním plachtění. 
V roce 2018 získal 3. místo na 
mistrovství světa. V tomtéž 
roce byl také vyhlášen nejlep-
ším leteckým sportovcem ČR. 
Než odcestoval do USA, nachá-
zel se na 10. místě celosvětové-
ho žebříčku.).

Zbývá vám ve funkci veli-
tele ještě prostor dostat se 
do vzduchu? 

Ve chvíli, kdy se rozhodne-
te z pozice operačního pilota 
postupovat funkcemi, máte 
samozřejmě méně času, který 
můžete věnovat létání. Musíte 
se více soustředit na admini-
strativu. Čím výš postupujete, 
tím víc je manažerské práce. 
Pokud ale máte dostatek zku-
šeností, nepotřebujete tolik 

času na samotnou přípravu 
pro úkoly ve vzduchu a můžete 
jej věnovat manažerským po-
vinnostem. 

Velitelé mají také kvalifi-
kace instruktor a inspektor. 
Čas od času ji využiju, zajdu 
za kluky na letku a proletím se  
s nimi, abych byl součástí týmu 
a abych viděl, jak nám výcvik 
běží a zda je vše v pořádku.  
V současné době se snažím 
obnovit kvalifikace po ročním 
studiu v USA, ale všeobecně lze 
konstatovat, že ano, do vzdu-
chu se dostanu, ale méně.

Jaké jsou vaše cíle pro ná-
sledující roky?

Vytyčil jsem si tři hlavní 
priority. Ta první je zachování 
vysoké úrovně plnění hlavních 
úkolů. Nicméně je důležité ne-
usnout na vavřínech, dále pra-
covat a pokusit se v některých 
aspektech posouvat o kousek 
dál. 

Druhá priorita souvisí s in- 
tenzivnějším výcvikem bojo-
vých směn a s přípravou zá-
kladny na bojové podmínky. 
Cítím, že máme možnost dělat 

PŘEDSTAVUJEME 
NOVÉHO VELITELE LETIŠTĚ 

JAROSLAVA TOMAŇU
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večer bude moderovat
ANETA PLÍŠKOVÁ

zahraje
PARAGRAF 202

vystoupení
ZUŠ a DDM

komplexnější cvičení s přímým zapojením 
většího okruhu zaměstnanců. V roce 2023 
bychom tak chtěli zorganizovat alespoň 
dvě letecká cvičení, kde budou piloti pro-
vádět letecký a operační výcvik, a v rámci 
toho se do scénáře zapojí zbytek základny.

Poslední bod musím začít řešit co nej-
dříve, je jím příprava 21. letecké základny 
na budoucí strukturu, která by měla být  
v podobě dvou nadzvukových letek.

Vybudování dvou nadzvukových 
letek s sebou jistě nese rekon-
strukční práce na letišti…

Ano, určitě musíme například 
zmodernizovat přistávací dráhu. Rea-
lizace je plánována na rok 2026/2027. 
Projekt je nastavený na dobu realiza-
ce 24 měsíců. Budeme se ovšem sna-
žit, aby práce skončily dříve. Dráha 
byla postavena kolem roku 1950, tak-
že její oprava je jedním z důležitých 
bodů.

Nejpozději v roce 2029 by měl vypršet 
pronájem letových hodin na JAS-39 
Gripen. Jaká letadla je nahradí?

Jistě není tajemstvím, že vláda České 
republiky jedná s USA o nákupu nejmoder-
nějších a jediných letadel 5. generace F-35. 
O tom, jestli budeme F-35 zavádět, rozhod-
ne vláda v říjnu 2023. Ale nepředbíhejme, je 
nutné zdůraznit, že letouny JAS-39 Gripen 
budeme provozovat minimálně do roku 
2029 a letouny L-159 budou ve výzbroji 
AČR do roku 2040.  Pro upřesnění – v sou-
časnosti máme 38 letounů. Čtrnáct JAS-39 
Gripen a k tomu 24 letadel L-159 ALCA. 
Smlouvu se Švédskem o pronájmu leto-
vých hodin na gripeny máme uzavřenou do 
roku 2027 s možností prodloužení na další 
dva roky. 

Jak ovlivňuje válečný konflikt na 
Ukrajině profesní život čáslavské zá-
kladny?

Na podobnou situaci jsme se zača-
li připravovat v roce 2000 se zavedením 

letadel L-159 ALCA a v roce 2004 se za-
vedením JAS-39 Gripen. Všechna cviče-
ní, mise, letecké střelby ve Švédsku jsou 
kontinuálním výcvikem, který víceméně 
připravuje personál letecké základny na 
válečný konflikt. Chod základny tedy není 
zásadně ovlivněn. 

Jiná věc je, jak reaguje Severoatlan-
tická aliance, protože po vypuknutí války 
na Ukrajině došlo k významnému posílení 

východní hranice členských států NATO. 
Víceméně se jedná o deklarování připrave-
nosti plnit článek 5 Washingtonské doho-
dy, který hovoří o kolektivní obraně. 

Co je pro vás největší odměnou ve 
vašem profesním životě?

Víte, kdykoli jste na leteckém cvičení, 
jste ve vzduchu, kolem vás je třeba 70 le-
tadel a vám se podaří zneškodnit několik 
protivníků, vracíte se na základnu nabitý 
adrenalinem a s pocitem, že jste odvedl 
kvalitní práci. Prožíváte právě ty pocity, 
kvůli kterým lidé sedají do kokpitu bojo-
vého letounu. To je společně s vědomím, 
že kvalitně reprezentuji 21. základnu tak-
tického letectva Čáslav a Armádu České 
republiky, největší odměnou.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý veli-
tel vojenské základny? 

Nezbytné jsou ty, které tvoří formální 
a neformální autoritu. Formální autorita 
je dána jmenováním člověka do funkce. 

Aby se člověk do pozice formální autori-
ty dostal, musí splnit spoustu kariérních 
podmínek spojených s vystudováním škol, 
jazykovými úrovněmi, znalostí zákonů 
nebo třeba odslouženými lety. Spadá sem 
ale také pracovitost, cílevědomost nebo 
schopnost propojení empatie s asertivi-
tou. 

Neformální autoritu si člověk buduje 
na pozadí té formální. Hovořím o přiroze-

ném respektu vycházejícím z vlast-
ností, které bych rozdělil na odborné 
a lidské. Odborný parametr je spoje-
ný s výkonem profese, kterou člověk 
vykonává. Je zkrátka jednodušší být 
respektovaným velitelem, který je ko-
legy uznávaný za pilotní dovednosti, 
než dobrý manažer, o kterém se ho-
voří jako o nepříliš dobrém pilotovi. 
Z osobního hlediska vidím kvalitní-
ho velitele jako charakterní, čestnou  
a spravedlivou osobnost, která niko-
ho nezvýhodňuje. 

Samozřejmě, každý máme své sil-
né a slabé stránky, a právě proto bych kaž- 
dému manažerovi ve vysoké manažerské 
pozici doporučil, aby si do svého týmu do-
sadil člověka, který mu dokáže do očí říct: 
„Tohle jste neudělal dobře, protože…“ Díky 
reálnému feedbacku můžeme zapracovat 
právě na těch na slabých stránkách.

Mockrát děkujeme za rozhovor. Mů-
žete závěrem poodhalit podrobnos-
ti ke dni otevřených dveří, který se 
uskuteční v roce 2023?

Organizační tým vstoupil do klíčových 
jednání se Středočeským krajem a dalšími 
subjekty, které by nám mohly pomoct s or-
ganizací. Program akce budeme koncipo-
vat tak, aby si u nás přišla na své celá rodi-
na. Vystavovat budeme leteckou techniku 
a zajistíme ukázku zbraní s výkladem. Dále 
máme domluvenou spolupráci s různými 
útvary pozemních sil. Děti tedy budou opět 
moct vyšplhat do kabiny některého z dělo-
střeleckých strojů. Pro nejmenší nebudou 
chybět skákací hrady. 

Uvidíme, jestli se nám povede udělat 
také kynologickou ukázku psů a zadržení 
osob. Pokud bude horko, naši hasiči budou 
jistě připraveni návštěvníky schladit. Chy-
bět nebude air show. Komunikujeme také 
se zahraničními partnery a pokoušíme se 
sem dostat Eurofighter z Rakouska nebo 
letoun F-16 z Polska. Den otevřených dveří 
bereme jako prezentaci základny, a přede-
vším jako poděkování veřejnosti za tolero-
vání nepohodlí spojeného s hlukovou zátě-
ží. Všechny tímto srdečně zvu a doufám, že 
se zde opět sejde 40 až 50 tisíc návštěvní-
ků jako v minulých letech.
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JITKA JELÍNKOVÁ – REKAPITULACE 
KDY: 17. 1. – 19. 2. 2023, 
vernisáž 16. 1. 2023 v 17 h  
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky 
z Trocnova  
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h 

TECHNIKA LINORYTU  
výstava techniky linorytů  
KDY: 8. 11. 2022 – 29. 4. 2023  
 KDE: galerie, Jeníkovská 222       
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h  

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.: 
MUZEA V 21. STOLETÍ 
přednáška Muzejního a vlastivědného 
spolku Včela Čáslavská   
KDY: 24. 1. 2023 od 17 h 
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla 
Vstupné dobrovolné. 
 
VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE 
SBÍRKÁCH MĚSTSKÉHO MUZEA    
cyklus drobných výstavek věnovaných 
výtvarníkům Čáslavska, třetí výstavka 
ukazuje práce Jarmily Engländerové-Ži-
votské 
KDY:  9. 8. – 28. 1. 2023 
KDE: galerie, Jeníkovská 222  
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h 

NABÍDKA PRO ŠKOLY
naše expozice, kromě archeologické 
(z důvodu péče o exponáty), budou 
školám zpřístupněny po předchozí 
dohodě i mimo muzejní sezónu 
(tj. listopad–březen).
tel: 327 316 885, 327 312 207 nebo 
novakova@cmuz.cz, vlasak@cmuz.cz  

EDUKATIVNÍ PROGRAMY
PTÁCI A KRMÍTKA
PROGRAM pro MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň)
Délka programu: 45 minut pro MŠ 
                               60 minut pro ZŠ 
CÍL PROGRAMU: Společně se sezná-
míme s nejběžnějšími ptačími druhy, 
které jsou nejčastějšími návštěvníky 
na krmítku. Řekneme si, jakou potravu 
ptáčkům do krmítka sypat a jaké krmení 

není vhodné, kam bychom měli krmítka 
instalovat a ukážeme si různé druhy 
krmítek. 
Součástí celého programu je hra 
související s daným tématem.
Přihlášky na vlasak@cmuz.cz 
nebo 327 312 042.

JAK SE DĚLÁ LINORYT
PROGRAM pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 
Délka programu: 60 minut
Konání programu: 
14. listopadu 2022 – 28. dubna 2023
CENA: 40 Kč/os.
Program probíhá v galerii městského 
muzea, Jeníkovská 222.
Cíl programu: Seznámíme se s techni-
kou tisku z výšky a ukážeme si linoryty 
z muzejních sbírek. 
Jednoduchým způsobem si vytvoříme 
vlastní grafický list.
Přihlášky na stara@cmuz.cz 
nebo 327 316 769.

KLUB PŘÁTEL MUZEA
Chcete se stát členy neformálního 
sdružení zájemců o činnost muzea?
Více info a přihlášky na e-mailu: 
novakova@cmuz.cz.

DDM ČÁSLAV – LEDEN

20. 1. 2023
KERAMICKÉ ODPOLEDNE – domeček

– pro děti od druhých tříd
– od 15:00 do 16:30

– účastnický poplatek 90 Kč
20. 1. 2023 

KLUB INSPIRACE – maják 1
– pro SŠ a dospěláky
– od 17:30 do 22:30

– účastnický poplatek 400 Kč
22. 1. 2023 

JÓGA A ZDRAVÁ ZÁDA
– pro všechny starší 15 let

– od 14:30 do 17:30
– účastnický poplatek 450 Kč

28. 1. 2023 
KLUB INSPIRACE – maják 2

– pro SŠ a dospěláky
– od 9:00 do 13:30

– účastnický poplatek 400 Kč
29. 1. 2023 

VÝROBA DEKORAČNÍCH KOŠÍČKŮ
– pro děti od 9 let

– od 15:00 do 17:00
– účastnický poplatek 50 Kč

3. 2. 2023 
NOVINKY V BRADAVICKÉ ŠKOLE 

ČAR A KOUZEL
– pololetní prázdniny

– pro děti od 7 let
– od 8:00 do 15:00

– účastnický poplatek 250 Kč (svačina, oběd, 
pitný režim, pomůcky)

.

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

Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky, Facebook a Instagram! 

www.muzeumcaslav.cz 

VÝSLEDKY ZA LISTOPAD

QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo 
v lednu

čtvrtek

12 

4
12
48

3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

OVAČKYTIP
BONUS KAOFF

HRAMINI

NUDLE Z NOSU
KOLIBŘÍCI
JELITA
FLÍČCI
QUIZÁCI
ELKA
BEER TEAM
TVOJE MÁMA
WHAT'S UP
ELITA
SOVY
COOKIES
TROLÁTKA
ANIMALS
KOSTNATÍ SOKOLÍCI

37,6
36,7
36,6
36,3
36,2
36,1
35,9
35,8
35,7
35,5
34,3
34,2
34,1
34
34

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

CHOBOTY
AKADEMICI
BUMBRDLÍKOVI
FAMILY TEAM
NÁHRADNÍCI
BLONDÝNY
TOBI TÝM
MAMINY
BANDA
APÍČKA
MOŘSKÉ �ELVY
ŠTAMGASTI Z "24"
42
KROB NÁM NADR�UJE
MIHA

33
32,4
32,3
32,3
31,3
30,1
29,3
28,5
28,3
28,1
28,1
28
27,9
27,5
27,3

26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
35
37
38
39
40

ČÁSLAV CHOTĚBOŘ|   | PŘIBYSLAV
HAVLÍČKŮV BROD | �ĎÁR n/S

1
2
2
4
5
5
7
8
9

10

PIRÁTI
KOPYTA
POŘÍČÁCI
NEJSME �ADNÍ BOTANICI
GCERND
VÍNOPIČKY
ALL-PAKA
PARŤÁCI
FRIENDS
SMEČKA

43,5
40,9
40,9
40,8
40,6
40,6
40,5
39,4
38,9
38

1
1
1

ALL PAKA
KROB NÁM NADR�UJE
NUDLE Z NOSU

1 920
1 900
1 920

BONUS KAOFF
Jakou měl délku v metrech 
nejdelší vlak zapsaný do 
Guinessovy knihy rekordů, 
který projel trať 
ve Švýcarsku 
29. října 2022? 

Správná odpověď: 1 910 metrů

10
10
10

TIP ROZDÍL

PPIIRRÁÁTTII

PIRÁTI
ELITA
NÁHRADNÍCI
BLONDÝNY
ŠTAMGASTI Z "24"

1
2
3
4
5

43,5
35,5
31,3
30,1
28
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NOVA FORMA V GUMÁRNĚ 

Vážení a milí čtenáři Čá- 
slavských novin, z hodin latiny 
kdysi dávno na čáslavském 
gymnáziu si pamatuji staré pří-
sloví Inter arma silent musae, 
jehož autorství je připsáno Ci-
cerovi. V doslovném překladu 
zní asi takto: Mezi zbraněmi 
múzy mlčí. Platforma NOVA 
FORMA navzdory okolnostem, 
které dlouhodobě zatěžují naše 
životy a přinášejí nám celou 
řadu starostí, pro tento rok při-
pravila opět zajímavou nabídku 
akcí. První výstava, která bude 
uspořádána v Gumárně v ro- 
ce 2023, se jmenuje Odyssea 
a vytvořila ji autorská dvojice 
Michal Pěchouček a Rudi Ko- 
val – umělci, kteří společně pra-
cují od roku 2019 výhradně pod 
značkou „unconductive trash“. 
Výchozím bodem jejich tvor-
by je obraz, v němž oba autoři 
hledají společný jazyk, a tím 
ustupují od svých původních 
výtvarných rukopisů. Michal 
Pěchouček je držitel prestižní 
Ceny Jindřicha Chalupeckého 
z roku 2003, udělované mimo-
řádným osobnostem výtvarné-
ho umění. V současné době je 
vedoucím Ateliéru intermediál-

ní konfrontace na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. 
Rudi diplomoval na Akademii 
výtvarných umění v roce 2020. 
Důležitý rozměr jejich společné 
tvorby je intenzita a prováza-
nost každodenních činností. 
Proto se stávají tématem jejich 
umění obyčejné situace, které 
lze společně naplánovat a pro-
žít. Což je hlavní důvod, proč se 
věnují takzvaným jednodenním 
a dlouhodobým výzvám nebo 
proč se na jejich obrazech vy-
skytuje pouze text. 

Vernisáž se uskuteční v so-
botu 4. února od 18:00 v Klubu 
Gumárna, Pazderského 2045. 
Oba umělci budou na zahájení 
přítomni a pohovoří o své tvor-
bě. Výstava potrvá do 10. květ-
na. Autoři poskytli Čáslavským 
novinám krátký rozhovor:

Michale a Rudi, co zname-
ná „unconductive trash“?

Je to anagram našich rod-
ných měst – Duchcov a Traun-
stein. Význam je ukryt ve volném 
překladu jako nadsázka – uncon-
ductive jako metoda naší práce  
a vědomí neschopnosti vznik 
díla absolutně řídit a usměrňo-

vat. A slovo trash neboli odpad 
je v podstatě každé nové umě-
lecké dílo.

Proč jste vytvořili autor-
skou dvojici?

Vlastně to byl takový ná-
hodný, jednorázový experi-
ment, kdy nás napadlo vytvořit 
společně čtyři obrazy. Pro oba 
to bylo úplně něco nového.  
A protože nám došlo, že práce 
ve formě dialogu je jistou ak-
celerací v hledaní nových cest, 
rozhodli jsme se ve spolupráci 
pokračovat.

Čím je vaše spolupráce za-
jímavá?

Stále se vyvíjí v tom smyslu, 
že děláme společně a z vlastní 
vůle mnoho věcí úplně poprvé. 

Jde o intenzivní na-
pojení a pocit svobo-
dy. Jinou intenzitu, 
než když člověk pro-
žívá volnost sám. 
To, že výsledkem je 
umělecké dílo, je už 
taková nadstavba.

Vaše výstava v Čá-
slavi ponese název 

Odyssea – autobiografická 
výstava o intenzitě a prová-
zanosti. Můžete téma více 
přiblížit?

Budou tam k vidění obrazy, 
které vyprávějí o putování a lid-
ském osudu. Některá díla jsou 
fiktivní a jiná podle skutečnosti. 
Přejeme si, aby si každý divák 
sám nalezl vlastní cestu k in-
terpretaci děl na základě své 
životní zkušenosti.

Myslíte si, že „velké“ umění 
patří do malých měst?

Dělení umění na malé a vel-
ké je nesmyslné a elitářské.

Přejeme Vám dobrý rok 2023, 
za platformu NOVA FORMA 

Kamila Ženatá, 
www.novaforma.art

Pivo, nebo víno?
Když jsem byla mladá, tak jed-
noznačně víno. Teď, když jsem 
stará, pivo.

Matematika, nebo dějepis?
To je skoro jako dilema u ma-
turitních předmětů. Jasně, že 
dějepis. Z matematiky bych 
neprošla. Profesoři Teplý, 
Vavřička nebo Šach (pro pa-
mětníky – profesoři na místním 
gymnáziu) by mohli vyprávět...

Hory, nebo moře?
Moře. U moře dobíjím baterky. 
Večery na pobřeží a západy  

 
slunce jsou jedny z nejkrásněj-
ších okamžiků dovolené.

Kino Miloše Formana, 
nebo Dusíkovo divadlo?
Záleží na tom, co právě mají 
na programu. Někdy tam, jindy 
onam. 

Kočka, nebo pes?
Doma jsme měli vždy psy, tak-
že pes. Kočka by pro mě byla 
výzva, jak se naučit vycházet 
s bytostí, která je svébytná  
a chová se úplně jinak než 
psi.

Kniha, nebo film?
Kniha. Ale na film se ráda dí-
vám s blízkými lidmi, je to pro 
mě důležitý společný zážitek. 

Pop, nebo rock?
Rock!

Slané, nebo sladké?
Větrník. Takže sladké.

Po Čáslavsku autem, nebo 
pešky?
Bohužel ještě autem, protože 
ve spěchu a pracovně. Pořád 
si říkám, že procházky by byly 
mnohem lepší...

Čáslav v létě, nebo Čáslav 
v zimě?
Čáslav v každé roční době.

Vystavovala například ve Velké Británii, Švýcarsku nebo 
Nizozemsku. Založila spolek Schrödingerova kočka. Ini-
ciovala vznik Formanovy Čáslavi. Stála u zrodu platformy 
NOVA FORMA. Výtvarná umělkyně Kamila Ženatá už toho 
dokázala mnoho. A určitě ještě dokáže. Její všestranně 
kreativní osobnost jsme tentokrát nahlédli prostřednic-
tvím tradičního zpovědníku.

Čáslavský zpovědník: KAMILA ŽENATÁ
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11. 11. Na letišti byla instalována lavička 
k poctě generála Františka Moravce.

21. 11. Náměstí letos Ozdobil vánoční 
strom z Lovčic. Děkujeme za něj paní Jiři-
kovské a panu Machů.

24. 11. Vrcholem oslav k 200. výročí 
založení ZŠ Náměstí byl den otevřených dveří.

26. 11. Lesoparkem Vodranty se prohnal 
cyklokrosový závod Toi Toi Cup

1. 12. 24 oken 
adventu letos 
vyrazilo za vámi

24. 11. Vánoční atmosféru přivezl 
Coca Cola vánoční kamion. 

27. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu

27. 11. Každou adventní neděli probíhaly 
koncerty před radnicí
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Petra HrubišováNOVINKY v knihovně – prosinec
Máma má alzheimera   
Luboš Hacala
Skutečný příběh vyprá-
věný formou stylizova-
ných deníkových zázna-
mů zachycuje zpověď 
osob pečujících o rodiče 
s postupně se rozvíjející 
Alzheimerovou chorobou.

Dům tajemných stínů   
Darcy Coates
Další, v pořadí již osmý 
díl úspěšné série Straši-
delné domy australské 
spisovatelky Darcy Coa-
tes. 

Bouře – Kristina Ohlsson
Nad poklidnou vesničkou se stahují mrač-
na. První díl atmosférické detektivní série. 

Stockholmský finanč-
ník August Strindberg 
se rozhodl pověsit 
kar iéru na hřebík  
a otevřít si vetešnic-
tví. Jenže s jeho pří-
jezdem do ospalé po-
břežní vesničky jako 
by tu veškerá idyla 
skončilai.

Vypravěč – Anna Bolavá
V příběhu malého Vítka Kříže a jeho bra-
tra Jáchyma se ocitáme na Běstvinách, 
na místě jako stvořeném 
pro prastarou legendu, ve 
které se na konci zámec-
ké zahrady hýbe obrovský 
kompost. Hluboko pod 
zemí prý žije červ, kterého 
je třeba krmit – radostí, 
strachem, výčitkami svě-
domí a jednou za čas i ně-
čím živým.

Plavba do nenávratna  
František Niedl
Michal Dabert je poněkud 
unaven životním stereo-
typem, do kterého se do-
stal ve společném životě 
s hollywoodskou hvězdou 
Joan Hartingovou. Joan 
ho sice miluje a téměř vše-
chen svůj volný čas věnuje jen jemu, ale 
pro bývalého příslušníka cizinecké legie je 
rodinná idyla přece jen málo. Pátý díl de-
tektivní série.

Ticho  
Yrsa Sigurðardóttir
V posledním, šestém 
díle série Freyja & Hul-
dar si hlavní hrdinové 
nejen sáhnou na své 
dno, ale budou muset 
pro vyřešení několika 
případů v jednom spojit 
své síly, aby překonali 
hradbu mlčení skrývající mnoho zlého.
 

Sága rodu Reissových  
Hana Whitton
Historický román zasa-
zený do českých zemí 
konce 18. a první poloviny 
19. století je ságou pozo-
ruhodného rodu Reisso-
vých a přibližuje prostředí 
české obrozenecké spo-

lečnosti i reálných historických osobností, 
které tvořily naše dějiny.
 

VÝBĚR NOVÝCH 
(nejen) komiksů 

k vypůjčení 
v oddělení pro mládež
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úmrtí 18
(6 bydliště Čáslav)

IMIMNETRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ DNY
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek 
práce známe všichni a většina z nás by k nim zřejmě zvlád-
la doplnit i správné datum. Celosvětově ovšem existují stov-
ky dalších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo 
obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž 
oprávněnosti není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno 
můžeme slavit na začátku roku 2023?
2. ledna
Světový den introvertů
Máte nade vše rádi své soukromí, 
i nepříliš důležité životní kroky dě-
láte až po delší úvaze a pobyt ve 
větší skupině lidí vás spolehlivě 
vyčerpá? Pak dost možná patříte 
mezi introverty. V klidu, pohodě, 
obklopeni rutinou a jistotami mů-
žete i vy oslavit svůj světový den.

6. ledna
Národní den odklizení 
vánočního stromečku
Především u rodin s malými dět-
mi nebývá výjimkou, že vánoční 
stromeček dominuje obývacímu 
pokoji klidně ještě v únoru. Ná-
rodní den jeho odstrojení a od-
klizení na patřičné místo přesto 
připadá už na šestého ledna, tedy 
rovných dvanáct dní po Štědrém 
dnu.

11. ledna
Den uklízení pracovních stolů
Vánoční úklid by se měl v ideál-
ním případě týkat i míst mimo 
náš domov, přičemž se nabízejí 
hlavně ta v zaměstnání. Jenže 
ruku na srdce, nejeden pracovní 
stůl se i s příchodem nového roku 
prohýbá pod náporem „nezbyt-
ností“. A tak vznikl svátek, který 
by to mohl změnit.

20. ledna
Den milovníků sýrů
Svůj den má snad každý trochu 
známější druh sýra. A mají ho  
i lidé, kteří si bez nich svůj jídelní-
ček nedokážou představit. O jeho 
popularitě svědčí třeba skuteč-
nost, že jeho přibližně 2000 dru-
hů se ročně vyprodukuje více než 
kávy, tabáku, čaje a kakaových 
bobů dohromady.

23. ledna
Národní den rukopisu
Stále více lidí píše na klávesnici 
všemi deseti. A i ti, kteří si vystačí 
s mnohem menším množstvím 
prstů, se takto vyjadřují čím dál 
radši. Umění rukopisu tudíž do-
stává pořádně zabrat. Schválně, 
kdy jste naposledy popsali ales-
poň stranu souvislého textu pe-
rem nebo propiskou?

28. ledna
Mezinárodní den lega
Loni touto dobou oslavila pů-
vodně dánská stavebnice lego  
90. narozeniny. Její popularita při-
tom ani v době počítačů a interne-
tu neklesá. Jedině tak si můžeme 
vysvětlit grandiózní matematický 
výpočet, podle nějž na každého 
člověka na Zemi připadá 62 kos-
tiček lega.

Rudolf Černý 5. 1. 2023 – 76 let od úmrtí
Světlo světa poprvé spat-

řil v Mníšku pod Brdy, jeho 
rodiče sem však přišli z Čá-
slavi. A on sám v Čáslavi vy-
chodil nižší gymnázium. Řeč 
je o Rudolfu Černém, flétnis-
tovi, hudebním pedagogovi, 
skladateli a oborovém publi-
cistovi. Prosadil se jako první 
flétnista v ukrajinských měs-
tech Lvov a Kyjev, pak se vrá-
til na území dnešního Česka 
a zakotvil v Národním divadle 
a na pražské konzervatoři. 
Do zahraničí se přesto vydával i nadále, sólově koncertoval třeba 
v USA nebo Itálii. Také svá pedagogická díla věnoval převážně 
milované flétně. Mimo ně je autorem třeba symfonické básně 
Malířův osud a skon nebo nepříliš známé opery Křivda. 

Ilja Bojanovský 20. 1. 2023 – 100 let od narození
Čestný občan Kutné Hory Ilja Bojanovský zanechal svou sto-

pu také v Čáslavi. Právě tady se totiž po maturitě vyučil obchod-
ním příručím v jedné z tehdejších drogerií. Proslavil se ovšem 

v úplně jiném oboru, a to 
na poli filmu a televize. Na 
legendární FAMU nejprve 
sám studoval. Pak se na 
AMU jako takové prosadil 
postupně jako pedagog, 
proděkan, děkan i rektor. 
Táhlo ho to i k umělecké 
praxi, jako hlavní kame-
raman hudebních pořadů 
Československé televize 
se podílel na vzniku zhru-
ba 1300 děl. Kromě pohy-

blivých obrázků ho okouzlily i ty statické, jedna z jeho fotografic-
kých publikací je věnována rodné Kutné Hoře.

Radan Beránek 31. 1. 2023 – 100 let od narození
Lékař Radan Beránek se před rovným stoletím narodil v Čá-

slavi. Už gymnázium ale vystudoval v Praze a v hlavním městě 
absolvoval také pražskou 
lékařskou fakultu. Pomá-
hal především pacientům 
trpícím poruchami hyb-
nosti a věnoval se praktic-
ké neuropatologii. Působil 
v rehabilitačním ústavu 
v Janských Lázních a na 
Neurologické klinice Uni-
verzity Karlovy, později 
coby významný pracov-
ník Fyziologického ústa-
vu ČSAV, kde byl od roku 
1960 vedoucím oddělení 

buněčné neurofyziologie. Jeho znalostí si cenili také jeho zahra-
niční kolegové, působil třeba na univerzitě v Miami. Ve stejném 
městě ve 46 letech také zemřel.

Osobnosti Čáslavska
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Scházíš nám, ale v srdcích 
a vzpomínkách zůstáváš. 

Dne 8. ledna 2023 
tomu bude 10 let, co nás opustil 

milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan 

Bohuslav Veselý
Stále vzpomínají 

manželka Jiřina, dcera Jana 
s rodinou a syn Milan s rodinou. 

Dne 25. ledna 2023 
uplyne 7 let ode dne, 

kdy nás opustila 
paní 

Bohumila Strnadová

Vzpomínají manžel, 
syn s rodinou, zeť a vnuci. 

14. ledna uplyne 10 let od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka,
pana

Jaromíra Radkovského,
plk. v.v.

S láskou vzpomínají manželka 
Františka, dcera Alena s rodinou, 

dcera Monika s rodinou.

Dne 3. ledna 2023 
uplyne již 30 let ode dne, 

kdy zemřel 

Ing. Antonín Kasafírek 

21. 2. 2023 by se dožil 90 let. 

S láskou vzpomínají manželka 
Hana a dcery Hana a Olga. 

Dne 3. 1. 2023 
uplynul 1 smutný rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
pan 

Zdeněk Holub 

S láskou vzpomínají manželka, 
syn, matka, bratr s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Dne 16. ledna 2023 
uplynou dva smutné roky 

plné bolesti od smrti 

Pepči Hadrbolce 
V srdcích a myšlenkách jsme

 s tebou každý den, Pepí. Vzpomínají 
rodiče a sestry s rodinami.

Děkujeme rodině a přátelům, 
již na Pepu vzpomínají.

Dne 24. ledna 2023 
uplyne 5 let od chvíle, 

kdy zemřel 
pan 

František Janák
z Čáslavi

S láskou vzpomínají manželka,
syn s rodinou a ostatní příbuzní.  

Tatínku, měl jsi nás rád, dobře to víme, my na tebe stále vzpomínáme.

27. 1. 2023 uplyne 15 let 
od úmrtí naší milované 

maminky a babičky, 
paní 

Libuše Vašíčkové 
z Čáslavi 

S láskou stále vzpomíná 
syn Michal s rodinou. 

V listopadu 2022 
tomu bylo 15 let, 

co nás navždy opustil 
pan 

Josef Běhounek st. 

a v prosinci tomu bylo 5 let,  
co nás navždy opustil 

pan

Josef Běhounek ml.

S láskou a tichou pokorou na vás vzpomínáme.

Nebylo mi přáno déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl žít…
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AKCE
eshop       superpodlaha.cz

email: caslav@koberceadam.cz
               tel: 725806794
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH

ZÁSOB
PVC - KOBERCE

Aplikace pro Android i iOS 

 
Statistika listopad 2022

narození celkem 36, z toho 7 Čáslav
manželství celkem 3

úmrtí celkem 16, z toho 7 Čáslav

Dne 29. 1. 2023 uplynou 
dva smutné roky od chvíle, 
kdy nás tiše bez rozloučení 

opustil náš milovaný manžel,  
tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan 

Antonín Vebr

Stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene celá rodina.  

Dne 14. října 2022 
by se dožil 100 let 

pan 

Josef Moravec 
ze Žehušic 

a 24. prosince 2022 
by se dožila 95 let 

jeho žena 

Věra Moravcová

S láskou a vděčností vzpomínají dcera Věra 
s manželem a vnuk Jiří s rodinou.

Dne 19. 1. 2023 
uplyne 6 let od chvíle,  
kdy nás navždy opustil  

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, tchán, švagr a strýc, 

pan 

Luboš Novák 
z Bojman

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomíná celá rodina. 

Dne 6. ledna 2023 vzpomeneme 
5. výročí od chvíle, kdy nás  

v 73 letech náhle navždy opustil
pan

Ing. Josef Zdeněk
z Čáslavi 

Stále vzpomínají dcera a syn 
s rodinami a Magda s rodinou. 

Dne 9. října uplynulo 
27 let od tragické smrti našeho 

milovaného syna 

Liborka Prokopa 
ze Žehušic

Stále vzpomínají nešťastní rodiče 
a bratr Jiří s rodinou. 

www.caslav.munipolis.cz

APLIKACE PRO LEPŠÍ MĚSTO

www.caslav.munipolis.cz

CHYTRÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY Z RADNICE, NEWSLETTER

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY, FUNKCE ZMAPUJTO

–

PŘIHLASTE SE, DEJTE ODBĚR 

A PODÍLEJTE SE NA ZLEPŠENÍ MĚSTA!

–
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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

First minute
se slevou

caslav@invia.cz 775 585 331

Čáslav | Generála Moravce 14

www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka



www.meucaslav.cz
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Hodně	pohody	a	klidu	o	svátcích	vánočních

a	šťastný	vstup

	do	nového	roku	2023

přeje	tým	pracovníků

INPRO		Čáslav	s.r.o.

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

www.falcoprofi.cz

PO–PÁ 7.00–16.00     SO 8.00–12.00
e-mail: caslav@falcoprofi.cz, tel.: 327 316 869

PO–PÁ 6.30–16.00     SO 8.00–11.30
e-mail: falcoprofi@falcoprofi.cz, tel.: 737 221 165

       CHOTUSICE, Chotusice 287     ČÁSLAV, Tyršova 2029

BIGPARŤÁKOVA 
NOVOROČNÍ NABÍDKA

Sádrokarton GKB odlehčený
12,5 x 1250 x 2000 mm
         169 Kč/ks

Sádrokarton GKB bílý
12,5 x 1250 x 2000 mm
         179 Kč/ks

Profil UD, 3 m
          50 Kč/ks

Profil CD, 4 m
       124,20 Kč/ks

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH


