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ÚVODNÍ SLOVO, LISTOPAD 2022
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Vážení občané, 

ve dnech 23.–24. září 2022 se 
konaly komunální volby do zastupi-
telstva našeho města. V době distri-
buce tohoto čísla Čáslavských novin 
již víme, koho si zvolení zastupitelé 
ze svého středu vybrali na ustavu-
jícím zasedání zastupitelstva dne  
19. 10. 2022 jako starostu a místosta-
rostu a známe nové členy rady města.

V rámci samosprávy tak dojde ke změně ve voleném vede-
ní města, nicméně pro zaměstnance Městského úřadu Čáslav 
zůstávají jejich pracovní úkoly stejné. I nadále se budou starat 
zejména o správu a rozvoj našeho města.  Městský úřad bude 
pokračovat ve své modernizaci a zkvalitňování poskytovaných 
služeb v samostatné i přenesené působnosti (ORP), v komuni-
kaci s občany našeho města a v poskytování informací o jeho 
činnosti.

Jménem zaměstnanců Městského úřadu Čáslav bych chtěl 
poděkovat JUDr. Vlastislavu Málkovi, Martinu Horskému, rad-
ním a ostatním zastupitelům za spolupráci a podporu naší čin-
nosti v uplynulém volebním období 2018–2022. 

Věřím, že i nadcházející volební období 2022–2026 bude pro 
město Čáslav ve znamení jeho rozvoje, vzájemné spolupráce za-
stupitelů, vedení města, zaměstnanců městského úřadu a všech 
organizací města. 

Ing. Martin Ronovský, DiS.
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Vážení spoluobčané,

volby jsou svátkem demokracie. Kaž- 
dý občan v nich má možnost vyjádřit 
svůj názor a spolurozhodnout o dalším 
směřování města, kraje, země. Stalo se 
tak i v nedávných komunálních a senát-
ních volbách. Sluší se poděkovat těm, 
kteří k volbám přišli a svým hlasem 
rozhodli. Patří se poblahopřát vítězům. 
Je namístě slíbit, že hlasy odevzdané 
komukoliv z kandidátů zvolených do za-
stupitelstva města nepropadnou.

 
Vnímám to tak i já osobně. Věřím, že i v sedmém po sobě jdou-

cím období, v němž jsem byl zvolen do zastupitelstva, získané 
zkušenosti a znalosti zúročím ve prospěch města a jeho občanů. 
Důvěry se vážím a nadále chci být členem týmu, kterému na Čá-
slavi záleží.

Děkuji všem, kteří se v uplynulém období aktivně podíleli na 
práci pro město, ať již jako zastupitelé, zaměstnanci úřadu, měs-
tem zřizovaných organizací nebo jako aktivní občané. Městu přeji 
občany, kteří budou mít zájem o věci veřejné, ochotné ověřovat si 
informace a na tomto základě se rozhodovat o směřování Čáslavi.

Všem přeji hodně zdraví a sil do dalších let. 

JUDr. Vlastislav Málek

Vážení a milí spoluobčané, kolegyně a kolegové, 

děkuji. Děkuji za možnost s vámi 
pracovat pro naše město. Hlavní pozi-
tivní motivací jste právě vy, tým, který 
tvoříme, a naše společná práce mě baví 
a naplňuje. 

Právě tým dokáže překonávat všech-
ny ty pohromy, které nás za poslední tři 
roky zasáhly a zasahují. Jako jednotlivci 
bychom tomu tlaku nestability čelili jen 
obtížně. Pamatujete, jak jsme si každý 
den psali? Jak jsme se drželi? Měli jsme 
se navzájem a ten silný pocit mám stále 
v sobě. Proto prosím přijměte mé upřím-
né a srdečné poděkování za možnost 

být s vámi celé ty čtyři roky, za tu jistotu, že se na vás mohu spoleh-
nout. Velmi si toho vážím. 

Mějte se hezky, opatrujte se a budu se těšit na společnou práci 
pro naše město v roli zastupitele, kolegy, trenéra a občana. 

Váš Martin Horský 

 

 

ČSSD + NK 
(ČSSD a Nezávislí)

SNK 
(Čáslav pro všechny)

ANO 
(ANO 2011)

ODS (Občanská 
demokratická strana)
KDU-ČSL + NK 
(Šance pro rodinu)
PIRÁTI 
(Česká pirátská strana)
DSZ + NK 
(Čáslav sobě)
KSČM (Komunistická
strana Čech a Moravy)
ANS + NK 
(Naše Čáslav)

33 992 hlasů (45,99 %)

15 999 hlasů (21,65 %)

9 707 hlasů (13,13 %)

3 445 hlasů (4,66 %)

2 764 hlasů (3,74 %)

2 434 hlasů (3,29 %)

2 244 hlasů (3,04 %)

1 768 hlasů (2,39 %)

1 556 hlasů (2,11 %)

ČSSD A NEZÁVISLÍ 
3. Mgr. Daniel Mikš (53 let, učitel)   1 824  

2. MUDr. Julie Provazníková (48 let, lékařka)  1 816 

1. Ing. Jaromír Strnad (57 let, senátor)   1 797 

4. MUDr. Ervin Petrikovič (59 let, lékař)   1 718 

10. MUDr. Ctibor Provazník (48 let, lékař)   1 708 

11. Ing. Jiří Havlíček, MBA (46 let, ekonom)   1 622 

6. Ing. Zdeňka Nezbedová (49 let, redaktorka)  1 619 

12. RNDr. Tomáš Hasík (46 let, ředitel základní školy)  1 619 

5. Mgr. Renata Vaculíková (59 let, mzdová účetní)  1 579 

8. Ing. Josef Ruml (76 let, důchodce)   1 576 

7. Mgr. Václav Drda (33 let, učitel)   1 549 

9. Vojtěch Nezbeda (27 let, OSVČ)   1 527

SNK
1. JUDr. Vlastislav Málek (67 let, starosta města)  968 

5. Mgr. David Tichý (42 let, ředitel školy)   853 

4. Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (45 let, archeolog)  830 

6. Jiří Honzíček (46 let, bankovní manažer)   823 

3. Mgr. Martin Jusko (35 let, vedoucí pojistný matematik) 811 

2. Martin Horský (46 let, místostarosta města)  769

ANO 2011
3. Mgr. Jiří Žaloudek (47 let, strážník MP)   692 

1. Ing. Drahomír Blažej, MBA (60 let, dopravní pilot)  621 

2. Bc. Alice Vavřinová (48 let, senior nákupčí)  500

MANDÁTY (21 ZASTUPITELŮ)

SEZNAM KANDIDÁTŮ / ZASTUPITELŮ  
Kandidáti jsou řazeni podle získaného mandátu, získaných hlasů 

a pořadí na kandidátce
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Na přelomu listopadu a prosince budou ukončeny 
práce na komunikaci Bojovníků za svobodu  

a novém přechodu v ulici Za Rybníkem.

Na základě podnětů občanů odbor správy  

majetku města v těchto místech uvažuje o vybu-

dování prostoru pro volnočasové aktivity.

Komunikace od křižovatky na pomezí ulic Nazaret 

a Emila Picka na Lochy prošla kompletní opravou. 

Byly dokončeny restaurátorské práce  
na pomníku mrtvých, morovém sloupu,  

pítku na pěší zóně a portále kostela.



JN
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REKONSTRUKCE KAŠNY KOMPLETNĚ DOKONČENA 
(NK 4 250 121 Kč vč. DPH, dotace 644 000 Kč) 

Rekonstrukce kulturní památky ve stře-
du náměstí trvala více než rok. V roce 2021 
proběhly restaurátorské práce na vnějším 
a vnitřním kamenném plášti kašny, středo-
vém sloupu a čtyřech barokních sochách. 

Začátkem letošního roku byly kolem 
kašny zavedeny sondy a znovu prověřo-
vána její statika. Statickým výpočtem bylo 
zjištěno, že kašna nemůže být naplněna 
vodou až k jejímu okraji, ale pouze do výš-
ky 0,5 m. Dále bylo zjištěno, že vnější část, 
styčné spáry bloků zábradlí pod ochozem 
a jejich ložné spáry jsou spoře vyplněny 
hlinitě rozloženou, drolivou, mokrou mal-
tou, jež už nemůže zajistit potřebnou sta-
bilitu stěn kašny. 

Aby mohla být kašna napuštěna vodou 
do výšky 84 centimetrů a voda byla filtro-
vaná, bylo nutné práce na čas zastavit, 
celý objekt se musel rozebrat, podezdít 
a doinstalovat olověný plech. Došlo také 
ke kompletní výměně technologie vody. 
Střed kašny je ze dna nasvětlen čtyřmi 
LED reflektory. Obraz vodního prvku tvoří 
tryska osazená do mísy středového slou-
pu. Vodní prvek bude provozován v sezó-
ně, tedy v období od dubna do října. 

Ke kompletnímu předláždění okolo kaš-
ny a k dokončení rozvodů vody pro filtraci 
došlo v průběhu října.

Klukovina způsobila nemalé problémy

Klasicistní kašna z konce 18. století 
zdobila náměstí po rekonstrukci jen pár dní. 
Na Čáslavských slavnostech totiž dosud 
neznámý pachatel nalil do kašny tekutinu, 
která zapříčinila vytvoření pěny na hladině. 
Město následně muselo zajistit kompletní 
vypuštění vody, vyčištění filtrace a čerpadla 
a nové napuštění vodou (cca 21 m³). Pojiš-
ťovna tento incident uznala jako vandalis-
mus a uhradila většinu nákladů, které činily 
necelých 6000 Kč. To ovšem nemění nic 
na tom, že podobné klukoviny jsou možná 
efektní, ale zbytečné a v případě kulturních 
památek naprosto nevhodné.

OPRAVA HRADEB SKONČÍ V LISTOPADU (NK 9 500 000 Kč vč. DPH, dotace 100 000 Kč)

Hradební pásmo staré více než 700 let je jedním z historic-
kých skvostů města. Procházkám kolem Žižkovy brány a v parku 
Vala podél Podměstského rybníka dodávají hradby nezaměnitel-
nou atmosféru. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo hradební pásmo  
v osmdesátých letech minulého století. Nyní jde do finále oprava 
hradeb pod schody Žižkovy brány a hradebního pásma lemujícího 
odloučenou zahradu mateřské školy za domem s pečovatelskou 
službou na Kostelním náměstí 193. Jedná se o 205 m2 zastavěné 
plochy a 1215 m3 obestavěného prostoru. 

O konkrétnější informace jsme poprosili vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče Bc. Jiřinu Koženou: „Restau-
rátorské práce, oprava a zpevnění hradebního pásma probíhají  
od 2. května pod záštitou firmy Dalfos, s.r.o. Na základě pra-

videlných kontrolních dní můžeme říct, že vše jde dle plánu  
a v listopadu budou práce dokončeny. Cílem bylo zajištění hra-
dební zdi proti pádu a zachování autentičnosti historické památ-
ky. Ve spodní části stál kdysi dům, byl tedy zachován vzhledově 
štít domu, otvory, kde se nacházely krovy domu, i cihlová část při-
stavená k hradbám.“

Paní Kožená dále upřesnila, že dozor stavby provádí projekční 
kancelář Sater Projekt, která je autorem projektové dokumenta-
ce. Přísný dohled nad rekonstrukcí dále provádí zástupci památ-
kové péče města, národního památkového ústavu, archeologic-
kého ústavu, zástupci města a architektka města. O opravách 
další části hradebního pásma se do budoucna uvažuje. Nicméně 
jeho velká část je nyní v soukromých rukou. 

REVITALIZACE  
PARKU VALA SE BLÍŽÍ

Připravovaná projektová dokumentace 
na revitalizaci parku Vala bude městu pře-
dána během prosince. Lávka z vizualizace 
přinese pohled na nejfotografovanější mís-
to ve městě z hladiny rybníka. Projekt je 
připravován tak, aby jednotlivé etapy revita-
lizace byly kryty z dotačních titulů. Práce by 
mohly začít během příštího roku. 
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PLÁNUJÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU

Vánoce – svátky, na které se těší ne-
jen děti. Období, které má do rodin přinést 
klid, pohodu a kouzelnou atmosféru. Tu 
podtrhuje vánoční výzdoba nejen v našich 
domovech, ale i v centrech měst a obcí. Čá-
slavské náměstí, ulice Klimenta Čermáka, 
Kostelní náměstí a Komenského náměstí  
se obléknou do podobného vánočního ka-
bátu jako v minulém roce. Těšit se tak opět 
můžeme na vánoční trasu.

Výzva k romantickým toulkám 

Trasu okruhu budeme moct zahá-
jit v parku Jana Žižky, kde najdeme první 
světelný 3D efekt. Je jím vánoční brána  
o rozměrech 5 × 2,2 metru. Poté se mů-
žeme vydat na pěší zónu v ulici Klimenta 
Čermáka. Středem této lokality povedou 
stromy, jejichž koruny ozdobí světelné řetě-
zy. Zhruba uprostřed pěší zóny se vydáme 
doprava ulicí J. R. z Dubé na Komenského 
náměstí. Zde se budeme moct zastavit  
u druhého ozdobného prvku, kterým je 
světelný kužel. Když budeme pokračovat 
rovně ulicí Jana Karafiáta, dojdeme ke kos-
telu sv. Petra a Pavla na Kostelním náměstí  
s dvojicí andělů (2,5 metru). Následně je to již 
jen kousíček do středu náměstí Jana Žižky  
z Trocnova, kde se bude tyčit vánoční strom. 

MALOVANÁ OPONA ZŮSTANE NATRVALO 
Opona namalovaná Antonínem Růžičkou v roce 1923 prochází restauračním zásahem. Pra-
cuje se také na jejím uchycení. Cílem je, aby tato nádherná opona byla v divadle instalová-
na natrvalo a zpříjemňovala návštěvníkům dobu před zahájením představení.

Více k tématu pohovořila vedoucí od-
boru školství, kultury a památkové péče  
Bc. Jiřina Kožená: „Oponu mohli návštěv-
níci v divadle vidět pouze při významných 
událostech. Problém byl totiž s jejím uchy-
cením. Nějaký čas ji vystavovalo městské 
muzeum, kde byla později složena a ucho-
vána. Na oponě o rozměrech 7,8 × 5,2 m 
(15cm okraj plátna je nepomalovaný) se 
podepsal vliv klimatických podmínek  
a dlouhodobé přeložení plátna. Rozhodli 
jsme se proto oponu zrestaurovat a vyřešit 
i její uchycení.“ 

Jiřina Kožená dále zmínila, že restau-
rátorské práce má na starosti Mgr. art. Lu-
cie Janečková Matějková a na technickém 
zajištění instalace pracuje firma GRADIOR, 
spol. s r.o. Pokud nedojde ke zpoždění do-
dávky materiálu pro instalaci, která vyža-
duje konstrukci na uchycení opony včetně 
rumpálového tahu, bude opona součástí 
jeviště již koncem listopadu. 

zdroj: restaurátorská dokumentace 
Mgr. art. Lucie Janečkové Matějkové

ℹ Historie opony 

Autorem opony je aka-
demický malíř Antonín 
Růžička, který se narodil 
6. července 1887 v Čá- 
slavi. Po maturitě studo-
val na Umělecko-průmyslo-
vé škole u profesora E. Dítěte, 
později na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze u prof. V. Hynaise a J. Praislera. Současně 
od roku 1910 působil jako pedagog na Státní 
průmyslové škole v Praze. Jeho dílo bylo ce-
něno kritikou, věnoval se také technice paste-
lu. Zemřel náhle 14. května 1951.

Oponu pro divadlo v Čáslavi navrhl a na-
maloval roku 1923. Nahradila původní nedo-
chovanou oponu po ničivém požáru divadla, 
ke kterému došlo 31. prosince 1922. Činnost 
divadla byla obnovena 16. března 1924 slav-
nostním představením hry Aloise Jiráska Lu-
cerna.

BUDE ZREKONSTRUOVÁNA BUDOVA NA KOUPALIŠTI?

Odbor správy majetku města uvažuje 
o rekonstrukci centrální budovy v areálu 
letního koupaliště. 

„Pan doc. Ing. arch. Boris Hála, PhD. 
připravuje studii proveditelnosti, tedy doku-
ment, který předloží možnosti funkčního vy-
užití domu a návrh následné rekonstrukce. 
Hotová by měla být v prvním čtvrtletí 2023. 
Lázeňský domeček jsme také nechali za-
psat do Památkového katalogu Národního 
památkového ústavu jako důležitou stavbu 
města. Zapsáním do Katalogu se nám ote-

vírají dveře pro dosažení případných dotač-
ních titulů,“ pohovořila Iveta Motyčková.   

Odkaz rodiny Pickových

Kateřina Katrnošková, pracovnice od-
boru správy majetku města, k tématu do-
plnila: „Když přišla řeč na opravu krásné 
stavby, která dnes prakticky slouží pouze 
jako průchod k bazénům, ponořila jsem se 
do její historie. Stavbu areálu čáslavského 
koupaliště, které bylo tehdy považováno za 
jedno z nejlepších v celé republice, financo-

val a poté městu předal Ing. Emil Pick se 
svým synem Ing. Pavlem Pickem. Jedná 
se o jednu z posledních staveb města při-
pomínající osobnost Emila Picka. Autorem 
půvabné meziválečné stavby z roku 1934 je 
místní architekt František Červený.“

Odkaz Emila Picka je v Čáslavi patrný 
dodnes. Nejvýznamnější stopou je prav-
děpodobně továrna Kosmos, dnes Zenit, 
s.r.o. Čáslavský podnikatel a mecenáš ne-
chal také vybudovat dvě vily, jednu v Čá- 
slavi a druhou v Praze, která je vyhlášena 
kulturní památkou.

JN
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STUDENTI ČVUT SE BUDOU VĚNOVAT ČÁSLAVI

Studenti architektury ČVUT v Ateliéru 
Plicka–Škrna našli pro své semestrální  

i bakalářské práce témata v čáslavských 
prolukách. Řešit budou zástavbu parcel  
v ul. Gen. Františka Moravce (dlouhodobě 
nezastavěná plocha vedle Komerční ban-
ky), pozemek v ul. Dusíkova naproti diva-
dlu a prostor pěší zóny u Otakarovy bašty 
s ideovým návrhem úprav kolem budovy 
Penny Marketu.

Architekti Ivan Plicka a Michal Škrna 
pro své studenty volí zadání, která odrá-

žejí aktuální témata architektonické pra-
xe, ale i úlohy vycházející z konkrétních 
potřeb měst a obcí. V minulosti se zabý-
vali třeba Nymburkem či Kolínem. Hledají 
řešení reálná, ale nesvázaná zaběhlými 
přístupy. Společně s vedením města vyti-
povali místa, která by si zasloužila dosta-
vět, proměnit či lépe zapojit do organismu 
města. Názor studentů na jejich budou-
cí podobu může ukázat zajímavé cesty, 
jak s nimi pracovat dál. A třeba ty změny  
i nastartovat…

Na čtvrtý říjnový víkend byl napláno-
ván workshop přímo v Čáslavi. V pátek 
21. října proběhla prezentace v městské 
knihovně. Výsledky studentských prací 
si budou moct Čáslavané prohlédnout na 
výstavě, která se bude konat v průběhu 
února. Výstava bude samozřejmě dopl-
něna o další veřejnou prezentaci.

V příštím půlroce se tak můžeme 
společně podívat, jak by mohl vypadat 
vstup moderní architektury do centra 
města.

ANKETA: 
KTERÝ STROM BUDE  

LETOS ZDOBIT NÁMĚSTÍ?

Odpovědi doneste do 
IC Čáslav nebo hlasujte 

online do 9. 11. 2022

Hlasujte zde: 
https://bit.ly/AnketaVa-
nocniStrom2022 nebo
zakroužkujte favorita:

1. TŘEMOŠNICE
(smrk, výška cca 18 m)

2. LOVČICE
(smrk, výška cca 12 m)

3. ROHOZEC
(jedle, výška cca 10 m)

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO 
INFORMAČNÍ CENTRUM

Oblíbené informační centrum roku 
2022, tak zní název ankety vyhlašo-
vané Asociací turistických center 
České republiky – A.T .I.C. ČR, ve kte-
ré zaznamenalo nemalý úspěch In-
focentrum Čáslav. Úsilí děvčat z čá- 
slavského íčka pod vedením Lucie 
Zahradníkové přineslo ovoce v podo-
bě druhého místa v rámci Středočes-
kého kraje.

„Druhého místa v anketě si velmi váží-
me. Je pro nás hnacím motorem ke zlepšo-

vání a rozšiřování našich služeb. Za hlasy 
mnohokrát děkujeme,“ uvedla k úspěchu 
vedoucí infocentra Lucie Zahradníková. 

Anketní hlasování probíhalo od 21. 6.  
do 31. 8. 2022 na turistickém portále  
www.kampocesku.cz. Ankety se zúčast-
nilo 502 informačních center ve 14 krajích  
ČR. Jejím cílem bylo poukázat na každo-
denní práci infocenter a zjistit, jakou po-
zornost a pozitivní emoce dokáží vyvolat 
u široké veřejnosti. 

Za Středočeský kraj se ankety zúčast-
nilo 27 informačních a turistických center. 
Infocentrum Čáslav získalo 228 platných 
hlasů. První místo ve Středočeském kraji 

patří Infocentru Nelahozeves (334 hlasů) 
a třetí pozici obsadilo Informační centrum 
Kutná Hora (193 hlasů). V rámci celé ČR 
zvítězilo Informační centrum Uherský Os-
troh (603 hlasů).

1 2 3
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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, Soc. oblast a zdravotnictví

KOLIKA AUTY JEZDÍ MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI?
Městskou policii Čáslav jsme si v posledních měsících představili  

z mnoha stran. Tentokrát se zaměříme na její vozový park. Čáslavští stráž-
níci mají k dispozici dvě vozidla: Škodu Octavii Combi a Renault Kangoo. 
„Octavia je využívána při běžné službě, Kangoo nejčastěji k převozu podna-
pilých či zfetovaných osob, dále psů, dopravního značení nebo při službě 
druhé hlídky,“ řekl k tomu velitel čáslavských strážníků Pavel Kratochvíl. 
Obě vozidla jsou vybavena majáky, z čehož plyne povinnost absolvovat 
s nimi každý rok STK. Majáky jsou nejčastěji používány při zastavování 
vozidel, ale i při jízdě ke klientům organizace Život+, kteří jsou v ohrožení 
života, ke krádežím v obchodních domech, pokud se zloděj snaží utéct, při 
usměrňování dopravy při dopravních nehodách, apod. „Prvním vozem MP 
Čáslav byla Škoda Favorit, která před tím sloužila v půjčovně, následoval 
nový Favorit, potom Škoda Felicia a pak vozidla, která používáme nyní,“ 
zavzpomínal Kratochvíl. Strážníci stráví v autě necelou polovinu času ve 
službě, více v noci, denní služby jsou spíše pěší. „Octavia má 150 koní a je 
dostatečně výkonná na to, aby případně honičky s pronásledovanými ne-
byly dlouhé. Většinou i řidiči, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných ná-
vykových látek, nemají snahu ujíždět a komplikovat si již tak nepříjemnou 
situaci,“ popsal velitel čáslavských strážníků. V poslední době podle něj 
zastavují nějakého řidiče pod vlivem téměř každý týden, ale dlouhodobě to 
bývá zhruba jednou za jeden až dva týdny.

PROTIPRÁVNĚ SDÍLELA FILMY
Žena (36) z Čáslavi zřejmě dostatečně nedomyslela důsledky svého 

jednání na internetu. Od roku 2016 do února 2022 sem neoprávněně umis-
ťovala různé filmy, audionahrávky, seriály apod., které i rozmnožovala a po-
skytovala dalším lidem na internetu bez potřebných souhlasů majitelů au-
torských práv. Takto během několika let umožnila volně stáhnout či sdílet na 
1300 titulů audiovizuálních děl a poškozeným tak způsobila celkovou ško-
du ve výši 6 milionů korun. Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality  
v Kutné Hoře ženu obvinili ze spáchání přečinu porušení autorského práva, 
práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, za což jí v případě 
uznání viny a odsouzení hrozí peněžitý trest nebo až pětileté odnětí svobody.

NA HOUBY S LOKÁTOREM
Záleží na počasí, ale letošní houbařská sezóna už se zřejmě chýlí ke 

svému konci. Přesto určitě není pozdě upozornit na možná rizika, která  
s sebou houbaření přináší – policisté každoročně hledají ztracené houbaře. 
Pátrací akce jsou poměrně složité a náročné jak personálně, tak na použití 
techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání v nepřehledném terénu.

Pokud se někdo ztratí a má u sebe mobilní telefon, ať neváhá a co 
nejdříve se ozve na tísňovou linku. Mohou tak učinit i příbuzní, kteří osobu 
postrádají. Rozhodně není dobré čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat. 
V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle ně-
jakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, 
která ho někam zavede.

Díky technickému pokroku je možné v současné době používat i loká-
tory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit třeba 
do kapsy u oblečení. Je pak možné určit přesné místo, kde se daný člověk 
nachází. Nejde přitom jen o houbaře, lokátory mohou mít také děti, senioři 
nebo obdivovatelé neznámé přírody.

Nabídka zaměstnání – práce, která dává smysl  
Staňte se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů

Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

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

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

Všeobecná zdravotní sestra bez odborného 
dohledu a praktická sestra na plný úvazek, 

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

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

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

ROZPIS VEŘEJNÉHO PLAVÁNÍ 
PO / veřejné plavání, bazén + pára /  13:00–17:00 
ÚT / pouze muži, bazén + pára + sauna   14:00–20:00
        (bez plavek) /     
ST / veřejné plavání, bazén + pára /  13:00–17:00 
ČT / veřejné plavání, bazén + pára /  14:00–19:00 
PÁ / pouze ženy, bazén + pára + sauna  12:00–20:00
        (bez plavek) /     
SO / veřejné plavání, bazén + pára + sauna  10:00–20:00
        (bez plavek) /     
NE / veřejné plavání, bazén + pára /  10:00–19:00
         sauna (bez plavek) /    12:00–19:00 
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SOUTĚŽ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ FIRESCUE SEMILY
Střední odborná škola a Střední odborné uči-
liště dopravní Čáslav se 4. října 2022 zúčast-
nilo 2. ročníku celostátní soutěže družstev 
středních škol, které vyučují žáky v oboru 
Požární ochrana, se zdravotnickou temati-
kou pod názvem Firescue Semily. Letošního 
ročníku se zúčastnily žákovské týmy z celé 
ČR. Ten čáslavský soutěžil ve složení Karolína 
Konečná (2. PO), Matěj Hlubuček (3. PO), Filip 
Podhorský (4. PO) a Leona Janíková (4. PO).

Týmy plnily náročné úkoly na deseti 
stanovištích v katastru celého města Se-
mily. Pod odborným dohledem rozhodčích 
z řad profesionálních záchranářů a hasi-
čů žáci například resuscitovali tonoucího 
kojence, pro kterého se museli nejdříve 
ponořit do ledového bazénku, prováděli vy-
proštění a ošetření několika obětí doprav-
ní nehody, poradit si museli i s pacientem  
s onemocněním psychického rázu, řešili 

úraz elektrickým proudem i anafylaktický 
šok v důsledku lékové alergie. Ve spoluprá-
ci s odborníky ze Singing Rocku prováděli 
slanění do volné hloubky, během něhož 
prokazovali své schopnosti uzlových tech-
nik. Vypořádat se museli i s teoretickým 
testem a v neposlední řadě si vyzkoušeli 
roli dispečerů, při které organizovali letec-
kou záchranu dvou zraněných osob.

Tým Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště dopravního Čáslav se 
zhostil všech úkolů se ctí, když prokázal 
velmi dobré znalosti i schopnosti. Třeba-
že nakonec naši žáci neskončili na stup-
ních vítězů, jistě si odvezli mnoho zážitků 
a také nenahraditelných zkušeností z tak 
důležitého oboru, jako je zdravotnická pří-
prava a záchrana života.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
na Dopravní škole Čáslav

ST 16. 11. 2022
SO 3. 12. 2022
SO 21. 1. 2023
ST 8. 2. 2023

www.dscaslav.cz

KDYŽ DOTEK LÉČÍ – ZOOTERAPIE 
V rámci Týdne sociálních služeb jsme 6. 10. 2022 

pro naše klienty připravili ve spolupráci se studenty 
místní střední zemědělské školy zooterapii s poníky  

a pejsky.
Naše zařízení s touto školou spolupracuje již 

několik let. Během školního roku k nám docházejí 
studentky nebo studenti a přinášejí našim klientům 
individuální canisterapii (kontakt s pejskem).

Setkání s poníky a větším množstvím pejsků na 
zahradě domova bylo pro naše klienty velkým zážitkem, 

na který budou s láskou vzpomínat. Paní učitelce Studené  
a celé Střední zemědělské škole Čáslav děkujeme a těší-
me se na další spolupráci.

Domov důchodců Čáslav

Již od roku 2010 je součástí 
Čáslavských slavností Sluníčková 
sbírka Nadace pro transplantace 
kostní dřeně. V letošním roce se 
uskutečnila v sobotu 17. 9. 2022. 

Děvčata a chlapci z devátých 
ročníků ZŠ Masarykova obětavě 
oslovovali návštěvníky slavností  
a za finanční příspěvky do zapeče-
těných kasiček rozdávali nápaditá, 
ručně vyrobená sluníčka, která 
byla výtvory žáků téže školy.

Do kasiček se podařilo nashro-
máždit 13 043 Kč, jež byly po rozpe-
četění odeslány na konto Nadace.

Finanční prostředky jsou vy- 
užívány na podporu dobrovolného 
dárcovství a transplantace kost-
ní dřeně, na pomoc pacientům po 
transplantaci, na vzdělávání v he-
matologii, onkologii a transplantač-
ní medicíně a na rozvoj transplan-
tačních center v Česku.

Sbírka v Čáslavi se stala tradicí, 
které je třeba si vážit. 

Poděkování tedy patří Městské-
mu úřadu Čáslav a ZŠ Masarykova 
za dlouhodobou podporu a také 
všem, kteří přispěli finančními dary.

Jana Závůrková

POSTAVME SE  

ZA VÍRU A SVOBODU

ČERVENÁ STŘEDA
Den připomínky všech pronásledovaných 
pro svou víru
23. LISTOPADU 2022 V 17:30
před evangelickým kostelem v Čáslavi
VÍCE INFORMACÍ NA: www.cervenastreda.cz
www.facebook.com/cervenastreda

Evangelická fara Čáslav, ulice Jana Karafiáta 158
Neděle 27. 11.   10:30–11
Pondělí 28. 11.  9–12
Úterý 29. 11.      9–12
Středa 30. 11.   9–12

Čtvrtek 1. 12.   16–18
Pátek 2. 12.     16–18
Neděle 4. 12.  10:30–11  
      14:30–16:30

Dárky je nutné si předem rezervovat online a poté přinést 

na sběrné místo v Čáslavi na evangelické faře v ulici Jana 

Karafiáta 158.

ORGANIZÁTOŘI: Evangelický sbor v Čáslavi a Diako-

nie ČCE Střední Čechy, KONTAKT: D. Dušková Havlíčková  

(fařářka) tel.: 774 216 408 / www.krabiceodbot.cz
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Čáslav navštívil 
KAREL ŘEHKAS primářem gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Peterem Rafajem jsme se sešli 

začátkem října, abychom si popovídali o současném stavu oddělení a jeho možném vývoji. 

„Přijďte zítra. Měl bych mít více času,“ řekl 
mi pan primář do telefonu, když jsme si do-
mlouvali schůzku. Druhý den po vstupu na 
oddělení se mě zmocnila zvláštní energie. 
Přesně ta, kterou jsem znal z předešlých 
návštěv porodnice, kdy jsem jako budoucí 
otec očekával narození svých dětí. Rozhovor 
probíhal ve zvláštním duchu. Na svět totiž 
zrovna přicházel nový život a mně se vrátila 
ta široká paleta pocitů, které zažívají rodiče 
před jedním z nejdůležitějších okamžiků  
v životě. Profesionalita a zároveň přátelský 
přístup lékařů a sester mě tehdy alespoň 
zčásti uklidňovaly. Ani dnes tomu nebylo 
jinak. 

Pane primáři, naposledy jsme si spolu 
povídali před čtyřmi roky. Kam se od 
té doby porodnice posunula? 

Peter Rafaj (PR): Toto období pozname-
nal covid a personální krize nemocnice. Bo-
hužel tedy musím říct, že na výrazný posun 
našeho oddělení nebylo příliš prostoru. Ale 
již delší dobu plánujeme rekonstrukci celé-
ho oddělení porodnice, které ženám přinese 
větší komfort při pobytu u nás. Vše ovšem 
závisí na spoustě faktorů.

Jak jste na tom s počtem porodů?
PR: Upřímně to není optimální. Doporu-

čená minimální hranice České gynekologic-
ké a porodnické společnosti je 600 porodů 
za rok. V minulých letech jsme se k této 
hranici blížili, ale nedosáhli jí. Podle dosa-
vadního vývoje je pravděpodobné, že letos 
to bude ještě méně…

Naše povídání přerušil telefon. „Hned jsem 
tam,“ řekl pan primář do sluchátka a zavěsil. 
Omluvil se a poprosil, abych pár minut po-
čkal. Po chvíli se atmosféra změnila. Zvýše-
ná frekvence pohybu na chodbě dala tušit, 
že rozhovor budeme muset odložit. Do kan-
celáře přiběhla sestra, aby telefonicky infor-
movala sál kvůli akutní sekci. Sbalil jsem se 
a připravoval se k odchodu. Periferně jsem 
postřehl, jak kolem kanceláře projelo lůžko 
s budoucí maminkou. Za ní běžel primář, 
který mi bleskově, ale pořád s milým tónem 
v hlase stačil ve dveřích říct, abych se stavil 
zhruba za tři čtvrtě hodiny. 

PR: Kde jsme to skončili?

Bavili jsme se o počtech porodů. Čím 
si vysvětlujete, že jich čáslavská po-
rodnice eviduje méně?

PR: Gynekologicko-porodnické odděle-
ní v posledních letech mělo a stále má do-
statek kvalifikovaného personálu. Nicméně 
jsme součástí nemocnice, která si perso-
nální krizí prošla a stále nemá vyhráno. Po-
znamenána jsou tedy všechna oddělení. 
Pravděpodobně utrpěla důvěra v nemocni-
ci jako celku. A to je umocněno politickými 
souboji a leckdy nesmyslnými diskusemi 
na sociálních sítích.

(K rozhovoru se přidává vrchní sestra Kateři-
na Brudná)
Odkud jsou nejčastěji maminky, které 
si vyberou čáslavskou porodnici? 

Kateřina Brudná (KB): Největší počet 
rodiček je z Čáslavi. Musíme ale zmínit, že 
spousta těhotných žen z Čáslavi se pro čá-
slavskou porodnici nerozhodne a raději jede 
několik desítek kilometrů jinam. Pokud to 
takto půjde dál, obávám se, že se časem 
přestanou rodit Čáslaváci. Přijdeme o šan-
ci, že se u nás narodí osobnosti jako třeba 
Miloš Forman nebo Josef Svoboda. Když 
už přijedou maminky z jiných měst, často 
se jedná o Heřmanův Městec, Chrudimsko 
nebo Pardubicko.

Když pomineme personální krizi ne-
mocnice, na čem by měla porodnice 
zapracovat, aby se ženy rozhodovaly 
pro Čáslav?

PR: Nabízíme standardní péči jako  
v jiných porodnicích. Zdravým maminkám 
s fyziologickým průběhem těhotenství  
a v případě bezproblémového porodu nabí-
zíme porod do vody a respektujeme jejich 
přání a porodní plány. Co by nám ale velmi 
pomohlo, je zmíněná rekonstrukce pokojů.

KB: Podle vývoje demografické křivky se 
počet porodů pravděpodobně zvyšovat ne-
bude. Porodnic je v tuto chvíli dost. Čáslav 
je přímo ve středu hvězdice tvořené Pardu-
bicemi, Chrudimí, Jihlavou, Benešovem, Ko-
línem a Nymburkem. Dnes ženy přemýšlejí 
jinak. Vystupují ze své komfortní zóny, hle-
dají nejvhodnější prostředí k porodu a jsou 
ochotny cestovat klidně 60 kilometrů dale-
ko. Hledají kvalitní zázemí, útulné rodinné 
pokoje, výbornou stravu. Zkrátka zázemí 
podobné hotelovým pokojům. 

Co nemocnice nabízí v rámci předpo-
rodní přípravy?

KB: Nabízíme kurz předporodní přípra-
vy, který je rozdělen na několik částí. Jedna 
část je plavání pro maminky v městských  

 
lázních. Na dalších hodinách s maminka-
mi cvičíme a třetí část je koncipována jako 
beseda s porodní asistentkou, budoucí ma-
minky se scházejí na čtyřech lekcích, kde 
proberou těhotenství, porod i šestinedělí. 
Řekla bych, že tyto kurzy mají u žen kladné 
ohlasy. Pokud by nastávající maminky nebo 
tatínci, na které se obecně tak trochu zapo-
míná, chtěli vědět více, mohou mě kdykoliv 
kontaktovat.

Pokud to vezmeme z druhé strany, 
jak se stresem a vypjatými situace-
mi bojujete vy? Jak se vás například 
dotýká, když jsou na vás ženy během 
porodních bolestí nepříjemné?

PR: Musíme si uvědomit, že pro velkou 
část žen je porod fyzicky i psychicky velmi 
náročný. Jsou proto často citlivé i k malič-
kostem. Osobně si tedy nepřipouštím, že 
jsou na nás někdy nepříjemné.

KB: Víte, žena je během porodu jiná. 
Je jako oceán za bouře. A ten nedokážete 
zkrotit. Musíte jí dát prostor a pokusit se 
na tu maminku naladit a motivovat ji tak, 
aby kladla co nejmenší odpor porodnímu 
procesu. I když ten vztah rodičky s námi je 
krátkodobý, pořád je to vztah, který musí 
fungovat. Ke každé musíme přistupovat in-
dividuálně. Důležitý je ale samozřejmě také 
vzájemný respekt a důvěra. 

ZA ZÁZRAKY DO ČÁSLAVSKÉ PORODNICE



foto: MUDr. Peter Rafaj, Bc. Kateřina Brudná

ℹ
KDY NAVŠTÍVIT 

PORODNICI?
 Ə Pravidelné kontrakce zesilující v čase.

 Ə Do hodiny od odtoku plodové vody.

 Ə Při jakýchkoliv pochybnostech. 

 Ə Při krvácení.

Jaké zkušenosti máte s doprovody 
u porodu nebo na zmiňovaných kur-
zech?

PR: Nejčastějším doprovodem jsou 
tatínci, kteří jsou u nás určitě vítáni. Na 
účasti otce u porodu by se ale měli shod-
nout oba partneři, aby otec mohl být sku-
tečnou oporou. Někdy totiž může muž 
ženě při porodu i překážet.

KB: Hodně žen, které čerpají informace 
z internetu, má nějakou vizi a plán. Když 
to ovšem nejde podle jejich představ, mají 
tendenci bojovat. Samotné na to nemají 
dostatek sil, tak do boje vyšlou tatínka. Ale 
porodnice není prostředím k boji. Tatínci 
většinou cítí ohromnou tíhu zodpověd-
nosti. Někdy si chtějí prostředí nemocni-
ce projít, aby věděli, kde je výtah, zvonek 
nebo kterou chodbou se k nám nejrychleji 
dostanou. Hezké například je, když se na 
kurzech zeptají, jak poznají, že mají vyra-
zit do porodnice. Doprovodem u porodu 
ale nemusí být nutně otec. Může to být  
i kamarádka, sestra, maminka, u lesbic-
kých párů partnerka nebo kdokoliv, s kým 
se žena dohodne.

Co čeká ženu po příjezdu do porod-
nice?

PR: Porodní asistentka natočí monitor, 
abychom viděly ozvy plodu. Během toho 

sepisujeme porodopis, pokud ho žena 
nemá vyplněný předem. Následuje vyšet-
ření lékařem a podle nálezu postupujeme 
dál první dobou porodní. Na jejím konci by 
měly být porodní cesty otevřeny na 10 cm. 
Následuje druhá doba porodní, tedy samot-
ný porod miminka. Při třetí době porodní 
čekáme na placentu. 

Volí si ženy alternativnější polohy, 
nebo raději rodí v klasické poloze na 
gynekologickém křesle? 

PR: Pacientky, které přicházejí s porod-
ními plány, mají uvedeno, jestli chtějí jinou 
polohu než klasickou gynekologickou. Ve 
velké většině případů ale samy zjistí, že  
v konečné fázi, kdy přichází na řadu tlače-
ní, se jim lépe rodí klasicky v křesle. Ovšem 
pokud je vše v pořádku, necháme na ženě, 
aby si polohu vybrala sama. Z těch alter-
nativních si nejčastěji vybírají polohu na 
všech čtyřech nebo na boku. 

Co vás při práci nejvíce nabije ener-
gií?

PR: Když proběhne porod bez kompli-
kací, vše je fyziologicky správně a v pod-
statě podle představ rodičky, tak se pro 
mě jedná o tu největší odměnu, kvůli které 
tuto práci dělám. Vždy se ze všech sil sna-
žíme, aby byl každý porod jako za odměnu, 

ale to je nemožné. Porod se může změnit 
z minuty na minutu a dnešek toho byl dů-
kazem. O to více nás mrzí, když čteme ne-
gativní komentáře na sociálních sítích od 
žen, které odcházejí zdravé, s krásným mi-
minkem, ale pocitem křivdy kvůli porodu, 
který nebyl podle jejich představ.

KB: Porodnictví a gynekologie je krás-
ný, ale těžký obor, který člověka dokáže 
ohromně nabít i vyčerpat. Pro tu obrovskou 
sílu, která nás nabíjí a kvůli které tuto práci 
děláme, si chodíme na porodní sál. Ta chví-
le, kdy na sál vstoupí nepopsatelná energie 
a narodí se dítě, je skutečným zázrakem. 

V samotném závěru rozhovoru jsem se 
musel vrátit k dopoledním událostem, které 
si vyžádaly akutní císařský řez, a zeptat se 
na podrobnosti. „Porod probíhal bez kompli-
kací, porodní cesty byly otevřeny na 7 cen-
timetrů. Když zazvonil telefon, tak jsem si 
říkal, že už mě volají k samotnému porodu 
a brzy budeme pokračovat v rozhovoru. Mo-
nitor nám ale najednou ukazoval špatné sr-
deční ozvy dítěte. Důvodem bylo předčasné 
odloučení placenty od dělohy. Miminko tedy 
nedostávalo dostatek kyslíku. Museli jsme 
okamžitě na sále provést císařský řez. Ale 
vše dopadlo dobře a na svět jsme přivítali 
zdravého chlapečka,“ uvedl primář. 

Jakub Novák
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ  
OBCHODNÍ AKADEMIE ČÁSLAV 

Dne 21. září 2022 jsme se zúčastnili soutěže Ekonomický tým. 
Letošní ročník pořádala Masarykova obchodní akademie v Rakov-
níku. Ekonomický obor naší školy zastupovali žáci 4. ročníků Lucie 
Fusková, Filip Novák a Petr Vajgl. 

Nejprve se všichni účastníci i s pedagogickým doprovodem 
sešli v aule školy, kde proběhlo slavnostní zahájení a přivítání. Ná-
sledovalo vylosování pořadí týmů. Naši si vylosovali číslo 4, a tak 
prezentovali čtvrtí v pořadí. Téma bylo pro všechny stejné, bylo sou-
těžícím sdělováno postupně, aby byly pro jednotlivá družstva zajiš-
těny rovné podmínky. Nebyla to ale jediná část soutěžního klání. 
Po rozlosování se skupiny z jednotlivých škol odebraly do různých 
místností, kde pod dozorem místních pedagogů řešily test. Obsa-
hoval 52 otázek a na vyřešení bylo jen 60 minut času. Test zahrno-
val otázky z oborů ekonomie, ekonomiky, účetnictví a práva. 

Prezentaci museli žáci připravit za pouhých 30 minut, a to na 
předem neznámé téma. Poté ji obhajovali před odbornou porotou. 
Tu tvořili tři význační představitelé firem z okolí. V soutěži nebylo 
možné využít žádných pomůcek ani internetu. Hodnotila se nejen 
věcná správnost, ale také souhra týmu a zapojení všech jeho členů. 
Žáci jistě uplatnili mnoho vědomostí nabytých přímo ve škole, ale 
důležitý je i všeobecný přehled o aktuálním dění kolem nás, což se 
jim snaží naši pedagogové vštěpovat. 

Konkurence byla veliká, těchto soutěží se účastní školy z celého 
Středočeského kraje. Tentokrát přihlášky poslalo 11 škol. Našemu 
týmu se podařilo vybojovat 3. místo. Vzhledem k tomu, že všichni 
vybírají své nejlepší zástupce, považujeme umístění našich žáků za 
velký úspěch. 

Gratulujeme všem soutěžícím 
a děkujeme za reprezentaci školy. 

Ing. J. Nováková, učitelka ekonomických předmětů

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
A OBCHODNÍ AKADEMIE  
Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených dveří:

12. 11. 2022 (SOBOTA) OD 8:00 DO 12:00

Můžete se těšit na komentovaný program, 
kde se dozvíte informace o studiu 

na střední škole a o studijních oborech: 
23-41-M/01 Strojírenství

zaměření: Robotika, Auto Moto, 
3D modelování, CNC programování

63-41-M/02 Obchodní akademie
zaměření: Účetnictví a finance, 
Logistika, Business in English

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Prohlédnete si výukové prostory školy (učebny klasické  
i odborné), knihovnu, domov mládeže, školní jídelnu a další. 
V době mimo komentovaný program se můžete informovat 

o uplatnění našich absolventů u prezentačních stěn 
zástupců podniků z našeho regionu.

Více informací získáte na www.sps-caslav.cz, 
na tel.: 327 312 611, e-mailu: sekretar@sps-caslav.cz.
Další dny otevřených dveří: 7. 12. 2022 
a 18. 1. 2023 (středa) vždy od 14:00 do 16:30.
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SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV V ČÁSLAVI
Druhý ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže 

s TAJV v Čáslavi se uskutečnil v pondělí 12. 9. 2022 v odpoledních 
hodinách na venkovním sportovním hřišti ZŠ Čáslav, nám. Jana 
Žižky z Trocnova. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového po-
čtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze ZŠ Náměstí 
soutěžili ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.

Finalisté semifinálového turnaje v Čáslavi získali upomínkové 
diplomy, věcné odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Spo-
lečně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celore-

publikový turnaj – Národní finále v Poděbradech –, který se bude 
konat v předvánočním termínu 3.–4. 12. 2022. Na tomto turnaji 
budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, 
město Čáslav a Středočeský kraj. Vítěz převezme putovní pohár 
TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže s TAJV v Čáslavi se uskutečnil za pod-
pory Města Čáslav, Středočeského kraje a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa, organizátor soutěže TAJV
(Tenisová akademie Jan Váňa – TAJV, z.s.) www.tajv.cz

 
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM A MY VE ŠKOLCE S NÍM!

Podzimní čas již hraje všemi barvami a pomaličku se nám blí-
ží období dlouhých večerů, které vybízejí k přečtení nějaké hezké 
knihy. My ve školce tedy dětem nečteme pohádky večer, ale před 
odpoledním odpočinkem. Proto jsme se s radostí zapojili do pro-
jektu Celé Česko čte dětem a tímto Vás zveme, vážení rodiče, pra-
rodiče, strýčkové, tetičky... zapojte se s námi do projektu a přijďte 
dětem do školky přečíst pohádku!

Do začátku školního roku jsme vykročili velmi svižně a na 
všech střediscích proběhly různorodé akce. Do střediska Bo-
jovníků za svobodu přilétli „Dravci v akci“ ze záchranné stanice 
Vavřinec. Dětem ze střediska R. Těsnohlídka zpestřilo program 
divadélko a také pozvali na hravé odpoledne rodiče, kteří se mohli 
zapojit do společných her ve třídě. Houbařská pohádka dorazila 
na středisko Masarykova a dětem se moc líbila. Trochu akce zažili 
na středisku Husova a Jahodová, když k nim zavítali hasiči z JSDH 

Čáslav. Ti dětem představili hasičský vůz a jeho vybavení a tímto 
bychom jim rádi ještě jednou poděkovali za ukázky a návštěvu.

Budeme se těšit, až k nám někteří z Vás zavítají a podělí se  
s dětmi o hezkou pohádku! Více informací najdete na našich 
webových stránkách www.mscaslav.cz nebo u paní učitelek ve 
třídách.

Přejeme Vám všem krásný barevný podzim!
Vaše MŠ Čáslav



Kdy The Crushers vznikli  
a jakými směry se od té 
doby kapela vyvíjela?

Vznikli jsme v roce 2015. 
Od začátku jsme se orientovali 
na britskou kytarovou muziku 
a tak tomu je doposavad. Rok 
po založení jsme vydali naši 
první desku Rocket Launcher, 
se kterou jsme začali objíždět 
kluby. Po dvou letech intenziv-
ního hraní jsme se uklidili na 
nějaký čas do jiných projektů. 
A zhruba před půl rokem jsme 
se zase dali dohromady.

Můžeme tedy hovořit o co-
mebacku?
Rozhodně. Jsme The Crushers 

2.0.
 

Vím, že žánry jsou hodně 
ošemetné, ale kdybyste 
museli svou produkci ně-
jak zaškatulkovat, jak byste 
ji popsali?

Hrajeme rock garážového 
typu s nádechem punku.

 
Mohli byste představit jed-
notlivé členy kapely?

Od začátku tvoří kapelu tři 
lidi. Tomáš, náš zpěvák a basák, 
pochází z Čáslavi. Zbylí dva čle-

nové, Vít (bubny) a Vilém (kyta-
ra), se narodili v Kutné Hoře.

Jak jste se poznali? Přes 
muziku?

Poznali jsme se na jam se-
ssions v kultovním kutnohor-
ském klubu Česká 1, kam jsme 
zvědavě chodili. Tímto zdraví-
me Wilco Versteega, který teh-
dy jamy organizoval.  

Mají The Crushers nějaké 
vzory?

Máme spoustu vzorů, na-
mátkou třeba The Hives, The 
Sonics, The White Stripes, Blur 
nebo Squid.

To jsou všechno zahraniční 
kapely, česká kytarová hud-
ba vás neoslovuje?

Tomáš si občas v autě pustí 
Buty. Vilém má rád Mejlu Hlavsu. 
Vít si pokyvuje na Liquid Space 9.

Dá se mluvit o něčem, co 
bychom nazvali čáslavská 
(případně kutnohorská) hu-
dební scéna?

Máme pocit, že se to posou-
vá dobrým směrem. Existuje tu 
festival Mezi garážema, kde 
jsme letos hráli. V Kutné Hoře 

je situace s mladými kapelami 
horší, ale naštěstí tu funguje ja-
kási středočeská scéna ve spo-
jení s Kolínem a právě Čáslaví.

 
Jak často hrajete naživo?

V létě jsme odehráli přes 
deset koncertů. Naše hudba 
je určena hlavně pro živou pro-
dukci, kdy naši energii nejlíp do-
kážeme dostat k lidem.

A jaké jste na své rozhod-
nutí přivést kapelu zpět  
k životu zaznamenali ohla-
sy?

Dost lidí potěšilo, že zase 
hrajeme, rychle se to rozneslo. 
Je super tohle slyšet, děkuje-
me všem za podporu. Ten po-
cit, že nás lidi chtějí zase vidět 
hrát, je skvělý.

Kolik skladeb tvoří v sou-
časné době váš repertoár?

Vedle těch z prvního alba 
teď doplňujeme náš set o nové 
skladby. Takže momentálně jde  
o asi dvanáct písní.

 
Kudy vede cesta k vydá-
ní nového klasického alba  
a co na ní tvoří největší pře-
kážky? Je to pro vás v době 

MP3, YouTube a Spotify 
vlastně důležité?

V současnosti nám dává 
největší smysl produkovat sin-
gly, případně EP. Naše výhoda 
je, že si dokážeme věci produ-
kovat sami, protože Tomáš se 
velmi dobře orientuje v nahrá-

vání a produkci. Tímhle DIY sty-
lem teď budeme vydávat singl 
Cannon Ball i s videoklipem, 
který natáčíme s režisérem Pe-
trem Vincem Havlíčkem.

Můžete nám o novém singlu 
i o videoklipu prozradit tro-

„JSME PŘESNÍ A MÁME HODNĚ ENERGIE!“

THE CRUSHERS

14  život ve městě

Na konci srpna se v Čáslavi konal už 15. ročník populárního hudebního festivalu Mezi gará-
žema. Mimo dalších kapel zde vystoupili také The Crushers a svým projevem znovu ukázali, 
že jejich ostrá kytarová muzika má hodně co nabídnout. Navíc chystají vydání nového singlu 
Cannon Ball. O témata k rozhovoru proto rozhodně nebyla nouze. 
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chu víc? Kam jste se od vy-
dání první desky posunuli?

Jsme to stále my, ale 
máme lepší zvuk a promyšle-
nější vokály. Určitě teď máme 
víc jasno v tom, jakou hudbu 
chceme dělat. A nový singl to, 
věříme, dobře ilustruje. 

Jakou roli připisujete mer-
chandisingu?

V merchi vidíme potenciál, 
letos jsme poprvé nechali na-
tisknout trička s názvem kape-
ly, která prodáváme na koncer-
tech. Máme radost, když v nich 
někoho vidíme (smích). 

Je těžké najít si čas na ka-
pelu, když člověk chodí do 
civilního zaměstnání?

Někdy je to těžké, ale pokud 
si člověk určí kapelu jako priori-
tu, tak se vše dá zařídit.

A tím spíš, když jste „jen“ 
tři, že?

Ve třech se domlouvá 
všechno mnohem líp. Navíc se 
známe už dost let a pojí nás 
přátelství, takže domluva je pak 
o to snazší, protože si dokáže-
me navzájem vyjít vstříc.

Co jsou pro The Crushers 
nejbližší, ale i dlouhodobé 
cíle?

Nejbližší cíl je teď určitě 
vydání zmíněného klipu Can-
non Ball. Příští rok bychom rádi 
odehráli co nejvíc koncertů pro 
co nejvíc lidí.

 
Proč by si fanoušci kytarové 
muziky neměli v žádném 
případě nechat ujít váš pří-
ští koncert?

Jsme tight, takzvaně přes-
ní. Máme hodně energie. Na 
Česko máme nezvykle ostrý 
zvuk vycházející z britské kyta-
rové tradice. Nabroušeno.

4.11. 2022
Štístko a Poupěnka 

Bylo, nebylo ... míří do Čáslavi.
Startujeme v pátek 4.11. 2022

od 17:00.
 
 

Vstupenky
bit.ly/bylonebyloSP

18.11. 2022
GRAND FEST

17. ročník tradičního čáslavského festivalu letos přivítá
celkem šest účinkujících, vystoupí: INE KAFE, Civilní Obrana,

Big S, Kluci ZND, The Heathrow a Tomáš Polman. 
 
 

Vstupenky
qrticket.cz/produkt/grand-fest/

25.11. 2022
Míša Růžičková

přináší zábavu pro naše malé
diváky. Tentokrát se

přeneseme přímo do
pohádky, cesta začíná v 17:00.

 
Vstupenky

ticketportal.cz

2.12. 2022
WOHNOUT

se vrací do klubů, a to s novou deskou HUH!
Další zastávkou je společenský sál Hotelu Grand v

Čáslavi.
Těšit se mimo jiné můžete na kapelu RESUMÉ.

 
Vstupenky

qrticket.cz/produkt/wohnout/

Kompletní přehled
 událostí na:

 
 
 
 
 
 

/bistrouvalise

17.12. 2022
ČÁSLAVSKÝ PIVNÍ FESTIVAL

ZIMNÍ verze oblíbeného letního festivalu plného pivních
speciálů a dobrého jídla, který se přesouvá z krásného
prostoru restauračního zařízení MÍSTO U DVOU PŘÁTEL 

 do sálu Hotelu Grand
Nebude chybět ani živá hudba

 
 

KONTAKT
+420 777 762 217

grandevents@email.cz

4. 11. 2022
Štístko a Poupěnka 

Bylo, nebylo…  
míří do Čáslavi. 

Startujeme v pátek 
4. 11. 2022 od 17:00.

Vstupenky:
bit.ly/bylonebyloSP

18. 11. 2022 / GRAND FEST
17. ročník tradičního čáslavského 
festivalu letos přivítá celkem šest 

účinkujících, vystoupí: INE KAFE, Civilní 
Obrana, Big S, Kluci ZND, 

The Heathrow a Tomáš Polman. 
Vstupenky: 

qrticket.cz/produkt/grand-fest/

2. 12. 2022 / WOHNOUT
se vrací do klubů, a to s novou 
deskou HUH!Další zastávkou je 
společenský sál Hotelu Grand 
v Čáslavi.T ěšit se mimo jiné 
můžete na kapelu RESUMÉ.

Vstupenky: 
qrticket.cz/produkt/wohnout/

17. 12. 2022 / ČÁSLAVSKÝ PIVNÍ FESTIVAL
ZIMNÍ verze oblíbeného letního festivalu plného pivních 

speciálů a dobrého jídla, který se přesouvá z krásného pro-
storu restauračního zařízení MÍSTO U DVOU PŘÁTEL do sálu 

Hotelu Grand. Nebude chybět ani živá hudba.

25. 11. 2022
Míša Růžičková
přináší zábavu pro 
naše malé diváky. 

Tentokrát se přenese-
me přímo do pohádky, 

cesta začíná v 17:00.

Vstupenky: 
ticketportal.cz

Kompletní přehled událostí  
na FB: /bistrouvalise

Kontakt: +420 777 762 217
grandevents@email.cz
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Šárka Svobodová (43) pochází z Čáslavi, ale dlouhodobě žila v zahraničí, hlavně ve Spojených arabských emi-
rátech. Před rokem se sem vrátila i s roční dcerou a manželem. Momentálně je tudíž na mateřské dovolené. 
Mimoto se zapojila do projektu Poselství nadace Kolibříci pomáhají. Šárka totiž trpí alopecií universalis, auto- 
imunitním onemocněním, kvůli kterému přišla o všechny vlasy, obočí a řasy. Jelikož se odvážná čáslavská 
rodačka snaží šířit povědomí o této nemoci, souhlasila s následujícím hodně otevřeným rozhovorem.

Kdy se u vás začaly projevovat přízna-
ky alopecie a jakou měly podobu? 

První příznaky alopecie jsem měla již 
ve 20 letech, měla jsem vypadané malé ko-
lečko vlasů na týlu hlavy, ale tenkrát jsem 
tomu nevěnovala žádnou pozornost. Asi 
po půl roce mi ložisko zarostlo a já jsem 
na to zapomněla. 

Měla jste v té chvíli o tomto onemoc-
nění nějaké povědomí?

Sice jsem toho nevěděla moc, ale něja-
ké povědomí jsem měla, protože alopecií 
trpěl jeden člen mé rodiny. 

Které otázky a obavy vám na začátku 
běžely hlavou?

Když mi vlasy vypadaly poprvé, tak 
vlastně žádné. Onomu členovi rodiny ty 
vlasy narostly zpět. Ale časem obavy při-
šly. Podruhé mi vypadalo kolečko vlasů, 
když mi bylo asi 28 let, ale tenkrát jsem 
měla dlouhé vlasy, takže to šlo dobře za-
krýt a vlasy mi opět narostly. Potřetí mi 
vypadala kolečka dvě, to mi bylo 34, a to 
už mě znervóznělo, ale v tu dobu jsem 
žila na Novém Zélandu a jít tam k lékaři 
bylo nad mé finanční možnosti. Řešila 
jsem to s jednou lékařkou po Skypu, ale 
nemohla jsem si léčbu, kterou mi nabí-
zeli, dovolit, tak jsem jen doufala, že vla-
sy opět narostou. A to se také stalo. No  
a počtvrté mi vypadalo kolečko, když mi 
bylo 38, na tom úplně prvním místě na 

týlu hlavy, a to kolečko se pomalu zvět-
šovalo. To jsem již bydlela v Emirátech 
a tam jsem začala chodit po doktorech, 
ale nikdo na nic nemohl přijít. Všechny 
výsledky vyšly v pořádku. Tam na mně 
zkoušeli různé mastičky, injekce, vodič-
ky, ale nic nepomáhalo. Vyzkoušela jsem 
v té době i alternativní léčbu, jelikož jako 
lektorka jógy jsem k takovým možnos-
tem měla snadný přístup. Vlasy postup-
ně dorůstaly, ale vypadávaly zase na 
jiných místech, až mi v roce 2020, na za-
čátku všech lockdownů, vypadaly vlasy 
všechny, poté šly i řasy a obočí. Tenkrát 
jsem samozřejmě měla plnou hlavu my-
šlenek, nevěděla jsem, jak to zvládnu, žít 
bez vlasů, řas, obočí, bylo to depresivní.

rozhovor se ŠÁRKOU  
SVOBODOVOU

„DNES UŽ MI 
ALOPECIE NEVADÍ.“

IM
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Kdo vám nejvíc pomohl?
Pomohlo mi spojit se s lidmi trpícími 

stejnou nemocí. Ale trvalo dlouho, než 
jsem vůbec zjistila, že existují takové face-
bookové skupiny nebo úžasná komunita 
lidí s alopecií na Instagramu, kteří sdílejí 
své zkušenosti, různé rady, jak si vybrat 
paruku nebo jak na permanentní tetování 
obočí, sdíleli tam své příběhy. Bylo fajn vě-
dět, že v tom nejsem sama. Do té doby mi 
vlastně nepomohl nikdo, určitě ne žádný 
doktor, ti většinou vůbec nevědí, co s vámi 
mají dělat, protože se přesně neví, co alo-
pecii způsobuje, a není na to žádná jednot-
ná účinná léčba. No a pak mi samozřejmě 
pomohlo o nemoci otevřeně mluvit. Proto 
jsem si i já založila instagramový účet  
a dala o sobě světu vědět.

Alopecie sice postihuje spíše muže, 
ale je celkem pochopitelné, že přede-
vším ženám dokáže výrazně změnit 
život. Je to tak?

Alopecií trpí hlavně muži, ale to je jiná 
forma alopecie, než kterou mám já. Já 
mám takzvanou alopecii universalis, což je 
ztráta ochlupení na celém těle a může po-
stihnout kohokoliv v jakémkoli věku, není 
podmíněná pohlavím a trpí jí jak ženy, tak 
muži, dokonce i malé děti. Druhů alopecií 
je opravdu hodně. A život vám zcela jistě 
změní, především vám změní identitu. Když 
jsem se na sebe podívala do zrcadla, tak 
na mě koukala úplně jiná osoba, než kterou 
jsem znala 40 let. Bez vlasů, řas a obočí 
člověk vypadá hodně jinak. No a také vás 
to ovlivní psychicky. Já jsem měla třeba 
štěstí, že jsem se s nemocí dovedla vypo-
řádat poměrně rychle bez velkých depresí, 
ale není tomu tak u všech.

Jak se ke svému onemocnění stavíte 
dnes?

Dnes už to beru tak, že na vlasech 
nezáleží a není to nemoc, která člověka 
ohrožuje na životě. Ale ovlivnila mě třeba 
co do různých aktivit, plavat s parukou je 
nepříjemné, namalované obočí se vám 
smyje, linky rozmažou… Na to jsem si ještě 
nezvykla, v Praze, kde jste více anonymní, 
jsem si troufla jít ven bez paruky, ale třeba 
u nás v Čáslavi na to ještě nemám odvahu. 
Lidi na vás prostě pak koukají a je to nepří-
jemné. Jinak už mi dnes alopecie nevadí. 
Mám krásnou dceru, manžela, kamarády, 
žiju normálním životem.

I do Čáslavi doputoval projekt Poselství 
pod hlavičkou nadace Kolibříci pomá-
hají. Co přesně je jeho cílem a co obná-
ší vaše spolupráce?

Cílem je seznámit veřejnost s tímto 
onemocněním, protože ne každý o něm ví, 
to povědomí je velmi malé. Když vás lidé 
vidí, většinou si myslí, že jste onkologičtí 
pacienti, ale ne každý, kdo nemá vlasy, pro-
chází chemoterapií. A také chceme dodat 
odvahu těm, kteří alopecií trpí, ale není jim 
z různých důvodů příjemné o ní mluvit či ji 
přiznat. Chceme říct, že nemít vlasy je nor-
mální a že nejsme jiní než ostatní.

Různé typy alopecie postihly i cele-
brity typu Violy Davis, Keiry Knightley 
nebo Jady Pinkett Smith, u níž to ved-
lo k medializovanému konfliktu na 
minulém předávání Oscarů. Je dobře, 
že o ztrátě vlasů i takto známé osob-
nosti veřejně hovoří?

Co se stalo na Oscarech, mohlo dotyč-
né psychicky velmi ublížit, takže v komunitě 
se o incidentu vedly debaty. A Jada Pinkett 
Smith je odvážná, že veřejně vystupuje bez 
vlasů. Bohužel se najdou tací, kteří se do 
vás trefí, a není to etické, nikdy nevíte, čím 
si dotyčný prochází. Vím, že obzvláště děti  
s alopecií si mohou procházet velmi těžkými 
obdobími, takže je fajn, že o alopecii mluví 
slavní lidé. A přesně to dělá i nadace Koli-
bříci pomáhají. Dodává alopetikům odvahu.

Ví se, které faktory vznik alopecie za-
příčiňují? Máte tušení, jak tomu bylo 
ve vašem případě?

Určitě je v tom část genetická, znám ro-
diny, ve kterých se alopecie bohužel dědí, 
ale není jasné, co ji spouští. Nejspíš hra-
je roli buď nějaké prožité trauma, či dlou-
hodobý stres různého původu, pracovní, 
partnerský. Ale přesně se to opravdu neví. 
V mém případě jde určitě trochu o geneti-
ku a vždy mi vlasy padaly, když jsem pro-
cházela nějakou výraznou životní změnou. 

Dá se alopecii předcházet? A co ob-
náší případná léčba?

Tak to je těžká otázka, myslím, že pře-
dejít jí nelze. Pokud ale už alopecii máte, 
tak věřím, že ji lze nějakým způsobem 
ovlivnit. A to především zdravým životním 
stylem, eliminací stresu a prací na svém 
mentálním a psychickém zdraví. Znám 
případy lidí, který když od základu překo-
pali svůj život, vlasy jim dorostly. A co se 
klasické léčby týče, na trhu je nový lék, 
který byl nedávno schválen pro pacienty  
s alopecií. Běžně se používá pro pacienty 
s revmatoidní artritidou a zjistilo se, že po 
něm lidem rostou vlasy. Potlačuje auto- 
imunitní odpověď organismu a alopecie je 
autoimunitní onemocnění. Tělo v podstatě 
nerozezná vlasové váčky jako tělu vlastní, 
tak je napadne a zničí. Ale tento lék není 
vhodný pro všechny a musíte být neustále 
monitorován, protože má mnoho vedlej-
ších účinků. Jinak se běžně používají kor-
tikosteroidy v masti či injekcích, sněžení 
tekutým dusíkem. Je toho mnoho, ale ne-
existuje léčba, která by pomohla všem. Je 
to velmi individuální.

Co byste vzkázala lidem, kteří tímto 
onemocněním trpí a snaží se to před 
svým okolím skrývat?

Nedávno mě právě díky Poselství 
oslovil pomáhají muž z Plzně, jehož man-
želka také trpí alopecií. Viděli moji fotku 
bez vlasů, která tam v červenci visela na 
náplavce. Napsal mi, že jeho žena svůj 
stav tají a bez paruky nechce být ani před 
ním. Musí to být strašné, hlavně pro tu 
ženu. Já bych všem vzkázala, ať si na-
jdou komunitu, o kterou se budou moct 
opřít a mluvit s lidmi se stejnou diagnó-
zou o svých pocitech. Popřípadě najít 
psychologickou odbornou pomoc. Vše-
obecně ve světě bohužel není většinou 
psychická stránka alopetiků brána vážně  
a nemoc je posuzována pouze jako kos-
metická. To ale není pravda, s člověkem to 
může pořádně zamávat, nedávno ve Velké 
Británii spáchala sebevraždu teprve 14letá 
alopetička, jelikož byla šikanována a nikdo 
jí nepomohl. To je opravdu smutné.

Je něco, za co jste alopecii navzdory 
všem trablům vděčná?

Pozitivum je asi to, že jsem se díky ní 
spojila s úžasnými a silnými lidmi, které 
bych jinak neznala. No a samozřejmě jsem 
vděčná nadaci Kolibříci pomáhají za to, že 
mě oslovili a nafotily se krásné fotky pro 
kampaň Poselství a že nám všem tím do-
dávají odvahu a šíří povědomí o alopecii.  
A také děkuji Čáslavským novinám za to, 
že jste nám dali prostor o nás napsat.

Foto: Projekt Poselství – 
s ředitelkou nadace Kolibříci pomáhají.
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PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
výstava souboru textilních prací

29. 11. 2022 – 1. 1. 2023

výstavní síň na náměstí J. Žižky z Trocnova
otevřeno út–ne 10:00–12:00, 14:00–17:00 

Letouny JAS-39 Gripen, které mají za sebou půlroční působení v Litvě, přistály v pátek 30. září v dopoledních 
hodinách na letišti v Čáslavi. Od 1. dubna do konce září střežily vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska  
v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO.

V devět hodin dopoledne předal veli-
tel Úkolového uskupení Armády ČR v misi 
enhanced Air Policing 2022 podplukovník 
Michal Daněk na litevské letecké základ-
ně operační úkol příslušníkům polských 
vzdušných sil s letouny F-16. Úkolové 
uskupení bylo součástí mise NATO pro 
zabezpečení vzdušného prostoru pobalt-
ských států, které nemají vlastní nadzvu-
kové letectvo. 

Ihned po předání úkolu odstartovaly 
české letouny JAS-39 Gripen ze základny 
ve městě Šiauliai a zamířily na svoji do-
movskou základnu v Čáslavi. Část vojáků 
úkolového uskupení eAP přistála kolem 
poledne, návrat dalších byl plánován ve 
dvou rotacích v následujících dnech.

„Úspěšně jsme absolvovali naše sedmé 
nasazení v zahraničí. I přesto, že mise byla 
v jejím průběhu prodloužena na žádost li-

tevské vlády ze čtyř na šest měsíců, úkol 
jsme úspěšně splnili,“ řekl velitel 21. zá-
kladny taktického letectva brigádní generál 
Jaroslav Míka.

PŘES 40 OSTRÝCH STARTŮ

„Za dobu našeho působení v Pobaltí 
jsme provedli více než čtyři desítky os-
trých startů, takzvaných ‚Alpha Scramble‘, 
a ve vzduchu strávili stovky letových ho-
din. Nebyli jsme na to sami. Z důvodu po-
sílení východního křídla NATO tu společně 
s námi z letecké základny v Šiauliai první 
čtyři měsíce působilo španělské letectvo 
s jejich F-18, aby poté byli vystřídáni part-
nery z Maďarska s jejich letadly JAS-39 
Gripen. A zároveň tu byli i francouzští stí-
hači s Mirage 2000, kteří vzlétali z eston-
ského Ämari,“ vysvětlil Michal Daněk.

Kromě ostrých startů k různým typům 
letounů, které nekomunikovaly s řízením le-
tového provozu, neměly letové plány nebo 
zapnuté odpovídače, piloti absolvovali 
mnoho výcvikových misí s aliančními part-
nery, a to nejen nad Pobaltím, ale i například 
na území Švédska či Polska. Během těchto 
letů naši stíhači kooperovali mimo letadel 
také s námořními prostředky či pozemními 
jednotkami. Výcvik pilotů neprobíhal pouze 
ve vzduchu. Naši piloti participovali mimo 
jiné na výcviku SAR (Search And Rescue, 
pátrání a záchrana), při kterém drilovali 
postupy záchrany pilota z hladiny moře po 
nouzovém opuštění letounu.

Od 1. 9. čáslavští stíhači spolu s pol-
skými kolegy chrání v rámci Integrované-
ho systému protivzdušné a protiraketové 
obrany NATO vzdušný prostor Slovenska.
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ČESKÉ GRIPENY 
SE VRÁTILY Z LITVY

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Vás srdečně zvou na výstavu

VLADIMÍR CÍSAŘ
VÝBĚR Z TVORBY

8.–20. 11. 2022
výstavní síň na náměstí 

J. Žižky z Trocnova 1

Otevřeno denně kromě pondělí:
10:00–12:00 / 14:00–17:00 

Vernisáž 7. 11. 2022 od 17:00

21. základna taktického letectvaFoto: kapitán P. Vaňha
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SK SLAVOJ – TURISTIKA LISTOPAD 2022
5. 11. RANČ DALU
trasa: Leština, Kunický rybník, Vlkaneč, Kozohlody
délka trasy: 8 km
odjezd: Čáslav 8:04       návrat: Čáslav 14:00
vedoucí: Míla Poštová
12. 11. SVATOMARTINSKÝ POCHOD
trasa: Církvice, Nové Dvory, Kutná Hora   
délka trasy: 8 km   
odjezd: Čáslav 8:01 návrat: Čáslav 14:03
vedoucí: Zdeňka Matysová
19. 11. HISTORICKÝ MOST KAMENNÉ MOSTY
trasa: Žleby, Zehuby, Kamenné Mosty, Hostačov, 
Okřesaneč, Písek                                                    
délka trasy: 13 km
odjezd: Čáslav 9:13      návrat 16:00
vedoucí: Zdeňka Matysová
26. 11. TOULKY VYSOČINOU
trasa: Šlapanov, Kněžská, Dvorek, Přibyslav
délka trasy: 11 km
odjezd: Čáslav 7:58, z Havlíčkova Brodu 9:05
návrat: 16:49
vedoucí: Zdena Šrámková

Z A Ž Í T  D I V A D L O  J I N A K !
V listopadu se dveře Dusíkova diva-

dla otevřou i návštěvníkům, kteří třeba 
obvykle do divadla nechodí. Divadlo si 
totiž připravilo hned tři akce, při kterých 
se chce otevřít široké veřejnosti. Po tři 
listopadové víkendy tak můžete navští-
vit koštování vín s cimbálovkou, Noc 
divadel a první adventní neděli veliký 
vánoční koncert.

Do Čáslavi se po odmlce vrací koš-
tování vín ve foyer divadla. Jedná se 
už o osmý ročník této akce. Návštěv-
níci mohou ochutnat vína z produk-
ce malých vinařství, která rozhodně 
v obchodních řetězcích nenajdou,  
a poslechnout si u toho v kulisách vý-
stavních prostor divadla cimbálovou 
muziku Vojenského uměleckého sou-
boru Ondráš.

O týden později pak na hosty čeká 
historicky první Noc divadel v Čáslavi, 
která slibuje bohatý program pro děti  
i pro dospělé, a to po celé odpoledne 
až do pozdních nočních hodin. Neob-
vyklá zákoutí divadla ožijí pohádkami 
pro děti, divadlem, vizuálními zážit-
ky, hudbou, ale i vystoupením prova-
zochodkyně Kiki.

První adventní neděli se mohou 
všichni hned po rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí vydat do divadla na 
veliký vánoční koncert. Hradišťan a Jiří 
Pavlica si připravili velkolepý adventní 
koncert navazující na lidové tradice, 
ale zároveň překračující hranice hu-
debních žánrů. Tento večer v divadle 
všechny návštěvníky naladí na nadchá-
zející svátky.

Pro diváky, kteří by chtěli divadlo 
naopak zažít tradičně, tu samozřejmě 
máme i řadu divadelních představení 
ve skvělém obsazení – již téměř vy-
prodanou Ivu Janžurovou v inscenaci 
Pusťte mě ven! nebo Martina Zounara 
a Filipa Blažka v inteligentní komedii 
Úvěr. Chystáme ale i překvapení pro 
milovníky filmu v podobě české před-
premiéry pokračování nejúspěšnější 
české pohádky posledních let Princez-
na zakletá v čase v čáslavském kině. 

Na všechny návštěvníky divadla, 
milovníky vína, zábavy, skvělé muziky 
i filmu se moc těšíme!

Lada Bartošová

VÝSLEDKY ZA ZÁŘÍ

QUIZ723 997 239
Registrace:

Příští kolo 
v listopadu
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APÍČKA
FLÍČCI
KOLIBŘÍCI
POŘÍČÁCI

61
61
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BONUS KAOFF
Kolik km uplaval po řece Missouri ve vypěstované dýni Američan 
Duane Hansen a zapsal tak nový rekord do Guinnessovy knihy? 

Správná odpověď: 61 km
0
0
0
0

TIP ROZDÍL

(M)UČITELÉ

19. listopadu 2022

15.00  KOLOTOČ POHÁDEK
16.45  SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
17.45  MALÝ PRINC
19.00  KIKI – PROVAZOCHODKYNĚ 
  Z BORDEAUX 
19.30  ROBINSON CRUSOE
21.30  NOCTURNO

Dusíkovo divadlo se otevře 
na neobvyklých místech 
a zákoutích divákům 
každého věku! 
Odpoledne/večer plný divadla
i hudby zve diváky už od 3 let.

VEČEREM PROVÁZÍ KAPELA
THE DARK BLUE ELEPHANT

WWW.DIVADLOCASLAV.CZ
Změna v programu vyhrazena.

NOC DIVADEL
ČÁSLAV
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17. 9. Čáslavské slavnosti

1. 10. Archeologické hrátky na Hrádku

22. 9. Dobrovolní hasiči města v MŠ

21. 9 FK Čáslav vs. prvoligový FC Hradec Králové

8. 10. Noc sokolských světel

24. 9. Street Food Festival 1. 10. Čáslavské vinobraní
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NACHES TRIO
SYNAGOGA V ČÁSLAVI 

12. 11. 2022 OD 18 HODIN

Účinkují:
Tereza Rejšková  housle
Jonathan Jura  klavír
Jeannine Jura  klarinet, basklari-
net, flétna

NACHES TRIO – to je radost z origi-
nálních úprav založených na poctivém 
hledání a  porozumění nuancím klez-
merového stylu hry. Tři instrumen-
talisté vdechují melodiím atmosféru 
zašlých časů. Proplétající se hlasy se 
potkávají a obohacují v citlivé souhře 
a  magické paletě zvukových barev, 
jednou lehkých a načechraných, jindy 
energických a řízných. Čekáme vás v 
nově opravené synagoze (Masaryko-
va 111, Čáslav).

Vstupné dobrovolné.
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Ve středu 28. září 2022 se v Semtěši 
konaly Svatováclavské slavnosti, které 
měly letos charitativní povahu. Cílem akce 
bylo získat finanční příspěvek pro dětské 
hematoonkologické oddělení Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. Skupina Potom-
ci zlatého třmene ze Semtěše ve spoluprá-
ci s obcí Semtěš pro návštěvníky připravily 
bohatý kulturní program a otevřely památ-
ky semtěšské.

Zahájením akce byla pověřena kapela 
Melissa, která zahrála svůj koncert v evan-
gelickém kostele. Následně bylo možné 
nahlédnout do připravených expozic. V bu-

dově bývalé školy si návštěvníci prohlédli 
byt učitele, kde mohli znovu usednout do 
školních lavic. V Pelíškové síni probíha-
la prodejní výstava uměleckých kovářů 
Zdeňka Krejzy a Víti Pánka a ukázka umění 
výtvarnice Ivany Černíkové. Cestou ke go-
tické věži byla k vidění ukázka automobilo-
vých veteránů. Na oživené gotické věži se 
návštěvníci mohli seznámit se životem ve 
středověku. Akce byla ukončena koncer-
tem kapely Grál a příchodem krále Václava. 

Akci předcházel charitativní sběr že-
leza v obcích Semtěš, Bílé Podolí a So-
volusky, díky němuž byla získána částka 

43 200 Kč. Na dobrovolném vstupném 
z akce bylo vybráno 41 000 Kč. Celkem 
tedy na oddělení dětského hematoonko-
logického oddělení FN Hradec Králové 
poputuje krásných 84 200 Kč. 

Samotná akce by se nemohla usku-
tečnit bez podpory sponzorů, kterým patří 
velké poděkování. Zažít atmosféru této 
události můžete i nyní, na YouTube kanále 
TV Čáslav je krásná reportáž, kterou úžasně 
zpracoval Milan Klíma z Belief Production.

Foto: P. Hátriková, K. Duchoslavová, 
Text: Alena Teplá

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI V SEMTĚŠI

Dne 12. listopadu se od 18:00 uskuteční další z koncertů v čáslav-
ské synagoze. Tentokrát zde vystoupí vynikající Naches Trio. Soubor 
vystupující ve složení Tereza Rejšková – housle, Jonathan Jura – kla-
vír a Jeannine Jura – klarinet, basklarinet, flétna představuje evrop-
skou špičku klezmer hudby a pravidelně se účastní festivalů po celé 
Evropě (např. Yiddish Summer Weimar).

Jedná se o česko-německé instrumentální trio, které se inspiruje 
židovskou hudbou původem z východní Evropy. Tři instrumentalisté 
předávají posluchačům půvab a hravou lehkost lidových tanečních 
melodií, jejich pulsujících rytmů a snových fantazií.

Jejich hudební projev, zakotvený v tradičním způsobu klezmero-
vé hry i otevřený kouzlu přítomného okamžiku, si hledá vlastní, nové 
cesty. Proplétající se hlasy se potkávají a obohacují v citlivé souhře 
a magické paletě zvukových barev, jednou lehkých a načechraných, 
jindy energických a řízných.

Přijďte se sami přesvědčit, že NACHES (hebrejský výraz pro radost) 
v názvu tria se promítá do originálních úprav a improvizací založených 
na poctivém hledání a porozumění nuancím klezmerového stylu hry  
i na hudebním vyjádření vlastních myšlenek a nálad hudebníků.

Advent na dotek
18. 12. 2022 / 16:00

Římskokatolická farnost a odbor vnějších vztahů  
a komunikace městského úřadu zvou na benefiční 
koncert pěveckého sboru Domova Laguna Psáry, 

který nabízí dětem, mládeži i dospělým lidem  
s mentální retardací nejen profesionální speciálně 

pedagogickou péči, výchovu a vzdělávání. 

Koncert se uskuteční na zlatou adventní neděli 18. 12. 
od 16:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi. Výtěžek 
ze vstupného bude věnován na charitativní účely.

Hudební zážitek ovšem nebude tím jediným, co 
rozsvítí vánoční atmosféru plnou lásky a pohody. 

Těšit se můžete na další vánoční dárek. O tom ale až 
v dalším vydání Čáslavských novin. Indicie? 

Tady je: Láska prochází žaludkem, zvláště když vám 
o Vánocích uvaří známá televizní hvězda.
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MĚSTSKÉ MUZEUM  
A KNIHOVNA ČÁSLAV�
Husova 291, 286 01, Čáslav,  
 +420 327 312 207 
 
Vladimír Císař – Z TVORBY / výstava obrazů

KDY: 8.–20. 11. 2022, vernisáž: 7. 11. 2022 v 17 
h
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h
Pražské Jezulátko
výstava souboru textilních prací
KDY: 29. 11. 2022 – 1. 1. 2023 
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
TECHNIKA LINORYTU 
výstava technik linorytů
KDY: 8. 11. 2022 – 29. 4. 2023 
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h
Komentovaná prohlídka 22. 11. 2022 v 18 h
VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE SBÍRKÁCH 
MĚSTSKÉHO MUZEA – cyklus drobných 
výstavek věnovaných výtvarníkům Čáslavska. 
Třetí výstavka ukazuje práce Jarmily Englän-
derové-Životské.
KDY: 9. 8. – 28. 1. 2023
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Josef Kyncl: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ZRCA-
DLE LETOKRUHŮ / přednáška Muzejního  
a vlastivědného spolku Včela Čáslavská
KDY: 15. 11. 2022 od 17 h
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla
Vstupné dobrovolné.
LINORYTOVÝ WORKSHOP  
KDY: 12. 11. 2022, 14:00–17:30
KDE: galerie, Jeníkovská 222
Vstupné 80 Kč. Přihlášky do 7. 11. 2022 
na e-mail stara@cmuz.cz.
NABÍDKA PRO ŠKOLY / naše expozice, kromě 
archeologické (z důvodu péče o vystavené exponá-
ty), budou školám zpřístupněny po předchozí do-
hodě 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. Přihlášky na:  
vlasak@cmuz.cz nebo 327 312 042.
JAK SE DĚLÁ LINORYT – PROGRAM pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ. Délka programu: 60 minut
KDY: 14. listopadu 2022 – 28. dubna 2023
CENA: 40 Kč/os. Program probíhá v galerii 
městského muzea, Jeníkovská 222
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.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky, 

Facebook a Instagram! 
 

DUSÍKOVO DIVADLO ČÁSLAV

ČT 3. 11. v 19:00
PUSŤTE MĚ VEN! 
předplatné „A“ PODZIM
Velké herecké sólo pro vynikají-
cí herečku. V hlavní roli brilantní 
francouzské komedie exceluje 
IVA JANŽUROVÁ!
NE 6. 11. v 18:00
BŘEZOVANKA 30 LET  
A JAN ČENSKÝ
Českomoravská dechovka z  Vy-
sočiny složená z  profesionálních 
muzikantů, převážně členů našich 
předních dechových a symfonic-
kých orchestrů. Pořadem bude 
provázet Jan Čenský.
SO 12. 11. od 14:00
KOŠTOVÁNÍ 2022
Po dlouhé odmlce zveme na  
8. ročník degustace vín z produk-
ce vinařství, která rozhodně ne-
najdete v  obchodních řetězcích. 
Koštování pořádáme ve spoluprá-
ci s Leteckou základnou v Čáslavi 
prostřednictvím cimbálové muzi-
ky Vojenského uměleckého sou-
boru Ondráš. Hudební bloky jsou 
sestaveny z českých, moravských, 
slovenských, ale i maďarských 
nebo rumunských lidových písní. 
Přijďte s námi zažít divadlo jinak! 
ÚT 15. 11. v 17:00
MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÝ 
SPOLEK VČELA ČÁSLAVSKÁ
Přednáška o životním prostředí 
v zrcadle letokruhů.
SO 19. 11. od 15:00 
NOC DIVADEL – Multižánrový 
komponovaný program pro malé 
i velké diváky na různých scénách 
a v různých zákoutích Dusíkova di-
vadla. Představení pohádky Kolo-
toč pohádek (pro diváky 3+), Sně-
hurka a sedm trpaslíků (pro diváky 
4+), Malý princ (pro diváky 5+), 
Robinson Crusoe (pro diváky 6+), 
Iluminace, představení Kiki – pro-
vazochodkyně z Bordeaux, skvělá 
muzika i další překvapení.
NE 27. 11. v 19:00 
„HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica“ – 
VÁNOČNÍ KONCERT
ÚT 29. 11. v 19:00
ÚVĚR
Inteligentní komedie o tom, že 
není dobré zatahovat ženu do fi-
nančních záležitostí.V   hlavních 
rolích excelují MARTIN ZOUNAR 
a FILIP BLAŽEK!

Předprodej lístků online nebo vždy hodinu před pro-
mítáním. Kompletní program na www.kinocaslav.cz. 

2. 11. 20:00 PSH Nekonečný příběh
3. 11. 20:00 Hranice lásky
4. 11. 17:30 Halloween končí
4. 11. 20:00 After: Pouto
5. 11. 17:30 Princ Mamánek
5. 11. 20:00 Il Boemo
9. 11. 20:00 Adam Ondra: 
  Posunout hranice
10. 11. 20:00 Za vším hledej ženu
11. 11. 17:30 Black Adam
11. 11. 20:00 Za vším hledej ženu
12. 11. 17:30 Fany a pes
12. 11. 20:00 Halloween končí
15. 11. čas bude upřesněn 
Předpremiéra s delegací Princezna zakletá v čase 2

16. 11. 20:00 Ennio
17. 11. 17:30 Princezna zakletá v čase 2
17. 11. 20:00 Ucho
18. 11.  17:30 Princezna zakletá v čase 2
18. 11.  20:00 Světlonoc
19 .11.  17:30 Princezna zakletá v čase 2
19. 11.  20:00 Princezna zakletá v čase 2
24. 11.  20:00 Vánoční příběh
25. 11.  17:30 Princezna zakletá v čase 2
25. 11.  20:00 Světlonoc
26. 11.  17:30 Princezna zakletá v čase 2
26. 11.  20:00 Vánoční příběh
30. 11.  20:00 Kde zpívají raci

PROGRAM / LISTOPAD 2022
KINO MILOŠE FORMANA  

DDM ČÁSLAV – LISTOPAD
4. 11. KLUB INSPIRACE – ČERT 1
pro mírně pokročilé v práci s keram. materiálem
od 17:00 do 23:00
účastnický poplatek 500 Kč
5. 11. VÝROBA A ZDOBENÍ CAKEPOPS
pro děti od 6 let
od 10:00 do 12:00
účastnický poplatek 80 Kč
5.–6. 11. HALLOWEENSKÁ NOC
pro děti od 6 let
v sobotu od 14:00; v neděli do 10:00
účastnický poplatek 300 Kč
11. 11. PÍŠEME DOPIS JEŽÍŠKOVI
pro děti od 4 let
od 15:00 do 16:00
účastnický poplatek 80 Kč
12. 11. KLUB INSPIRACE – ČERT 2
pro mírně pokročilé v práci s keram. materiálem
od 8:00 do 14:00
účastnický poplatek 500 Kč
20. 11. PEČEME SLADKÉ JEŽEČKY
pro děti od 1. třídy
od 16:00 do 17:30
účastnický poplatek 70 Kč
26.1 1. MALOVÁNÍ VESELÝCH TAŠEK
pro děti od 5 do 10 let
od 9:30 do 10:30
účastnický poplatek 80 Kč
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NOVA FORMA  
POŘÁDÁ VÝSTAVU 
OBRAZŮ 
ZDEŇKA SEJČKA

Vernisáž výstavy se uskuteční v Klubu Gu-
márna, Pazderského 2045, Čáslav, 23. listo-
padu 2022 od 18:00. Úvodní zdravici za býva-
lé žáky a kolegy pronese Jana Andrejsková.

Zdeněk Sejček (* 2. prosince 1926, Žleby) 
je historik umění, malíř, grafik a pedagog.

V Kutné Hoře absolvoval Lindnerův 
koedukační učitelský ústav. Poté studo-
val obor výtvarná výchova na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy u profesorů 
Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina 
Salcmana. Současně vystudoval geografii 
na Přírodovědecké fakultě téže univerzi-
ty. V letech 1967–1971 studoval estetiku  
a dějiny umění na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy u Dr. Luďka Nováka. Po 
absolvování základní vojenské služby 
vyučoval estetiku na pedagogickém se-
mináři Vysoké školy zemědělské v Praze  
a výtvarnou výchovu a estetiku na Gymná-
ziu a Střední pedagogické škole v Čáslavi. 
Celkem 25 let byl předsedou Klubu přátel 
výtvarného umění v Čáslavi. Je zaklada-
telem regionální Galerie Antonína Chi- 
ttussiho v Ronově nad Doubravou.

Laudatio, které přednesla Kamila Že-
natá 21. ledna 2016 v Dusíkově divadle  
u příležitosti oslavy 90. narozenin profeso-
ra Zdeňka Sejčka:

Některé momenty se v životě neustá-
le vracejí; letmé útržky, záblesky situací, 

vůně, neopakovatelnost atmosféry. Jsou 
to okamžiky, v kterých se na tisícinu vteřiny 
zastaví čas, cosi znehybní a zvláštní kouzlo 
ozáří paměť světlem, jež vykreslí hologra-
fickou vzpomínku mimo prostor a realitu. 
Stojím na schodech v prvním patře čáslav-
ského gymnázia. Na konci chodby vlevo se 
otevírají dveře do kreslírny. Přichází profe-
sor Zdeněk Sejček.

Mám se teď na chvíli stát mluvčím 
všech, kterým tento muž prošel životem. 
Stovek studentů čáslavského gymnázia 
a střední pedagogické školy, desítek pro-
fesionálních výtvarníků, pedagogů, archi-
tektů, historiků umění, sběratelů a přátel 
výtvarného umění, obyvatelů Čáslavi, 
Ronova nad Doubravou a přilehlých měst 
a obcí, milovníků Železných hor, ctitelů 
Jindřicha Pruchy. Píšu laudatio panu pro-
fesorovi, člověku velkého nadšení, jenž  
s nakažlivou radostí zprostředkovával svět 
výtvarného umění ostatním lidem. Jeho 

přednášky, výpravy do ple-
néru, bohatě vybavený ka-
binet kreslírny a knihovna, 
která byla na tehdejší dobu 
plná skvostných knížek  
o výtvarném umění, to vše 
se nesmazatelně zapsalo 
do života studentů, jež pan 
profesor učil. Pamatuji si 
několik velmi podstatných 
„pouček“ o světle a stínu, 
o valérech a prostoru, které 
mi sdělil právě on a s nimiž 
jsem si – doslova – vysta-
čila i během studia na Aka-
demii v Praze. 

Dům se zahradou na levé straně smě-
rem od Čáslavi. Ronov nad Doubravou. 
Okno v prvním patře. Pokoj plný obrazů  
a kreseb. Dívka s růží. Dívka se džbánem. 
Ploty. Stromy. Zdi. Siena pálená. Umbra 
světlá. Tuž. Rudka. Terpentýn.

Dům voní terpentýnem. Letní světlo do-
padá otevřeným oknem na schodiště. Pan 
profesor je sehnutý nad kresbami a listuje. 
Vypráví o Železných horách, krajině, liniích 
stromů, obzorech. Vzpomíná na Vojslavu 
Pruchovou, bere do rukou knihu a ukazu-
je Jindřichovy kresby. Je mi patnáct let  
a dychtivě poslouchám. Dnes mě napadá, 
jak učitelé, kteří svoji profesi vnímají oprav-
du jako povolání ve smyslu volat – povolá-
vat –, ovlivňují životy svých žáků a zapisují 
se jako iniciační osoby, celoživotní průvodci  
a rádci, byť s nimi už nejsme v každoden-
ním kontaktu. Děkujeme za Vaši práci, nad-
šení a energii, kterou jste vždy kolem sebe 
rozdával.

9. srpna 2022 – 28. ledna 2023
Galerie městského muzea v Čáslavi 

Jeníkovská 222 

Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve na výstavu

TECHNIKA LINORYTU
8. 11. 2022 – 29. 4. 2023

Komentovaná prohlídka 22. listopadu v 18:00

Galerie městského muzea, Jeníkovská 222
otevřeno: út–so 10:00–12:00, 14:00–17:00

Přihlášky na stara@cmuz.cz

nebo 327 316 769.

JAK SE DĚLÁ LINORYT
Program pro: MŠ a 1. stupeň
Délka programu: 60 min
Konání programu: 
14. 11. 2022 – 28. 4. 2023
Cena: 40 Kč/os.
Místo konání:
Galerie městského muzea,
Jeníkovská 222
Cíl programu: Seznámení se  

s technikou tisku z výšky a ukázka 

linorytů z muzejních sbírek. Vy-

tvoření vlastního grafického listu.
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ZŠ NÁMĚSTÍ NAPŘÍČ STALETÍMI – 200 LET ŠKOLY
Vážení Čáslavané, 
v době, kdy se vám dostává do rukou 

listopadové číslo Čáslavských novin, má 
základní škola na náměstí Jana Žižky  
z Trocnova za sebou neuvěřitelných 200 let 
své existence. První třídy nejstarší čáslav-
ské školy byly otevřeny 1. listopadu 1822 
poté, co byl o dva roky dříve schválen zá-
měr jejího zprovoznění. Bylo to v době, kdy 
zemi vládl císař František I. Rakouský. Na-
rodil se náš světově nejuznávanější vědec, 
objevitel principů dědičnosti Johann Gre-
gor Mendel, nebo budoucí spoluzakladatel 
Sokola Jindřich Fügner. 

Výuce místních dětí zprvu sloužila bu-
dova na rohu náměstí č. p. 182, která však 
brzy nestačila rostoucímu počtu žáků,  
a tak k ní městská rada přikoupila soused-
ní objekt (č. p. 183). Obě budovy byly v roce 
1869 zbourány a na uvolněném prostran-
ství byla pro rostoucí čáslavskou populaci 
postavena škola nová, otevřená roku 1872 
a vedená od roku 1895 jako škola chla-
pecká. Ta byla sice postupně modernizo-
vána (např. v roce 1914 bylo vybudováno 
ústřední topení), ovšem po první světové 
válce opět nastala potřeba školu rozšířit. 
Svou dnešní vizuální podobu budova zís-
kala ve třetí dekádě 20. století, kdy se mezi 
lety 1932 a 1934 rozrostla o novou přístav-
bu situovanou směrem ke kostelu. K dal-
ším změnám došlo až po druhé světové 
válce, kdy byl pro potřeby výuky zadap-
tován sousední empírový (dnes památ-
kově chráněný) dům č. p. 181, a konečně  
v 80. letech byla přistavěna školní jídelna. 
Komplex tak získal kompaktní charakter, 
včetně centrálního atria. 

Novodobá porevoluční historie byla 
a je spojena s řadou rekonstrukcí, ať už 
zvenčí viditelných (rekonstrukce střechy, 

výměna oken, zateplení pláště, vybudo-
vání hřiště s umělým povrchem) či úprav 
vnitřních (průběžné rekonstrukce učeben 
a jejich vybavení, moderní kotelna, interiér 
i provozní zázemí školní jídelny). Mnohé 
další úpravy a rekonstrukce jsou plánová-
ny, a to vždy s ohledem na to, že se ško-
la nachází v historickém jádru města a je 
součástí městské památkové zóny.

Školu však nemůže tvořit jen budova, 
školu tvoří hlavně ti, kteří v ní tráví podstat-
nou část svého života – žáci a zaměstnan-
ci mnoha profesí, bez nichž by škola nebyla 
školou. Paní učitelky a páni učitelé žáky při-
pravují do života, paní vychovatelky dětem 
chystají program pro volný čas strávený  
v družině, asistentky pomáhají s výukou, 
škola nemůže fungovat ani bez pana škol-
níka, ekonomického úseku, paní uklízeček 
a kuchařek. A samozřejmě bez vedení. Pro 
zajímavost, během dvousetleté existence 
se v čele školy vystřídalo 22 ředitelů (včet-
ně tří ředitelek), někteří opakovaně. Prvním 
ředitelem byl pan Josef Neděle, který ve 
funkci vydržel plných 29 let, mým před-
chůdcem byl dlouhá léta pan Pavel Horký. 

V průběhu času škola procházela, tak 
jako celá společnost, obdobími radostněj-
šími i neradostnými, obdobími společen-
ské stagnace i obdobími překotných změn. 
Například během první světové války bu-
dova sloužila vojenským účelům, ve dru-
hé světové válce poskytla zázemí třídám 
tehdejší dívčí školy (dnešní Masarykova) 
a školy hospodářské. Pamětní deska ve 
vestibulu instalovaná v roce 1945 dodnes 
připomíná oběti druhé světové války z řad 
místních (čáslavských) učitelů – Hynka 
Brože, Antonína Formana, Rudolfa Forma-
na, Karla Příhonského, Karla Pazderského 
a Bedřicha Vodáka. Pronásledované z řad 

učitelů přinesla i 50. léta a období normali-
zace. Po sametové revoluci se řada vyuču-
jících aktivně podílela na veřejném a poli-
tickém životě města, jmenujme třeba první 
polistopadovou ředitelku paní Bohuslavu 
Juklovou a paní učitelku Věru Matějkovou. 

Dlouhá a bohatá minulost naší školy 
je zavazující, a tak se snažíme dědictví 
minulých věků v mnoha směrech rozvíjet. 
Jak jsem již zmínil, škola postupně pro-
chází řadou úprav a rekonstrukcí. V těchto 
dnech dokončujeme práce na přírodní za-
hradě, která bude žákům i veřejnosti slou-
žit jako venkovní učebna, připravujeme 
rozsáhlou rekonstrukci sociálních zařízení 
nebo vybudování vnitřního výtahu pro bez-
bariérový přístup do všech učeben. 

Našim žákům zajišťujeme v současné 
složité době kromě běžné výuky také roz-
sáhlé doučování nebo možnost účastnit 
se ve škole mnoha kroužků, od sportov-
ních až po vaření pro děti z prvního stup-
ně. Zajišťujeme výuku českého jazyka pro 
cizince, spolupracujeme s řadou partne-
rů, do školy zveme známé odborníky pro 
profesní rozvoj pedagogického sboru. 
Vypořádáváme se také se stále rostoucí 
administrativou. Spolu s rodiči se snaží-
me nacházet optimální cestu k výchově  
a vzdělání našich dětí, každý úspěch nebo 
i malý pokrok nám dělá radost.

Závěrem bych chtěl, vážení čtenáři, vy-
jádřit přání, aby se dnešní rozpolcený svět 
opět navrátil do funkčních kolejí, absolven-
ti naší školy podle svého nejlepšího vě-
domí a svědomí pomáhali s jeho správou  
a základní škola na náměstí úspěšně vkro-
čila do třetí stovky let své existence.

S úctou k minulým generacím 
RNDr. Tomáš Hasík, ředitel školy
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www.meucaslav.cz

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

na náměstí J. Žižky z Trocnova
neděle 27. 11. 2022 od 16:00 
program zahájí Věnovanka

Pivo, nebo víno?
Podle nálady a chuti, popřípadě žízně. Piva 
rád ochutnávám z malých pivovarů. Z vín 
mám velmi rád Mikulovskou podoblast.

Matematika, nebo dějepis?
Vzhledem k tomu, že jsem matematiku 
vystudoval, tak je to jasné. Přesto rád čtu 
historické romány, Gravese, Obermeiera  
i Vondrušku.

Kniha, nebo film?
U mě vyhrává film. Rád se zasměju u Bláz-
nivé střely, obdivuji Tarantina a momen-
tálně nemohu vynechat žádnou epizodu 
o Norských domech snů. 

Slané, nebo sladké?
Slané. I když ve školní jídelně zbožňuji slad-
ké lasagne.

Hory, nebo moře?
Určitě moře. Škoda jen, že jsem u něj už 
pět let nebyl.

Pop, nebo rock?
To je jasné – rock. Nedávno jsme byli na 
koncertě Iana Paice z Deep Purple v Kolíně. 
Krásný koncert.

Kočka, nebo pes?
Pes. Jednoho trhače máme i doma. Dvouki-
logramovou yorkšírku Žanetku.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?
Těžká volba. Kino i divadlo v Čáslavi mám 
velmi rád. Když jdu do divadla, tak je to pro 
mě slavnostnější.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Většinou pěšky, někdy i na kole.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Léto. Narodil jsem se v srpnu, tak je to asi 
i tím.

V nedávných komunálních volbách 
získal celkem 1824 hlasů, tedy nejví-
ce ze všech kandidátů. Daniel Mikš 
ovšem není pouze zastupitelem za 
ČSSD, ale také zkušeným vyučujícím 
a ICT koordinátorem na ZŠ Čáslav, 
Masarykova. Obrátit se na něj s tra-
diční sadou otázek proto byla jasná 
volba. 

DANIEL MIKŠ
Čáslavský zpovědník 

foto: Nikola Burianová
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Petra HrubišováNOVINKY v knihovně – říjen
Popel a sníh – Petra Rautiainenová
Novinářka Inkeri Lindqvis-
tová přijíždí v roce 1947 
psát reportáž o tom, jak 
se Laponsko zotavuje po 
skončení války. Zároveň 
pátrá po osudu svého man-
žela, který během bojů ně-
kde tady za nevyjasněných 
okolností v zajateckém lá-
gru zmizel. Závratný příběh z exotického, 
takřka mystického prostředí severských 
pustin, jimiž se na přelomu let 1944 a 1945 
přehnala takzvaná laponská válka.

Ten, kdo stojí v koutě 
Stephen Chbosky
Příběh o dospívání na 
střední škole, který Char-
lie vypráví v dopisech, je 
otevřenější a důvěrnější 
než leckterý deník, záro-
veň vtipný i sžíravý. Strhu-
jícímu románu o dilematu 
mezi nečinností a touhou 
se dostalo nadšeného při-
jetí, vyvolal polemiku a získal miliony od-
daných čtenářů.

Zákon azylu – Lucie Lukačovičová
Kde jsou monstra, jsou i lovci. A náš svět 

je jich plný – mon-
ster i těch, kdo je 
loví. Heslo každého 
v téhle válce zní: 
„Použij cokoli, co 
funguje, a přežij!“ 
V současné Praze 
to platí dvojnásob. 
Četba pro milovní-
ky fantasy.

Churchill: Předurčen osudem 
Andrew Roberts
Životopis Winstona Churchilla, jehož vět-
šina Britů má za největší osobnost novo-
dobých dějin, je výjimečné dílo nejen svým 
monumentálním rozsahem, ale především 
důkladnou znalostí do-
bových společenských 
poměrů včetně anglic-
kého intrikánství, Chur- 
chillových rodinných 
poměrů a v neposlední 
řadě také všech zásad-
ních politických a stra-
tegických aspektů obou 
světových válek.

Vzpomínky na úhoře – Anna Cima
Nový román mladé české spisovatelky a pře-
kladatelky, která v součas-
né době žije v Japonsku, 
je zasazen právě do japon-
ského prostředí. Autorka 
zde kombinuje fantaskní 
prvky s motivem pátrání  
a přináší příběh o přátelství, 
odvaze a síle vzpomínek.
 
Písečníci a probuzení krále  
Václav Dvořák
Po dlouhých sedmadvaceti letech procitá 
posádka mezihvězdné lodi Poutník z hi-

bernace. Ale kdosi nebo 
cosi na probuzení ještě 
čeká… Vraťte se s To-
mášem Nebulou a jeho 
přáteli na palubu akade-
mie Singularity a odhalte 
další tajemství vesmíru! 
Pokračování úspěšné 
sci-fi pro děti a mládež. 

 
Božena – Hana Wlodarczyková
Jaká ve skutečnosti byla 
první dáma české litera-
tury? Román na motivy 
úspěšné televizní minisé-
rie oceněné Českým lvem 
představuje jinou Boženu 
Němcovou, než jakou zná-
me ze školních učebnic.
 
Emilka – Ivana Fajnorová
Emilka přišla na svět za první 
republiky na dědině nedale-
ko Brna, tento kraj nikdy ne-
opustila a svůj život prožila 
ve 20. století plném událostí, 
jejichž důsledky ovlivnit ne-
uměla. Román o opravdové 
lidskosti, o kráse čirého dob-
ra a o duších obyčejných lidí, jejichž příběhy 
známe i z vlastního okolí.

Nalezení – Jiří Březina
Minulost se vrací bez varování. Pátý pří-
pad Tomáše Volfa. V kanceláři soukromé 
vyšetřovatelky Evy Černé se objeví zoufalý 
otec pohřešované Elišky. 
Dívka způsobila tragédii, 
utekla a zřejmě si chce 
ublížit. Rozjíždí se inten-
zivní pátrání a na místo 
dorazí i Tomáš Volf, který 
vyrůstal v nedalekém ma-
loměstě.

POZVÁNKA  
NA AUTORSKÉ 
ČTENÍ  

LENKA 
ELBE
čtvrtek 3. listopadu 2022 
od 17:00 v Městské knihovně Čáslav 

Lenka Elbe (* 1979) se narodila v Lou-
nech. Vystudovala žurnalistiku a masovou 
komunikaci na Fakultě sociálních věd Uni-
verzity Karlovy. Po krátké novinářské praxi 
se začala živit jako reklamní textařka a příle-
žitostně jako televizní scenáristka. Tématem 
její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji  
s temnými proudy snažícími se o její likvida-
ci, v textu ráda propojuje reálný a fantaskní 
svět. Literárně ji ovlivnila především díla 
Franze Kafky, Umberta Eca nebo Harukiho 
Murakamiho. Za svou prvotinu Uranova ob-
držela cenu Magnesia Litera. Kromě psaní se 
věnuje také grafickému designu a fotografii.

program 
listopad

3. 11. Lenka Elbe
17:00 Setkání se spisovatelkou a držitel-
kou ceny Magnesia Litera Lenkou Elbe.
Vstup zdarma.

10. 11. Akademie třetího věku
9:00 Literární místopis středních Čech.

16. 11. Liščata 
15:30 Podzimní čtení.

24. 11. Klub přátel knihovny
9:00 Beseda o Bolívii s Terezou Košnařovou.

26. 11. Den pro dětskou knihu
9:00 Kreativní dílna / 11:00 Divadélko Kůzle

Bližší informace najdete na Facebooku, IG 
a na webu Muzeumcaslav.cz/knihovna/.

Městské muzeum 
a knihovna Čáslav
Kostelní nám. 197 
Čáslav
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Rodinné centrum KOPRETINA pořádá ve spolupráci
s městem Čáslav a Římskokatolickou farností Čáslav

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIÓNOVÝ

PRŮVOD

pátek
11. listopadu 2022

v 17 hod.

Trasa průvodu začíná
na Kostelním nám. a končí
u kašny na Žižkově nám.

– zde bude připraven
malý kulturní program.

LAMPIÓNY nebo SVÍČKY S SEBOU!

SPOLUFINANCOVÁNO

zve na přednášku

JOSEFA KYNCLA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
V ZRCADLE LETOKRUHŮ

ÚTERÝ 15. LISTOPADU 2022 OD 17 HODIN
NOVÁ SCÉNA DUSÍKOVA DIVADLA / vstupné dobrovolné

NETRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ DNY
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek prá-
ce známe všichni a většina z nás by k nim zřejmě zvládla do-
plnit i správné datum. Celosvětově ovšem existují stovky dal-
ších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo obecné 
přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž opráv-
něnosti není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno může-
me slavit v listopadu?
3. listopadu
Národní den sendvičů
Ano, i něco tak obyčejného jako 
sendvič, tedy prakticky jakékoli 
jídlo vložené mezi dva plátky pe-
čiva, má svůj národní den. Výho-
dy, které přináší možnost držet 
takto pokrm v jedné ruce, si údaj-
ně jako první výrazně uvědomo-
val Brit John Montagu, 4. hrabě 
ze Sandwiche.

5. listopadu
Světový den numbatů
Numbatů neboli mravencojedů ží-
haných žije údajně už ani ne tisíc, 
na jihozápadě Austrálie. Zoologo-
vé se jim snaží pomoct mimo jiné 
i světovým dnem. Tento pozoru-
hodný vačnatec vyniká například 
počtem zubů. Má jich 52, což je 
nejvíc ze všech suchozemských 
savců.

11. listopadu
Den singles
Mladých lidí, kteří dobrovolně nebo 
pod vlivem okolností volí možnost 
žít o samotě, respektive bez stálé-
ho partnera, celosvětově přibývá. 
Tento především v Číně oslavovaný 
den nezadaných má přispět k tomu, 
aby se na ně okolí nedívalo spatra. 
Svoboda, to je oč tu běží.

17. listopadu
Světový den 
předčasně narozených dětí
Za předčasně narozené dítě je po-
važováno takové, které se narodí 
dřív než v 37. týdnu matčina tě-
hotenství. Často to obnáší potíže 
s dýcháním a krmením novoroze-
něte a pochopitelně nízkou počá-
teční hmotnost. Jen v Česku jich 
takto přijde na svět ročně asi 7500.

25. listopadu
Mezinárodní den bez nákupů
Dokážete si představit den, kdy 
byste sobě ani nikomu jinému vů-
bec nic nekoupili? Možná snad-
no, ale to neznamená, že potřeba 
„vlastnit“ stále něco nového ne-
stojí za mnoha problémy moder-
ního světa. Tento mezinárodní 
den tak především upozorňuje na 
úskalí konzumerismu.

28. listopadu
Den rudé planety
Planeta Mars fascinuje lidstvo od-
nepaměti. Budou na něm někdy žít 
lidé? Tuto a řadu dalších otázek si 
vědci kladou stále znovu a znovu. 
Psalo se právě 28. listopadu 1964, 
když byla vypuštěna americká 
sonda Mariner 4, jež nám poskytla 
první snímky povrchu rudé planety. 

Sudoku a labyrint na procvičení mozkových závitů
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and
every 9 by 9 box contains the numbers 1 to 9.

Puzzle #1

5 8 9

7 3 8

3 2

8 2

4 1 7

8 2

7 2 1

2 3 8

8
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and
every 9 by 9 box contains the numbers 1 to 9.

Puzzle #2

7 1 5 6

9 6 7

2 9

8

4 5 3

5 8 4 9

5 8

1

8

20 x 20 'star' shaped maze
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20 x 20 'star' shaped maze
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Dne 1. listopadu 2022 
uplyne 11 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Ladislav Leška
 

S láskou stále vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 29. 10. 2022
uplynulo dlouhých 5 let 

od úmrtí 
paní

Ludmily Pytelkové

S láskou vzpomínají manžel  
a dcery s rodinami.

Dne 5. 11. 2022 
uplynou 3 roky ode dne úmrtí 
našeho milovaného manžela, 

tatínka a dědečka 
pana 

Jaroslava Müllera
 

S láskou stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

Dne 2. 11. 2022 
vzpomeneme 6. výročí od chvíle, 

kdy od nás navždy odešel 
pan 

František Horváth 
z Chotusic 

Stále vzpomínají sestra Jolana, Gita  
s rodinou a vnuk Míša s rodinou. 

Dne 13. 11. 2022 
uplyne 10 let od úmrtí 

pana 

Ivo Seemanna
 

Stále vzpomínají manželka, 
synové a ostatní příbuzní.

Dne 8. 11. 2022 
tomu bude rok, 

co nás navždy opustil 
pan

Slávek Vostrovský

Manžel, skvělý táta a úžasný 
kamarád. Vzpomínají manželka, 
dcera, syn s rodinou a přátelé.

Dne 6. listopadu 2022
uplynou 3 roky od chvíle, 

kdy nás opustil manžel a otec, 
pan 

Jaroslav Valtr 

Vzpomínají manželka Jana 
a synové Jaroslav a Kamil.

Dne 28. 11. 2022 
uplynou 2 smutné roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
pan 

Miroslav Cyrus 

S láskou vzpomínají manželka Hana 
a synové Miroslav a Jaroslav.

Dne 14. 11. 2022 
uplyne 1 smutný rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka 

Danuška Mladá 
z Drobovic 

Stále vzpomínají děti 
s rodinami, přátelé a známí. 

Kdo zemřel, neodešel navždy, zůstává v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi… Kdo lásku a dobro rozdával, 
neodešel, ten žije v našich srdcích dál…

společenská rubrika

Dne 1. listopadu 
uplyne 9 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička, 

paní 

Ivonna Duchečková 

Stále vzpomíná syn Ivo s rodinou.

narození 32
(2 bydliště Čáslav)

Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami v očích 
stále vzpomínáme. 
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Dne 19. 11. 2022 
by oslavil 70. narozeniny 

a 21. 11. 2022 uplyne 
21 smutných dlouhých let, 

co nás navždy opustil 
pan 

František Beran 

Stále a se vzpomínkou 
v srdci vzpomínají sestra s rodinou 

a děti s rodinami.

IM

narození 32
(2 bydliště Čáslav)

svatby 13 úmrtí 18
(6 bydliště Čáslav)

Statistika Září 2022

✝👶 💒

Dne 28. listopadu 2022 
by se dožil 85 let milovaný 
manžel, otec a dědeček, 

pan 

Josef Sedláček 
z Vlačic 

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomíná manželka Jarča.

Je smutné bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Dík za každý den, který jsi pro mě žil. 

 

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

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

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé ceny

 Instalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místě

Osobnosti Čáslavska
Benedikt Baroch  
2. 11. 2022 – 115 let od úmrtí
17. 11. 2022 – 185 let od narození

František Kozák  
14. 11. 2022 – 165 let od narození

Josef Sekera  
14. 11. 2022 – 50 let od úmrtí

Hned dvojí půlkulaté výročí letos sou-
visí s osobností významného čáslavského 
rodáka, stavitele a finančníka Benedikta Ba-
rocha. Jeho jméno se stalo známým hned  
z několika důvodů, což souviselo i s tím, 
že se nepohyboval pouze v jednom oboru  
a byl veřejně velmi činnou personou. V roce 
1869 tak založil První občanskou záložnu  
v Praze a jen o pět let později vedl v met-
ropoli přestavbu kostela sv. Vojtěcha. Coby 
architekt se zaměřoval především na stavby 
v neorenesančním stylu. Mimoto podnikal  
v oblasti cukrovarnictví a zapojil se do pří-
prav Zemské jubilejní výstavy na holešovic-
kém výstavišti v roce 1891. 

Zřejmě nejslavnější rodák z malé obce 
Lísek v okrese Žďár nad Sázavou se jmenu-
je František Kozák. Výraznou stopu ovšem 
zanechal také v Čáslavi. Po předchozích 
zkušenostech na podobné pozici ve Vano-
vicích a Velké Lhotě u Dačic zde totiž tento 
farář a publicista působil mezi lety 1888  
a 1925. Zasloužil se o zřízení evangelické-
ho sirotčince, nové budovy evangelického 
učitelského ústavu nebo evangelické školy. 
Zanechal po sobě množství náboženských 
statí a kázání, z pozice redaktora pravidel-
ně přispíval do časopisu Hus. V Čáslavi 
spatřil světlo světa jeho syn, pozdější filo-
zof a teolog Jan Blahoslav Kozák.

O vztahu Josefa Sekery k rodné Starko-
či mnohé vypovídá, že slovo Starkoč po- 
užíval i jako svůj pseudonym a v této obci  
a jejím okolí se odehrává také několik jeho 
literárních děl (Palmy tam nerostou, Pán 
žernovů, Torzo lásky aj.). Než se však za-
čal věnovat umění, absolvoval tkalcovskou 
školu, bojoval v první světové válce a byl 
železničním úředníkem v Bratislavě a poz-
ději v Praze. Spisovatelská činnost u něj 
nad všemi ostatními zájmy převážila na za-
čátku padesátých let. Působil rovněž jako 
tajemník Svazu československých spiso-
vatelů. Jeho zřejmě nejznámější román se 
jmenuje Děti z hliněné vesnice.
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eshop       superpodlaha.cz

email: caslav@koberceadam.cz
tel: 725 806 794
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

kompletní realitní a 

právní servis

ZA 15 ROKŮ
PRODÁNO VÍCE NEŽ
1000 NEMOVITOSTÍ
V ČÁSLAVI A OKOLÍ 

TOP prezentace

prodej za nejvyšší cenu

výkup za hotové do 48 hod.

profesionální a osobní

přístup

ocenění nemovitosti

skvělý marketing prodeje

K O N T A K T U J T E  N Á S

N E B O  N A V Š T I V T E  N A Š I  P O B O Č K U

604 182 930

Gen. Fr. Moravce 38 

Čáslav

www.mmreality.cz

Zajímá vás cena vaší nemovitosti?

Inzerát vystřihněte a přijďte si pro ocenění nemovitosti ZDARMA

caslav@mmreality.cz

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

 

   
 

Výhodná investiční příležitost v Potěhách … 
 
PRODEJ SOUBORU NEMOVITOSTÍ 1728 m2 
ve vašem sousedství  
 
-Zrekonstruované restaurační/výrobní/kancelářské 
prostory 
-Objekt pro bydlení k rekonstrukci 
 
Těším se na Váš kontakt                       

Jiří Fuxa                            
RE/MAX Diamond                          
PRAHA 1, Samcova 1177/1 
Tel. +420 774 357 102 
jiri.fuxa@remax-czech.cz    
http://www.remax-czech.cz/jirifuxa 
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www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

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

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

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

životopisy zasílejte na adresu tichy@atos.cz nebo volejte na tel. 777 778 007

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

HLEDÁME
SKLADNÍKA
ČÁSLAV 

NABÍZÍME
Místo výkonu práce - Čáslav nebo Ledeč nad Sázavou
Pevná pracovní doba
Zaměstnanecké benefity
Práce v příjemném kolektivu
Příspěvek na stravování
Vánoční odměny

Požadujeme: CHUŤ PRACOVAT A POMÁHAT S ROZVOJEM POBOČKY

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

Aplikace pro Android i iOS 

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!

–

158 105
ZPRÁV  

APLIKACÍ

💕
1075  
POCHVAL

👍
97  

VYŘEŠENÝCH 
 HLÁŠENÍ  

📩
110 046

 E-MAILŮ
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Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se 

na Vaši návštěvu.

Na radost, kterou si z jízdy odnesete. Na emoce, 

které s eMobilitou zažijete.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

VYZKOUŠEJTE SI VOZY ŠKODA

ENYAQ iV
NA VLASTNÍ KŮŽI

eMOBILITNÍ

CENTRUM
S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

MOŽNOST ZAŽÍT

TESTOVACÍ
JÍZDY PLNÉ ZÁŽITKŮ

PODPORA A ZŘÍZENÍ

NABÍJENÍ
U VÁS DOMA

Ing. Stoček Zdeněk
J. Jungmanna 851
Čáslav

tel. 736 778 938
www.zs-servis.cz
e-mail stocek@ zs-servis.cz

Internet  30/60/100  Mb/s 

PARFÉMY NA PRÁDLO, 
LÁSKA NA PRVNÍ PŘIVONĚNÍ
Přinášíme Vám NOVINKU, které rozhýbe Vaše emoce

zeniteshop.cz

NEBUĎTE UŽ INKOGNITO! 

Máte firmu v Čáslavi či okolí, 
nabízíte služby a potřebujete 

dát o sobě vědět? 

Máme pro vás řešení! 
Neváhejte a využijte inzerce 

v Čáslavských novinách!

více informací na:
https://www.meucaslav.cz/ob-
can/caslavske-noviny/inzerce/


