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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci
v ČR spojené s pandemií covid-19 mohou být akce uvedené
v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zrušeny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.

ZPRÁVA O STAVU MĚSTA ČÁSLAVI
A AKTUÁLNÍ SITUACI
V MĚSTSKÉ NEMOCNICI ČÁSLAV
ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2021
Vážení a milí spoluobčané,

město Čáslav si stejně jako celá
naše země prošlo složitou etapou,
která nás postavilo před velkou výzvu soudržnosti, solidarity a vzájemnosti. Doufáme, že se Česká
republika dostává do klidnějšího
období. Dovolte mi, abych vám poděkoval za vše, čím jste ke zvládnutí tohoto těžkého období přispěli.
Všichni jistě očekáváte zásadní
sdělení ve věci, která pochopitelně
vzbuzuje velké emoce – tím jsou
informace o aktuální situaci v městské nemocnici a o její budoucnosti. Zaměstnanci nemocnice si zaslouží velký dík za
obětavost, s níž zvládli období koronavirové pandemie. Toto
období bylo naprosto bezprecedentní zátěží, kdy byl personál
nemocnice vystaven ohromnému fyzickému i psychickému vypětí. Kromě péče o pacienty na lůžkových odděleních vyvstal
před nemocnicí úkol zvládat vlastními silami testování obyvatelstva a očkování na zřízeném očkovacím místě. Přes všechny obtíže naše nemocnice toto období zvládla se ctí a v dobré
ekonomické kondici.
Ukázalo se však, že období, kterým jsme si prošli, zanechalo
velké šrámy na „duši nemocnice“ a promítlo se zásadním způsobem do jejích vnitřních vztahů. V polovině května se na mě
jako na starostu města obrátili zaměstnanci interního oddělení
s výzvou, aby byl odvolán z funkce ředitele Ing. Rudolf Bubla,
s tím, že pokud zůstane ve vedení nemocnice po 31. 5., požádají pod výzvou podepsaní o rozvázání pracovního poměru.
Tuto výzvu poté 24. 5. podpořili další zaměstnanci nemocnice.
O následujícím vývoji jsme veřejnost informovali. Pan ředitel
rezignoval na funkci k 31. 5., Rada města vypsala 1. 6. výběrové
řízení na post ředitele a na dobu do výběru nového ředitele/ředitelky pověřila řízením nemocnice Ing. Jiřího Cimického. Ten
dosud zastával funkci jejího ekonomického náměstka.
Nepochybně se jedná o nejtěžší období naší nemocnice.
Hlavní úsilí Ing. Cimického je stabilizovat její chod osobním
jednáním se zaměstnanci a nalézt řešení zejména pro zklidnění vzájemných vztahů. Kvituji přístup pověřeného pana ředitele, který si vytkl za cíl odklonit od jednání jakýkoliv politický
tlak, ať již z řad koaličních, nebo opozičních zastupitelů. Jeho
vyjádření, že vítězství jednoho oddělení nad druhým může znamenat porážku nemocnice jako celku, plně respektuji. Hlavní
cíl musí být jediný, a to zachování nemocnice v její nezměněné
podobě. Jde o zajištění zdravotní péče pro občany Čáslavska,
o udržení zaměstnání pro velký počet lidí, z nichž mnozí nejen
nechtějí, ale třeba ani nemohou tak snadno najít jiné odpovídající zaměstnání.
Nemám v úmyslu utíkat před kritickými názory, své postoje netajíme a jsme připraveni skládat účty zastupitelstvu i veřejnosti. K současnému stavu přistupuji s pokorou a vírou ve společný zájem, na nějž jsem odkázal výše.
Jsem přesvědčený, že ničemu nepomůže hledání chyb
u druhých, nalézání alibi a nastolování témat, která jitří rány

Vedení města, rada a zastupitelé
uvnitř personálu. Jsem přesvědčený, že stav nemocnice je
lepší, než jak o tom vypovídá současné povědomí veřejnosti.
Pokud společně zvládneme znovu nastolit vzájemný respekt
k práci druhých, máme nepochybně šanci situaci zvládnout.
Obracím se proto na všechny aktéry – lékaře, sestry, technický personál, komunální politiky i veřejnost –, abychom si společně vytyčili postupné kroky, které povedou ke zklidnění situace.
Bez kvalitního personálu to nepůjde. Prvním krokem bude posílení na klíčových místech zejména na chirurgickém oddělení a stabilizace interního oddělení. Pověřenému řediteli i tomu vzešlému
z výběrového řízení poskytneme maximální podporu. Nevnímáme nemocnici jako politické kolbiště a nehodláme vést sebezničující půtky ani v tuto chvíli.
Situace v nemocnici by přes svou závažnost neměla zastínit
všechny další informace o jiných oblastech života ve městě.
Město má schválený rozpočet na letošní rok a průběžné plnění jeho příjmové části nás naplňuje optimismem, že všechny
plánované akce letošního roku zrealizujeme. Předložili jsme k ve-

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA, KVĚTEN 2021
Stěžejním a opakovaně probíraným bodem na jednání RM bylo
v květnu hledání pro všechny zainteresované strany přijatelného řešení, které by vedlo ke zklidnění opětovně vyhrocené (zjitřené) situace
v městské nemocnici. Rada města v kontextu s postojem části zaměstnanců MěN Čáslav vzala na vědomí podanou rezignaci dosavadního ředitele Ing. Rudolfa Bubly. Po sérii jednání se zástupci jednotlivých oddělení pak pověřila dočasným řízením Městské nemocnice
Čáslav současného ekonomického náměstka Ing. Jiřího Cimického,
a to do doby, než dojde ke jmenování nového ředitele/ředitelky, který
by měl vzejít z vypsaného výběrového řízení s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2021. O RM učiněných krocích a postoji vedení města
byla veřejnost průběžně informována (podrobnější souhrn viz také
úvodní slovo starosty v tomto čísle ČN), s vědomím, že případná další
doplnění a odpovědi na vznesené dotazy, budou prezentovány na nejbližším červnovém zasedání zastupitelstva města.
Další body programu jednání RM tvořila svým způsobem obvyklá agenda spojená například s valnou hromadou městem zřizované
společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o., předběžnými návrhy na
změny územního plánu města či kontrolou předložené účetní uzávěrky hospodaření města v roce 2020 včetně provedeného přezkumu auditorské společnosti C.J. Audit s.r.o. Reálný průběh čerpání finančních
prostředků v prvním čtvrtletí roku 2021 se pak odrazil v přípravě RM
projednaného rozpočtového opatření č. 3/2021, které upravuje plánované příjmy a výdaje města v nové výši 407 452,10 tisíc Kč.
Součástí výše uvedených výdajů je i rozdělení dotací z vypsaných dotačních titulů města. V sociální oblasti vzala RM na vědomí
doporučení Komise pro zdravotnictví a sociální věci, která provedla
vyhodnocení všech podaných žádostí. U částek, jejichž schválení
bylo v její pravomoci, RM bez odkladu a přímo rozhodla o jejich přidělení pro Oblastní charitu Červený Kostelec – Domov sv. Josefa,
Respondeo, z.s. a Linku bezpečí. V případě zbylých žádostí od orga-
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řejné diskusi několik studií týkajících se úprav veřejného prostoru, intenzivně se zabýváme dalším směřováním rodinné a bytové
výstavby.
Těšíme se na řadu společenských, kulturních a sportovních
akcí, mezi něž patří tradiční Čáslavské slavnosti naplánované letos na 18. září. Předcházet jim budou opět Dvorky, akce pořádaná spolkem Formanova Čáslav. Věříme, že stejně jako v loňském
roce oživí město a přilákají k nám plno návštěvníků.
Uvědomuji si, že všechny pozitivní zprávy mohou být nezdarem v úsilí o stabilizaci městské nemocnice snadno zastíněny.
Věřím, že společným úsilím se nám to ve prospěch města a jeho
občanů podaří.
Přeji všem krásné léto, zasloužený odpočinek o prázdninách
a dovolených.

Vlastislav Málek,
starosta města Čáslavi

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města
nizací a sdružení Helpicon, z.ú., Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní
charita Kutná Hora, Povídej, z.s., Diakonie ČCE Střední Čechy, Život
Plus, z.ú. a Domácí hospic Srdcem, z.ú. pak o příslušné schválení financování nabízených služeb a pomoci občanům města RM požádá
v rámci jednání ZM.
Stejný způsobem postupovala RM i v případě poskytnutí dotací
z programu Kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2021,
na které byla v rozpočtu města vyčleněna (stejně jako v roce 2020)
částka v celkové výši 825 000 Kč. Bez zajímavosti určitě není skutečnost, že četní žadatelé si aktivně a sami na spolufinancování pro
městu přislíbených kulturních a společenských akcí, práci s mládeží a další veřejně prospěšné aktivity sehnali prakticky srovnatelnou
částku. Mezi úspěšnými žadateli, v jejichž případě již RM o přidělení
dotace rozhodla, jsou například Dobročinný spolek Marta, spolek
Třiatřicet, z.s., Spolek rodičů při Gymnáziu a SOŠ pedag. v Čáslavi
Divadlo ATAKDÁL, z.s., Bluegrassová asociace ČE, z.s., Zálesák –
středisko Čáslav, p.s., Junák – český skaut, Český rybářský svaz,
z.s., místní organizace Čáslav, dechová hudba Věnovanka, z.s. O financování dalších komisí a RM doporučených žádostí, předložených
například Nadačním fondem dr. Dagmar Lieblové, Sdružením rodičů,
přátel a žáků SZeŠ Čáslav, z.s., Oblastní charitou Kutná Hora, spolkem Formanova Čáslav, Muzejním a vlastivědným spolkem Včela
Čáslavská, sdružením LETky z.s., Ligou na ochranu zvířat nebo Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Čáslavi opětovně ve
finále rozhodne ZM na svém červnovém zasedání.
V rámci své další agendy RM schválila například uzavření smlouvy o pronájmu monitorovacích stanic kvality ovzduší se společností
Agdata s.r.o., jejímž předmětem bude průběžné měření částic PM10,
PM2.5 a PM1 a vybrala firmu WANDEL CZECH s. r. o. jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na adaptaci podkroví ZŠ Čáslav
náměstí na novou učebnu.
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Zprávy z radnice

INFORMACE Z ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nová kontejnerová stání a sběrné nádoby na použitý
olej a tuk z domácností.
Město Čáslav ve spolupráci s firmou Marek Křesťan – Makroils
CZ pro občany zajistilo sběr potravinářských olejů a tuků z domácností na vybraných místech na tříděný odpad a ve sběrném místě.
Po městě je nově rozmístěno 10 černých plastových nádob o objemu 240 litrů opatřených nápisem POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY.
Bylo tak doplněno dosavadních 5 nádob na olej od firmy Černohlávek.
Oleje a tuky musejí být z důvodu následné manipulace odevzdány v uzavíratelných a nepropustných plastových obalech, nejlépe
v PET lahvích. Do nádob patří použité potravinářské oleje a tuky
z domácností, fritovací oleje, jedlé tuky.
Do nádob se nesmí vhazovat technické oleje (převodové, motorové, hydraulické), maziva a jiné mazací kapaliny!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE
MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV

SEZNAM STANOVIŠŤ S NÁDOBAMI NA KUCHYŇSKÉ OLEJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bojovníků za svobodu – kontejnerové stání u MŠ, č.p. 1547
Boženy Němcové – kontejnerové stání č.p. 1183
Generála Eliáše – kontejnerové stání u polopodzemních
kontejnerů
Jeníkovská – kontejnerové stání mezi bytovkami
č.p. 1155 a č.p. 1157
Jetelová – kontejnerové stání naproti č.p. 1383
Ke Koupališti – kontejnerové stání
Kostelní náměstí – kontejnerové stání
(vjezd vedle restaurace Na Fortně)
Koželuhy – kontejnerové stání
Lísková – kontejnerové stání mezi č.p. 1803 a č.p. 1838
Ludmily Formanové / Jahodová – kontejnerové stání
Nad Budínem – kontejnerové stání u polopodzemních
kontejnerů
Pražská – kontejnerové stání u č.p. 1614–18
Prokopa Holého – kontejnerové stání č.p. 1903
Tyršova / Pod Zahradami – kontejnerové stání
Žitenická – kontejnerové stání č.p. 1529

V Čáslavi jsme také rozšířili sběrnou síť nádob na separovaný odpad o 6 nových stanovišť, kdy bylo přidáno 20 nádob o objemu
1100 litrů s vývozem 2x týdně.
SEZNAM NOVÝCH STANOVIŠŤ SEPAROVANÉHO ODPADU:
•
•
•
•
•
•

Filipovská – papír, plast
L. Formanové – 2x papír, 2x plast, sklo
Kalabousek – papír, plast, sklo
J. Vrchlického – 2x papír, 2x plast, sklo
Vrchovská – papír, plast, sklo
Žižkovo náměstí – papír, plast

OPRAVA KOMUNIKACÍ NA ČEPLOVĚ BĚŽÍ PODLE PLÁNU

JN

Nových povrchů komunikací a veřejného osvětlení se v letošním roce dočkají také ulice Čeplova (od křižovatky s ulicí Růžová po křižovatku s ulicí Květinová) a ulice Lípová v části od mateřské školy směrem ke Konvalinkové ulici.
Stavební práce navazují na opravy vodovodu a plynovodu, které správci těchto
sítí provádějí již od dubna.
Jak uvedla vedoucí odboru investic Bc. Markéta Petrová, vše probíhá dle harmonogramu a znám již je vítěz výběrového řízení na zhotovitele prací: „Vodohospodářská společnost je již s prací hotova. Opravy plynovodu by měly být dokončeny v polovině července. Naším úkolem je zajistit finální úpravu, na jejímž konci
budou jízdní pruhy vozovky pokryty novým živičným povrchem, chodníky přeloženy do zámkové dlažby a instalováno nové veřejné osvětlení s výjimkou svítidel
samotných, protože ta byla pořízena v roce 2017 v rámci programu EFEKT dotovaném MPO ČR a budou tedy znovu použita.“
Pokud účastníci výběrového řízení v zákonné lhůtě nepodají námitku, bude
realizace zahájena na přelomu června a července pod taktovkou společnosti SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Obě ulice na sebe navazují a jsou poměrně rozsáhlé,
proto, s ohledem na termín dokončení ještě před začátkem zimy, by práce měly
probíhat v obou ulicích současně.
O době ukončení rekonstrukce a finančních nákladech blíže pohovořil také
Jan Šulc, který má na starost místní komunikace a veřejné osvětlení: „V listopadu
letošního roku by měla být rekonstrukce kompletně dokončena. Za opravu vozovek, chodníků a veřejného osvětlení město zaplatí okolo 7 milionů Kč bez DPH.“

Zprávy z radnice
Přívětivé posezení
před infocentrem

JN

Čáslavské infocentrum, poskytující tipy na výlety a zajímavosti
z okolí, představuje otevřenou vstupní bránu do města. Samozřejmostí je útulné prostředí nebo možnost nákupu upomínkových
předmětů. Město chce ovšem nejen turistům z jiných měst nabídnout něco navíc. Před nově pojatým „Íčkem,“ kde si můžete dopřát i dobrou kávu, bude vytvořeno nové posezení. Pro načerpání
síly pro další putování bude k dispozici deset míst k sezení a dva
stolky. O výzdobu okolního prostředí se postarají květiny v pěti
květináčích. Do nákupu mobiliáře pro venkovní posezení město
zainvestuje cca 70 000 Kč.
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POHODLNÉ ON-LINE OBJEDNÁVKY
NA ODBORECH MěÚ SPUŠTĚNY

JN
Chystáte se na odbor dopravy nebo vyřídit si osobní či cestovní doklady a bojíte se dlouhého čekání na úřadě? Rezervujte si
schůzku na daný čas jednoduše on-line. Je to jednoduché.
1. Rezervační systém najdete na: www.meucaslav.cz
2. Vyberte příslušnou agendu.
3. V kalendáři si zvolte den návštěvy a následně čas.
4. Zadejte své kontaktní údaje
(jméno a příjmení, telefon, e-mail) a potvrďte.

5. DŮLEŽITÉ:
A) Na uvedený e-mail vám přijde čtyřmístný PIN kód, který je
třeba mít při sobě v den návštěvy úřadu. Kód zadáte do elektronického kiosku ve vestibulu úřadu, který generuje pořadová čísla
všech návštěvníků. Slouží k tomu tlačítko „Objednaní klienti z internetu“. Poté vám kiosek vydá pořadové číslo.
B) Na vložení PIN kódu máte omezený čas, a to 15 minut před nebo 5 minut po rezervovaném čase schůzky.
(Příklad: Pokud máte čas rezervovaný na 8:00, kód musíte zadat
v čase od 7:45 do 8:05).
C) Jeden termín je určen k vyřízení pouze jedné záležitosti pro
jednu osobu. Další záležitosti v pořadí pracovník úřadu odmítne.

Nové osvětlení v ulici Pražská
a lokalitě Lochy

JN

Hlavní význam veřejného osvětlení ve městech po celém světě
je znám snad každému. Při jízdě za tmy se zvyšuje riziko dopravní nehody a ty bývají daleko závažnější než při jízdě ve dne. Pod
rouškou tmy se také častěji odehrávají kriminální případy. Veřejné
osvětlení má ale dále dopad třeba i na kvalitu životního prostředí.
Důležitost moderního a energeticky úsporného osvětlení je nepopiratelná. A právě takové bylo instalováno na Lochách, další na řadě
je lokalita kolem vnitrobloku ,,Hokejka“ v ul. Pražská.
Práce na modernizaci veřejného osvětlení na Lochách probíhaly
od dubna do června. Došlo zde k výměně celkem 17 svítidel včetně
rozvaděče. Realizaci měla na starost společnost Elektro Martínek
s.r.o. Náklady se vyšplhaly na 860 000 Kč bez DPH.
V ulici Pražská, konkrétněji okolo bytového domu známého jako
„Hokejka“, dojde k výměně veřejného osvětlení mezi červencem
a srpnem. Součástí prací bude také oprava veřejného osvětlení ve
středisku MŠ Bojovníků za svobodu. Předpokládaná cena před výběrovým řízením na dodavatele prací je 1 100 000 Kč bez DPH.

Systém v současnosti funguje pro odbory v budově městského úřadu v ulici Generála Eliáše. V následujících týdnech bude
zprovozněn také pro odbory sídlící na radnici.
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Zprávy z radnice

KOUPALIŠTĚ JDE VSTŘÍC LEPŠÍ SEZÓNĚ

Pátek 11. června. V tomto termínu se dlouho očekávané stalo
skutkem a Letní koupaliště Vodranty přivítalo první návštěvníky. Provozovatelé oblíbeného čáslavského zařízení doufají, že
letošní sezóna bude po všech stránkách lepší než ta minulá.
A rozhodli se tomu jít v mnoha směrech naproti.
Covidová pandemie samozřejmě zasáhla také provozovatele
volnočasových aktivit a Letní koupaliště Vodranty nebylo výjimkou.
Ani počasí se navíc loni nevyvedlo úplně nejlépe. Podle jednatele
společnosti Čáslavská servisní Jana Dobřického je proto dobré na
minulou sezónu zapomenout a plně se soustředit na tu stávající.
„Lidé už mají dost zákazů, nařízení a všelijakého omezení. Pravdou
samozřejmě je, že se můžeme snažit sebevíc, ale větru, dešti ani
protiepidemickým opatřením neporučíme. Naši zaměstnanci však
dělají maximum pro to, aby sezóna 2021 byla lepší. A já věřím, že to
lidé ocení a na naše čáslavské koupaliště dorazí,“ uvedl.

Sledují vládu i počasí
S kolegy pochopitelně sledují nejen aktuální, ale také dlouhodobou předpověď počasí, byť si uvědomují, že ne vždy bývá přesná. „Zda bude koupaliště otevřené nebo ne, řešíme vždycky v konkrétní den,“ řekl Dobřický s tím, že doufá v co nejvíce slunečných
dní, aby mohli koupaliště udržet v provozu co možná nejdéle.
Čísla nově nakažených sice zatím po nástupu očkování rapidně klesají, ale to neznamená, že se covid-19 dá považovat za
uzavřenou kapitolu. A to samé platí i pro nařízení, která jsou s ním
spojená. „Musíme na ně reagovat. Jedno z aktuálních opatření
například znamená omezenou návštěvnost koupaliště i regulovaný pohyb ve vnitřních prostorách. Připraveni jsme i na případné
zhoršení situace,“ slíbil Dobřický začátkem června.

Nově i speciality z grilu
On i jeho kolegové už v té době netrpělivě čekali na první návštěvníky, chvíle strávené v přírodě mezi lidmi, na spousty zážitků
a dětského dovádění. A pro příchozí si připravili nejednu novinku.
Zmiňme v této souvislosti například výrazné zkvalitnění nabí-

IM

zených občerstvovacích služeb. „Pronajali jsme kiosek profesionálům z Čáslavi a hosté se tak mohou těšit na delikatesy z grilu,
pestrou nabídku nápojů i občasné speciality. Nepřijdou ale ani
o klasiku v podobě párku v rohlíku a limonády,“ vyjmenoval jednatel
Čáslavské servisní.
Určitou reakcí na případné zpřísnění vládních opatření je
venkovní posezení, vhodné i pro oslavy a jiné akce. A opravy se
dočkalo hřiště na plážový volejbal, často kritizované kvůli svému
nedobrému technickému stavu.

Držet krok s dobou
Stejně jako asi všechna podobná zařízení i letní koupaliště si
vede statistiky návštěvnosti. „K rekordům z dřívějších let se budeme vracet jen velmi obtížně. Nejde pouze o zmíněná protiepidemická opatření, doba se celkově změnila. Spousta návštěvníků si
pořídila bazén domů, případně navštěvují konkurenční zařízení,“
uvědomuje si Dobřický. S kolegy jdou proto vysokým návštěvám
naproti právě neustálým rozvíjením svého koupaliště. Do budoucna by rádi opravili technické zázemí, zrenovovali hlavní budovu
i rozšířili poskytované služby. „Pokud budeme mít dostatek finančních prostředků nebo budou vypsány vhodné dotační tituly,
je na čase rozjet druhou etapu výstavby a srovnat krok s konkurencí,“ prozradil jednatel Čáslavské servisní.

Ohlédnutí do historie
Má koneckonců na paměti, že koupaliště v lesoparku Vodranty je v několika směrech výjimečné. Jeho historie sahá až
do třicátých let minulého století, kdy ho nechali postavit známí
čáslavští podnikatelé a mecenáši Emil a Pavel Pickovi. „Jeden
z našich zaměstnanců, který se stará o koupaliště a městské lázně, zastupuje ve své rodině už třetí generaci lidí s podobným úkolem,“ přiblížil Dobřický na závěr historický rozměr správy zařízení.
Tak ať i v Letním koupališti Vodranty letos slunce svítí, voda
šplouchá a ruch spokojených hostů dá na minulou sezónu skutečně zapomenout!

Policie informuje
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
CO DĚLAT PŘI ZTRÁTĚ/NÁLEZU DOKLADŮ?

Stát se to může prakticky komukoli a nejednomu z nás už se to dokonce
stalo. Řeč je o nepříjemnosti v podobě
ztráty osobních dokladů. Co v takové
situaci dělat?
Jestliže se stanete obětí zloděje,
neváhejte a nahlaste to na příslušném policejním oddělení. Jeho zaměstnanci zavedou daný doklad do evidence
a vydají vám potvrzení, s nímž si zajdete
na úřad, kde si zažádáte o nový. Určitě
není dobré ani první, ani druhý krok odkládat. Občanský nebo řidičský průkaz totiž
obsahují vaše citlivé údaje a různí podnikavci je umějí zneužít způsobem, který se
vám rozhodně nemusí líbit. Za všechny
jmenujme třeba sjednání půjčky „vaším
prostřednictvím“. Jestliže máte jistotu, že

jste svůj doklad jednoduše
ztratili, obraťte se rovnou na
úřad, který vám jej vydal.
Rovněž v případě, že se
naopak stanete nálezcem cizího dokladu, je dobré využít
služeb strážců zákona. Ti pak
informují jeho majitele a po zaevidování
předají průkaz patřičným úřadům (osobní věci typu peněženek vracejí
proti podpisu přímo jejich majitelům). Obecně se důrazně nedoporučuje odevzdávat nebo
posílat doklady na soukromou
adresu na nich uvedenou, jelikož i v této situaci existuje riziko zneužití. Chcete-li ovšem
z nějakého důvodu městskou

nebo státní policii „vynechat“, můžete průkazy zaslat přímo úřadu, který je vydal.
Stát se pochopitelně může i to, že
postupujete podle instrukcí, ztrátu svého
dokladu správně nahlásíte a pak jej přece jen sami najdete. V takovém případě
si můžete oddechnout, ale i tak je nutné
o svém štěstí informovat policii nebo daný
úřad. Jejich pracovníci už totiž mezitím zanesli váš doklad do databáze
jako odcizený nebo ztracený
a on tím pádem ztratil platnost.
Každopádně vám přejeme, abyste své doklady našli
pokaždé přesně tam, kde to
očekáváte.

POLICEJNÍ BESEDA V KLUBU DŮCHODCŮ
Ve středu 2. června obnovil svou činnost Klub důchodců
Čáslav. Při této příležitosti sem zavítali zástupci Policie ČR a oddělení Ministerstva dopravy ČR známého jako BESIP. Povídali si
tím pádem především o bezpečnosti v silničním provozu. Na seniorech vybavených nezbytnými respirátory byla sice ještě znát
určitá nervozita, ale to nebránilo domluvě, že podobná setkání se
budou konat i v budoucnu.

IM

Šmejdi se nevzdávají
Redakci Čáslavských novin kontaktoval jeden z obyvatel města, aby varoval své spoluobčany. K jeho téměř 90leté matce se
totiž nedávno „vetřel“ nezvaný host, který se představil jako údajný zástupce energetické společnosti a nechal si od zaskočené
ženy podepsat blíže neurčený dokument. Jeho jednání tudíž velmi připomínalo praktiky podvodníků, pro něž se vžilo označení
„šmejdi“. A to navzdory skutečnosti, že na území Čáslavi platí
zákaz podomního prodeje.
Zástupci Policie ČR dlouhodobě doporučují seniorům, aby
do svých obydlí nevpouštěli cizí osoby, které je o to žádají pod
záminkou prodeje služeb nebo zboží, a dali jim jasně najevo, že
nemají zájem. „Pracovníci úřadů a firem zpravidla hlásí své návštěvy předem. V rámci zajištění vlastní bezpečnosti apelujeme
na seniory, aby zamykali vstupní dveře svých pozemků nebo rodinných domů, nainstalovali si a používali bezpečnostní řetízky,
přídavné zámky či panoramatické kukátko,“ vysvětlila policejní
mluvčí Vendulka Marečková. Dodala, aby v případě výskytu podobných osob neváhali okamžitě kontaktovat policii na lince 158.

Kradla v obchodě i u známého

KLUB DŮCHODCŮ ČÁSLAV OTEVŘEN
(ul. Přemysla Otakara II. 86, vchod ze dvora)
Provoz je zajištěn každou středu v době
od 13:00 do 16:00.
Noví členové se mohou hlásit v tomto čase.

Čáslavští policisté zahájili trestní stíhání obviněné sedmadvacetileté ženy kvůli krádeži. Dotyčná 30. března 2021 v odpoledních hodinách v jednom čáslavském obchodním domě odcizila
a bez zaplacení u pokladny pronesla zboží v celkové hodnotě
418 korun. V dalším případě stejná žena v jednom čáslavském
bytě odcizila televizi a herní konzoli značky Xbox One včetně
příslušenství a CD hry na Xbox. Svým jednáním způsobila svému známému v tomto případě škodu v celkové hodnotě skoro
8000 korun. Obviněná žena se takového jednání dopustila opakovaně, a to navzdory skutečnosti, že v minulosti již byla za podobné skutky pravomocně odsouzena. V případě, že bude odsouzena
i tentokrát, jí hrozí odnětí svobody až na tři roky.
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Život ve městě

Certifikace dvojice display pilotů L-159
kpt. Mgr. Hana Havrdová

Staronová dvojice display pilotů letounů L-159 ALCA prošla
18. 5. 2021 v odpoledních hodinách úspěšnou certifikací.
Zkušeného display pilota letounů L-159 ALCA kapitána Aleše
Seidla doplnil v letošním roce kapitán David Byrtus. Pro oba znamenal tento den vyvrcholení a úspěšné završení několikaměsíčního
výcviku k roli certifikovaného pilota pro rok 2021, tedy pilota, který
je oprávněn předvádět akrobatické letecké vystoupení na leteckých
dnech při letových ukázkách v České republice, ale také v zahraničí.
Oba jmenování jsou absolventy Univerzity obrany (dříve Vojenská
akademie). Jejich letecká kariéra začala na letištích v Pardubicích
a v Náměšti nad Oslavou, kde létali na letounu L-39C a ZA. Později na letišti v Čáslavi absolvovali přeškolení na bitevník L-159.
K dnešnímu dni má kapitán Seidl nalétáno na letounech L-39 přibližně
700 hodin a na letounu L-159 přibližně 800 hodin. Kapitán Byrtus
nalétal asi 600 hodin na L-39 a zhruba stejně na L-159.
Nácvik vystoupení display pilota probíhá přímo nad letištěm
podle předepsané osnovy, která se stanovuje vždy na začátku sezony a je v souladu s mezinárodním předpisem NATO – STANAG
3533 FS, stanovujícím například minimální výšku akrobatických
prvků, bezpečnou vzdálenost od diváků a rychlost letounů.

Letošní vystoupení se skládá ze dvou částí. Zhruba jednu třetinu
tvoří ukázka přepadu letiště, respektive letecký úder na pozemní cíle
doplněný o pyrotechnické efekty na zemi, a zbylé dvě třetiny představují ukázku slétanosti dvojice s prvky vyšší techniky pilotáže.
Cesta k úspěšné certifikaci obnáší do dvou desítek hodin nácviků. „Úplně na začátku bylo nezbytné určit, kdo bude vedoucím
skupiny,“ vysvětluje s úsměvem kapitán Seidl a dodává: „Poté jsme
vzali starou, předchozí ukázku a zamysleli se, zda nejde nějak vylepšit, zejména z pohledu atraktivity pro diváky.“
Oba piloti strávili hodně času na simulátoru při nácvicích ukázky
a ověřování, zda je nová sestava proveditelná. Po schválení sestavy
Velitelstvím vzdušných sil začali intenzivně využívat simulátor především ke sladění vzájemné slétanosti. Tento druh výcviku jim pomohl zapamatovat si sestavu, díky čemuž nemuseli přemýšlet nad
jednotlivými prvky během reálných nácviků. „Samotný letový výcvik
začal lety do výcvikového prostoru, kde jsme trénovali nízké létání ve
dvojici a nácviky jednotlivých prvků,“ objasňuje nováček ve dvojici,
kapitán Byrtus. Teprve po zvládnutí těchto dovedností začala dvojice
trénovat sestavu nad základnou. Na závěr svého úsilí a snahy obdrželi certifikát od Odboru dohledu nad vojenským letectvím.
Dle platných leteckých předpisů a nařízení musí být tento druh
nácviku pod dohledem staršího pilota na zemi, který současně celý
let natáčí na záznamové zařízení. Stejně tak řídicí věž musí mít po
celou dobu vizuální kontakt s letounem. Z tohoto důvodu nelze výcvik provádět například ve vojenských výcvikových prostorech.
S tímto druhem výcviku je spjata hluková zátěž, která ovlivňuje Čáslav a okolní obce svou zvýšenou intenzitou. Pokaždé
však o něm s předstihem informujeme městské a obecní úřady
a dále informaci publikujeme na našich webových a facebookových stránkách. Nutno dodat, že jeden výcvik trvá zhruba 10 minut
a realizujeme jich okolo tří desítek za rok. Jedná se tedy v součtu
o cca 300 minut v celém kalendářním roce. Dle dohovoru se zastupiteli okolních měst a obcí směrujeme tento druh výcviku v rámci
pracovních dní na čas od 14:00 do 17:00.
A kde se můžete na novou dvojici display pilotů těšit? Jejich
prvním vystoupením (byť online a bez diváků) bude na konci května
Aviatická pouť v Pardubicích, dále, pokud to dovolí epidemiologická situace, letecký den v Roudnici nad Labem, Dny NATO a Dny
Vzdušných sil v Ostravě či letecké dny v Litvě, Slovinsku, Polsku,
Francii, Maďarsku nebo na Slovensku.

Školství
Autolakýrníci na SOŠ a SOU
dopravní Čáslav
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Úspěch žáka ZŠ Čáslav, Masarykova 357
M.K.

Sami dobře víte, jak je v dnešní době obtížné sehnat šikovného a zkušeného autolakýrníka. Navíc ještě
s patřičnou kvalifikací, vzděláním a praxí. Abychom pomohli tuto situaci na pracovním trhu postupně změnit, spojili jsme se se společností S-COM Centre CZ
s.r.o. a připravili pro naše vybrané žáky oboru Karosář
rekvalifikační program Autolakýrník. Modulový rekvalifikační kurz Autolakýrník – finální povrchová úprava
23-019-H je vytvořen v souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny
v Národní soustavě kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.
Tolik k úvodu v rámci prázdninové aktivity pro žáky
druhého ročníku. Obor Autolakýrník měl na dopravním
učilišti dlouholetou tradici, bohužel byl před časem zrušen kvůli nedostatku zájemců. Ovšem hlad po těchto specialistech na trhu práce je nadstandardní a kombinace karosář-lakýrník je zcela jedinečná.
Z tohoto důvodu byl díky součinnosti kariérového
poradce a koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli připraven a zajištěn tento zajímavý program. Čtyři
nejlepší žáci oboru Karosář byli zapojeni do mezinárodně
certifikovaného programu, který bude probíhat v různých
termínech od května do konce srpna.
Ve dnech 12. a 13. června se začali seznamovat s výukou, která pak bude probíhat během prázdnin. Celá akce
běží pod záštitou a podporou Porsche Česká republika.
Účastníci kurzu se naučí zásady BOZP a PO v lakovně
a orientovat se v právních předpisech. Dále se naučí hodnotit kvalitu podkladových vrstev části karoserie, volit
technologický postup oprav nátěrových systémů, obsluhovat zařízení lakovny atd.
A co dalšího si odnesou? Každý úspěšný účastník získá Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu.
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky před autorizovanou osobou získá Osvědčení o absolvování závěrečné
zkoušky.
Možná to bude první vlaštovka při znovuzavedení oboru Autolakýrník na SOŠ a SOU dopravní Čáslav.

ZŠ Masarykova
Žák 6. ročníku Adam Staněk ze ZŠ Čáslav, Masarykova 357 se zúčastnil 18. ročníku dětské soutěže Svět očima dětí pod záštitou Ministerstva vnitra. Komise odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra
vybrala jeho báseň mezi oceněná díla. Slavnostní předání cen bude
součástí programu Dětského dne Ministerstva vnitra 11. září v areálu
OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra.

Dezinformace
Žiješ v této době
a je jen na tobě,
jak vše uchopíš,
co a jak pochopíš.

Zajímavé zprávy, rady, informace,
nabídky zboží nebo skvělé práce.
Čemu však máš věřit,
musíš si ověřit.

Youtuberů spousta,
hltají jen sousta.
Ten, co nic neumí,
ostatní ohromí.

Drzostí, sprosťárnami a lží tě krmí,
až ti z toho v hlavě duní.
Hledáš, co je pravda a co není,
někdy zažiješ i krutá překvapení.

Fake news – lživá zpráva
už tě nahlodává.
Komu máš vlastně věřit,
kamarádovi se zkus svěřit.
Ale jen tomu pravému,
a ne internetovému.

Hoax, naléhavá poplašná zpráva,
někdo lže a s cizím životem si zahrává.
Žij tady a teď,
hledej správnou odpověď.

Zamysli se nad tím, co čteš,
a zkus poznat, co je lež.
Věř hlavně sám sobě
a svojí osobě.
Jdi se raději projít,
může ti spousta věcí dojít.

Zkreslená realita, zfalšovaná fotka.
Ty klidně uvěříš, že tě láska potká.
Když pak vidíš skutečnost,
tak dostaneš strašnou zlost.

TOP technologie v zemědělství na Střední zemědělské škole Čáslav

Žiješ v této době
a je jen na tobě,
jak vše uchopíš,
co a jak pochopíš.

Adam Staněk, VI.A
SZeŠ

V pátek 4. června se uskutečnila předváděcí akce nových technologií pro tzv.
precizní zemědělství. Prezentace se zúčastnili Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast
vzdělávání a sportu Středočeského kraje, Ing. Věra Chobotová, vedoucí oddělení
koncepce a rozvoje školství, starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek a zástupci významných zemědělských firem i samotní žáci Střední zemědělské školy Čáslav.
Ke zhlédnutí zde byly nejmodernější aplikační stroje zapůjčené od partnera školy. Hlavním bodem prezentace bylo zařízení SoilOptix. Tato technologie umí efektivně a relativně rychle měřit 25 základních vlastností zeminy. Největším přínosem je
ale schopnost z naměřených dat vytvářet aplikační mapy, které jsou dále využívány
právě v precizním zemědělství. Lze tedy s vysokou přesností určovat rozdílné vlastnosti půdy a podle toho aplikovat pro jednotlivá místa rozdílné množství hnojiv. Význam je tím pádem ekologický i ekonomický. V současnosti je měření kvality půdy
zajišťováno se znatelně menší přesností. Nová technologie je výrazným příspěvkem
k šetrnějšímu přístupu k zemědělství.
V nejbližší budoucnosti škola připravuje pro své žáky další předváděcí a vzdělávací akce s možností vyzkoušet si v praxi špičkové technologie. Příští prezentace bude
zaměřena na bezpilotní prostředky typu VTOL (Vertical Take-Off and Landing), jež
umožňují např. multispektrální a termální snímkování ve vysokém rozlišení. Snahou
školy je aktivně přistupovat k využívání nových vědeckých poznatků ve školní praxi.
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Školství

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE – NOVÝ SLADKÝ OBOR NA SOU ČÁSLAV

SOU Čáslav

Od září 2020 nabízí SOU Čáslav nový učební obor
Cukrářské práce. Navazujeme na tradiční vzdělávání, které se praktikuje již od roku 1994. Samozřejmě se jedná o obor Cukrář, s nímž se mnozí
čáslavští občané mohou seznámit prostřednictvím výrobků, které jsou nabízeny v naší
učňovské prodejně nebo si je mohou individuálně objednat podle svého přání.
A na tuto bohatou tradici navazuje obor
Cukrářské práce, který je na naší škole „benjamínkem“. Nabízí vzdělávání v krásném, „sladkém“ oboru. Je zaměřen na žáky se specifickými
poruchami učení, na žáky vyžadující individuální
přístup. Ale i přes tato omezení nic nebrání tomu, abychom v budoucích zaměstnancích cukrářských provozoven
podnítili míru kreativity a lásky k tomuto povolání, kterou získají během tří let studia zakončeného závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá výuční list.
Po dobu vzdělávání se žáci seznamují se základními cukrářskými výrobky, učí se jejich přípravu (výrobu) podle platných cukrářských norem a následně dokončení hotových
výrobků, které by měly upoutat oko zákazníka a přimět ho
koupit si něco sladkého k ranní či odpolední kávě.

ŽÁCI PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY OBDRŽELI VŮZ KE STUDIJNÍM ÚČELŮM
V pátek 4. 6. 2021 proběhlo na půdě VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
slavnostní předání nového vozu, který žáci využijí pro studijní účely ve školních dílnách. Symbolický klíč přezvala ředitelka školy
Mgr. Věra Szabová.
Nový přírůstek využijí především žáci oboru Strojírenství se
zaměřením Konstrukce a diagnostika motorových vozidel, osobních automobilů a motocyklů, kde je zapotřebí různých automobilů a automobilových součástí, na kterých mohou trénovat své
dovednosti a znalosti. Nový vůz v dílnách doplnil automobil s dieselovým motorem a pohonem všech kol.
Vlivem rychlého vývoje v automobilovém průmyslu je důležité sledovat také rozvoj alternativních pohonů – hybridní, elektro
a LPG. Nově získaný automobil má upravený alternativní pohon
LPG, který je montován již při sériové výrobě. Dále má auto nadstandardní výbavu, takže je možné simulovat nejrůznější závady.
Vozidlo na alternativní pohon bylo škole darováno ze školicího
střediska společnosti z Nupak u Prahy. Automobil byl převezen
odtahovým vozidlem s podvalníkem, který škole zapůjčili její bývalí studenti, za což jim patří velké poděkování.
Slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci autorizovaného
servisu, učitelé odborných předmětů a studenti oboru Strojírenství.

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

NABÍDKA OBORŮ
VOŠ Čáslav nabízí denní i kombinovanou
formu studia oboru Výrobní a řídicí systémy podniku v profilacích:
• Management a personalistika
• Účetnictví a finance podniku
• Údržba a servis techniky
• Metrologie a řízení jakosti
Zájemci o studium, zasílejte přihlášky a potřebné tiskopisy
k přijímacímu řízení na adresu školy do 31. 7. 2021.

Do prvních tříd základních škol v Čáslavi nastoupí 132 dětí

JN

Do prvních tříd základních škol se pro nadcházející školní rok
během dubna přihlásilo celkem 165 dětí. O odkladu bylo na základě doporučení poradenského zařízení rozhodnuto ve 33 případech. Do školních lavic tedy v září zasedne 132 prvňáčků.
V minulém školním roce nastoupilo 144 prvňáčků (27 odklad),
v září roku 2019 to bylo 155 dětí (29 odklad) a v roce 2018 zahájilo
výuku v prvních třídách čáslavských škol 140 dětí (34 odklad).
Ve všech základních školách v Čáslavi, tedy v ZŠ Sadová,
ZŠ Masarykova a ZŠ Náměstí, budou otevřeny dvě první třídy.
Všem prvňáčků přejeme klidný vstup do nové životní etapy.

Zdravotnictví, školství
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První rok realizace projektu IKAP II na GaSOŠPg

Mgr. David Tichý a realizační tým IKAP II GaSOŠPg Čáslav

Vloni v září se Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav zapojila do tříletého projektu IKAP II (Implementace
krajského akčního plánu Středočeského kraje), který je zaměřen na
prohlubování kompetencí pedagogických pracovníků.
Jak všichni dobře víme, máme za sebou velmi náročný školní rok,
který se v ničem nepodobal těm předchozím. A tak i my v projektu
jsme museli přizpůsobit naše aktivity aktuální situaci. Mimo jiné to
znamenalo přesun velké části akcí do virtuálního prostředí a do jarních měsíců, kdy už bylo možné pořádat i osobní setkání.
V této době se tak uskutečnily workshopy digitální gramotnosti.
Proběhly praktické kurzy Google nástrojů v netradičním pojetí, představení tipů a triků pro používání textových i tabulkových editorů,
zásad tvorby prezentací, využití online nástrojů, ale i bezpečného
a správného využívání internetových prohlížečů nebo sociálních sítí.
Povedlo se nám uskutečnit první čtenářskou dílnu zaměřenou
na využití prvků dramatické výchovy při interpretaci textu. K praktickým ukázkám jsme využili klasického díla české literatury Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.
V rámci podpory přírodovědné gramotnosti jsme připravili work–
shopy pro pedagogické pracovníky místního Domu dětí a mládeže,
kteří si tak vyzkoušeli tvorbu aerária a mechového obrazu.
Navázali jsme spolupráci s MŠ Čáslav, se kterou plánujeme vzájemnou výměnu zkušeností ve všech oblastech našeho projektu.
Rádi bychom tímto přizvali na naše podzimní akce i další pedagogické pracovníky z okolí. Plánujeme pokračovat ve workshopech digitální gramotnosti, setkáních zaměřených na využívání inovativních přístupů ve výuce fyziky, chemie a biologie a v neposlední řadě také další
čtenářské dílny a autorská čtení. V oblasti čtenářské gramotnosti pak
také nově připravujeme setkání s lektory nad tématy jako jsou práce
s nečtenáři nebo pojetí povinné literatury a vedení čtenářských deníků.
Více o projektu, jednotlivých akcích a především pozvánkách na plánovaná setkání se můžete dozvědět na webu, kam se
snadno dostanete prostřednictvím webových stránek GaSOŠPg:
www.gymcaslav.cz, v sekci O škole, Projekty ESF, IKAP II. Nebo sledujte náš Facebook IKAP II. – Gymnázium a SOŠPg Čáslav.   
Přejeme všem pedagogům báječné prázdniny a přívětivé podmínky pro jejich práci v příštím školním roce.

Komerční inzerce
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Sport

DVEŘE DO FITKA MAJÍ OTEVŘENÉ VŠICHNI BEZ ROZDÍLU
Tradičně si před letní sezónou sypete popel na hlavu, protože jste se neodhodlali
začít cvičit a nestiháte vytvarovat postavu
do plavek? Máme pro vás dobrou zprávu.
Nikdy není pozdě, a pokud se rozhodnete alespoň pro začátek oslovit osobního
trenéra, výsledky se dostaví dříve, než si
myslíte. Pro úplné začátečníky a začátečnice, kteří si pohrávají s myšlenkou začít
chodit fitka, přinášíme rozhovor s osobním trenérem, majitelem fitness center
v Čáslavi a Kutné Hoře a strongmanem
v jedné osobě, Jirkou Dejmalem.

Jirko, jaká skupina lidí
navštěvuje fitness centra?
Ve fitku potkáte širokou skupinu lidí nejrůznějších profesí.
Cvičí tady mladí studenti i muži a
ženy ve středním věku od rodin,
ale také starší ročníky. Všechny
spojuje jedna věc, a kupodivu to
není touha po dokonalém těle.
Hlavním důvodem je sociální
kontakt a dobití energie. Všichni
si sem chodí popovídat s přáteli
a zároveň si třeba jen narovnat
záda nebo posílit určité partie.

Co podle vás lidi nejčastěji odradí od první návštěvy fitness
centra?
Pořád bohužel existuje poměrně velké
množství lidí s pocitem, že ve fitku nezapadnou a budou kvůli své postavě středem
pozornosti a posměchu. Panuje u nich
představa, že sem chodí pouze ženy s dokonale vyrýsovaným tělem jako z katalogu
nebo nabušení chlapi s melouny v podpaží.
To jsou sportovci, kteří cíleně trénují každý
den několik hodin, protože se chtějí zúčastnit soutěží například ve fitness, kulturistice
nebo strongman lize. Takových ale ve fitku
mnoho nepotkáte. Navíc právě oni sami
nejlépe vědí, že každý nějak začínal. Stud
rozhodně není namístě.

Když se jako fitness centrem nepolíbený rozhodnu chodit cvičit, co mě ve
správném fitku čeká jako první?
Jako první by vás měla přivítat sympatická usměvavá slečna na recepci, která vám ukáže, kam si odložit osobní věci
a kde se můžete převléct do sportovního.
Pokud nemáte s cvičením žádné zkušenosti, doporučil bych domluvit si schůzku
s osobním trenérem. Člověk tím ušetří
spoustu času, energie a neriskuje, že si
ublíží. S trenérem si popovídáte tom, co

od cvičení očekáváte, a on vám ukáže, jak
ovládat stroje a jaké cviky zvolit. Výsledky
se tak dostaví mnohem rychleji.

Co je důležité pro to, aby člověk překonal prvotní bolestivou fázi
a u cvičení vydržel?
Začátky opravdu bolí. Tělo si zvyká
na nové pohyby a dostaví se bolest svalů.
Kdybych si teď šel zahrát fotbal, tak další
tři dny nebudu moct chodit, protože moje
tělo tento pohyb nezná. Pokud ale alespoň
na první lekce zvolíte osobního trenéra,
nemusí se vůbec jednat o kritické období.
Osobní trenér vás povede tak, abyste zbytečně nepřetěžovali
svalstvo, a zátěž bude
z v yš ova t p os tu p n ě
a ve správný čas.

Funguje osobní
trenér i tak trochu
jako psycholog?
Kvalitní osobní trenér by samozřejmě
měl pomoct i po psychické stránce a motivovat člověka k dalším výkonům. Mezi
trenérem a klientem se pracovní rovina
leckdy přemění i v přátelství, to je pak práce pro obě strany o to příjemnější.

I pro začátečníky, kteří se nikdy
dřív nehýbali, se z cvičení často stává
závislost. Čím to je?
Při cvičení se do těla vyplavuje hormon
štěstí endorfin, takže je vám zkrátka dobře.
A když vidíte výsledky, kterými jsou hubnutí, zpevnění těla, růst svalové hmoty, eliminace bolestí kloubů, zad nebo krční páteře
a dostatek energie, tak se těžko přestává.

Na kterých partiích chtějí nejčastěji pracovat ženy a muži?
Ženy chtějí mít hezký zadek a nohy
a chlapi chtějí dobře vypadat v triku, takže
bicáky, tricáky a prsa.

Pro lidi, kteří chtějí snížit svou
váhu, je při cvičení důležitá strava.
Jak se díváte na občasné hřešící dny,
kdy se člověk nehlídá a pustí se třeba
do sladkých a tučnějších jídel?
Pokud chceme zredukovat váhu,
správná strava je 70 % úspěchu. Jíst zdra-

JN
věji, pravidelně, menší porce 5x denně
a zařadit do jídelníčku hodně ovoce a zeleniny. Ale jsme jenom lidi a musíme si
užívat života. Pokud se dostatečně hýbete
a máte rádi dortíčky nebo třeba hamburgery, hranolky a colu, s klidným svědomím
si to občas dopřejte.

Máte zkušenosti s tréninkem žen
v těhotenství a po porodu?
Osobně ne, ale v našem fitku máme
zrovna dvě těhotné cvičitelky, takže cvičení
v těhotenství je pro nás aktuální téma. Po
porodu si ženy musí dávat pozor při volbě
druhu cvičení. Cvičení by měly upravit třeba
při rozestupu břišních svalů nebo by neměly kvůli pánevnímu dnu absolvovat hodiny
jumpingu, ale jinak mohou těhotné i ženy po
porodu cvičit téměř stejně, jak byly zvyklé.

Zmínil jste druh cvičení jumping.
Jedná se o skupinové lekce. Jaké lekce jsou v současnosti nejoblíbenější?
Skupinové lekce probíhají v aerobních
sálech. V nabídce jich je spousta, ale
mezi nejnavštěvovanější u nás určitě patří
alpinning nebo právě jumping. Plánujeme
také třeba hodiny se závěsným posilovacím systémem TRX.

Nemohu se nezeptat na strongman
ligu. Kde vás čekají nebližší závody?
Během letních prázdnin se zúčastním
závodu v Golčově Jeníkově, které by se měly
uskutečnit 25. 7. Velmi se těším do Kolína,
kde pořádám na přelomu července a srpna
dvoudenní závod pro profesionální a amatérské strongmany. 31. 7. se představí profesionálové a 1. 8. nastoupí kluci, kteří si chtějí
tento sport vyzkoušet. Je na co se těšit.

V jaké jste formě?
Věřím, že ve skvělé. Svěřil jsem se do
rukou výborného osobního trenéra Miry
Popa z Brna, protože potřebuji zapracovat
na mrtvém tahu. Jsem připraven vydat ze
sebe maximum.

Jaké jsou vaše nejméně a nejvíce
oblíbené disciplíny?
Jdou mi disciplíny, kdy něco vezmu
a můžu běžet, třeba kufry, ale nejradši
mám tlakové disciplíny jako je Log Lift
(zdvih klády; pozn. red.). Největší problémy mi dělá pneumatika a mrtvý tah.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se daří.

Sport
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Čáslavský hokejový restart

Ing. Viliam Chrenka
Uplynulé dvě sezony byly ve velké míře ovlivněny pandemickou situací a neblahý dopad nemožnosti sportovat se nevyhnul
ani našemu klubu. A tak se po nucené pauze vrátila k trénování
i naše Gripeňata. Je potřeba nabrat fyzičku, shodit pár kilo. Všem
je jasné, že sport hraje důležitou roli ve fyzickém, ale i psychickém rozvoji dětí. Suchou přípravu, zcela v souladu s platnými
opatřeními vlády ČR, zahájil klub v dubnu, následně s rozvolňováním byla tato příprava na konci května rozšířena o další aktivity.
Trenéři mládeže věnují veliké úsilí tréninkovému procesu dětí.
Dbají, aby neztratily motivaci sportovat, inspirují je.

Krom samotného trénování sehráli a sehrají napříč katego–
riemi přátelská fotbalová utkání, děti se účastní různých závodů.
Využívá se možnost tréninků na ledě, a to v Poděbradech a Nymburku. Všichni věříme, že i v Čáslavi se brzo naskytne možnost
tréninku na ledě, vzhledem k tomu, že děti mají velký tréninkový deficit a je co dohánět. Bruslařské dovednosti jsou nedílnou
součástí hokeje. Po předčasně ukončené minulé sezoně bylo
avizováno a námi kvitováno, že ledová plocha bude v Čáslavi
k dispozici od 1. srpna 2021. Dětem to pomůže dohnat nedostatek tréninku, pohybu a bude nápomocno jejich hokejovému růstu. Klub již tradičně připravuje letní příměstský tábor pro malé
hokejistky a hokejisty. Je připraven pestrý program zaměřený
nejen na trénování, ale i na zábavu a hry. Dětem se budou celý týden věnovat zkušení trenéři a pomáhat jim budou vedoucí mužstev z řad rodičů. O děti bude dobře postaráno. Nedílnou součástí práce trenérů a vedení klubu je nábor nových hokejových
nadějí. V nastávající sezoně se zaměřujeme na děti s ročníkem
narození 2014 a mladší. Naše snažení v tomto směru podporuje i český hokejový reprezentant, rodák z Čáslavi, Lukáš Radil
a svolil s použitím jeho fotografie na náborovém plakátu. Věříme, že mezi nás zavítá spousta sportuchtivých dětí. A co dospěláci? A-tým bude opětovně o body bojovat v krajské lize, připravují se přátelská utkání, například s HC Pelhřimov. Doufáme,
že bude umožněn vstup na tribuny našim věrným divákům, kteří
jsou nejlepší ze všech nejlepších. Bude to jak pro jejich radost,
tak i pro radost samotných hráčů.

Fotbalová hřiště v čáslavských
Vodrantech opět ožila
Jakub Svoboda
Fotbalový klub v Čáslavi uspořádal v červnu dvě akce pro nejmenší děti a budoucí fotbalisty. V rámci světového Dne dětí na Stadion pod Hrádkem zavítaly třídy z čáslavských mateřinek. Trenéři
FK Čáslav pro malé předškoláky připravili dopolední bohatý sportovní program plný soutěží a pohybových aktivit.
V letošním roce naplánoval FK Čáslav hned dvě náborové akce.
Na červnový nábor dorazilo téměř třicet dětí ve věku od pěti do devíti let. „Pokud jste červnový nábor se svým dítkem nestihli, nevadí, můžete s ním do čáslavských Vodrantů dorazit kdykoliv během
roku. Navíc v září se bude náborová akce opakovat,“ upřesnil Miroslav Paták, šéftrenér čáslavské mládeže.
Rozběhl se i kolotoč přípravných utkání mládeže a dospělých.
Muži A v letní přípravě na domácím stadionu sehrají dvě utkání, a to
v sobotu 3. července od 10:30 s třetiligovými Živanicemi a v sobotu
17. července od 10:15 s rezervou ligových Pardubic. Divize C pak
zahájí svou mistrovskou část o víkendu 31. 7. – 1. 8. 2021.
Klub nezahálel ani při úpravách hlavního stadionu Pod Hrádkem.
„Mezi umělou trávou a hlavním hřištěm vyrostla ochranná síť, polovina areálu byla nově oplocena. Došlo na instalaci nových hliníkových
branek, úpravy sektoru hostí, vytvoření nového fanshopu v hlavní budově a dalších zásahy. Vážíme si toho, že vše budovali hráči a trenéři
v rámci svého volného času na klubových brigádách,“ uvedl Jakub
Svoboda, člen výkonného výboru.

Kompletní a aktuální informace z klubu naleznete na
webových stránkách www.fkcaslav.cz.
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Sport

Tenis jako sport pro život

TK Čáslav

Rodiče malých tenistů i začátečníků z Čáslavi a okolí si
mohou do svého prázdninového kalendáře poznamenat
termín konaní tenisového kempu pro děti. Ten se uskuteční na kurtech TK Čáslav od 16.–20. 8. 2021. Pod vedením
trenérů našeho klubu se děti týden budou zdokonalovat
v různých pohybových aktivitách se zaměřením na tenis.
Cena je stanovena na 3000 Kč a obsahuje:
• denni výuku tenisu od 9:00 do 16:00
• oběd, dopolední a odpolední svačinu
• kompletní pitný režim
• doprovodné aktivity
Přihlášky na tkcaslav@seznam.cz,
případně na telefonu 603 829 439.
Rakety v případě potřeby zapůjčíme.
A na závěr ujištění: Život na kurtech nekončí koncem školního roku, ba naopak. V červenci i srpnu probíhají tréninky
s ještě větší dávkou intenzity i radosti. Tak co, zkusíte to také?

Komerční inzerce

Tenistům a příznivcům tohoto sportu přinášíme další
aktuální informace z tenisového dění v Čáslavi.
Soutěže smíšených družstev pro rok 2021 jsou již minulostí. Soutěž odehrála naše smíšená družstva dospělých A, dospělých B a dorostu. Družstvo dospělých A dosáhlo největšího
úspěchu čáslavského tenisu v tomto tisíciletí. Ve 2.t řídě Středočeského kraje se po vítězství nad PTA Kolin 5:4 a TK Pacov
7:2 dostalo do finále a 19. června bojovalo o postup do 1. třídy.

Informace z RC Kopretina
PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN:
5.–9. 7.
12.–16. 7.
19.–23. 7.
26.–30. 7.
2.–6. 8.
9.–13. 8.

16.–20. 8.
23.–27. 8.
od 30. 8.

herna uzavřena
týden prázdninových aktivit – výlety
herna otevřena od 8:00 do 12:00
herna otevřena od 8:00 do 12:00
rukodělný a řemeslný tábor
herna uzavřena
herna otevřena od 8:00 do 12:00
týden prázdninových aktivit – výlety
týden prázdninových aktivit – klubík
herna uzavřena
herna uzavřena
herna uzavřena
otevřeno

Od září budou opět probíhat převody dětí, doučování dětí 1. a 2. stupně.
Dohody o převádění dětí a doučování uzavíráme 31. 8. 2021.

Krásné a pohodové prázdniny!!!
Rodinné centrum Kopretina . Kostelní nám. 186 . 286 01 Čáslav . T 327 323 327 . terezie.ticha@kh.hk.caritas.cz
Oblastní charita Kutná Hora . Havířská 403 . 284 01 Kutná Hora . T 327 313 110 . charita@kh.hk.caritas.cz
www.kh.charita.cz . IČO: 49543547 . č. účtu: 441888359/0800 . ID dat. schránky: ft34vbu

Obce ORP

Vodrantští uspořádali
sbírku pro Diakonii Broumov
O první květnové sobotě se ve Vodrantech konala organizovaná sbírka nepotřebného ošacení a dalších drobných věcí z domácností na pomoc lidem v nouzi (pro sociálně slabé rodiny, oběti krizových situací či živelních pohrom, matky samoživitelky aj.).
Předmětem sbírky bylo oblečení, hračky, lůžkoviny, obuv, batohy,
kabelky, menší elektrospotřebiče, nádobí, knihy, látky, ručníky,
utěrky a další.
Stejně jako v předchozích letech měli Vodrantští možnost ve
vymezený čas přinášet použitý textil či jiné nadbytečné věci do
prostor obecní budovy. V letošním roce se do sbírky zapojila asi
desítka místních občanů a podařilo se vybrat více než 100 kg oblečení, hraček a jiných potřeb do domácností.
Nashromážděné věci převzala Diakonie Broumov, sociální
družstvo, jehož zaměstnanci obsah svezených pytlů pečlivě roztřídí, vyčistí a připraví k distribuci potřebným. Není od věci zdůraznit,
že sbírkou textilu Diakonie Broumov přispívá jak lidem v nouzi, tak
i k ochraně životního prostředí. Darované oblečení, které by jinak
pravděpodobně skončilo na skládce, bude dále smysluplně využito
formou zmíněné materiální pomoci, případně poslouží k recyklaci.
Bc. Ilona Vavřičková, starostka obce

STŘÍPKY Z VLKANČE

MN

Naše obec má svůj znak i vlajku
Dne 23. března 2021 udělil předseda
Poslanecké sněmovny České republiky
Radek Vondráček obci Vlkaneč, společně s dalšími obcemi, znak a vlajku.
Kvůli koronavirové situaci bohužel nebylo možné uskutečnit slavnostní ceremoniál předání dekretu v prostorách
Poslanecké sněmovny, tak jak tomu bývalo v předešlých letech. Dekret jsme obdrželi poštou bez všech formalit. Znak
a vlajka vznikly za spolupráce obecního zastupitelstva s heraldikem a vexilologem PhDr. Zdeňkem Kubíkem.
Během minulého roku se povedlo zrekonstruovat a dokončit
stavební práce na několika obecních budovách. Při příležitosti
oslav 90. výročí založení hasičského sboru v Kozohlodech prošla
místní hasičská zbrojnice velkou úpravou. Je důležité podotknout,
že na opravách a rekonstrukci se podíleli ve velké míře místní členové hasičského sboru. Byla položena nová střecha, vyměněna
vrata, položena nová dlažba před vjezdem a zhotovena nová fasáda. Budova svými novými barvami velmi oživila náves a nelze ji
přehlédnout.
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Nově vyhlíží také budova Obecního úřadu ve Vlkanči. Po opravách trvajících několik let jsme se dočkali zateplení a nového
nátěru fasády. Budovu naleznete ve středu obce na prostranství
v blízkosti základní školy a kostela.
V současné době se zabýváme částečnou revitalizací zeleně
v okolí místního kostela a rybníka na návsi. Na nové projekty jsou
podány žádosti o dotace a nyní čekáme na vyjádření. Dotace by
nám měly finančně pomoct k vybudování multifunkčního hřiště
a chodníků. Práce pokračují na výstavbě rodinných domů v části
obce „Za Kovařákem“. Zde také proběhla první etapa položení příjezdové cesty.
V naší třetí spádové obci, v Přibyslavicích došlo ke zřícení části hřbitovní zdi. V současné době je již zeď postavena a zbývá jen
dokončit úklidové práce.
Ve Vlkanči a okolí je spousta lesních a asfaltových cest vhodných pro cykloturistiku. Záchytným bodem pro výlety na kole je
Ranč Dalu v Kozohlodech. Zde se můžete občerstvit, odpočinout
si v příjemném prostředí a pak pokračovat ve svých toulkách.
V období tvrdého lockdownu se spousta místních občanů věnovala turistice. Chtěla bych upozornit na jedno zajímavé místo.
Nenachází se v katastru naší obce, ale v těsné blízkosti. Trasa
procházky je dlouhá přibližně pět kilometrů. Vydáte se po silnici
směrem od pošty, projdete pod železničním mostem a poté na
silnici zabočíte doprava. Minete výstavbu nových domů a pokračujete stále po asfaltové cestě až na křižovatku. Opět své kroky
povedete vpravo a budete se nacházet v obci Nová Ves u Leštiny.
Asi po 300 metrech, opět po pravé straně, najdete asfaltovou cestu směřující do polí. Vydáte se po ní. Dojdete k nevelkému, hezky
udržovanému hájku a zde stojí velký dřevěný kříž. Podle dostupných informací na tomto místě stávala osada Poustka. Ta vyhořela, a proto zde byl v roce 2018 postaven nový kříž. Dále cesta
pokračuje k železničnímu přejezdu. Minete menší usedlost a za
ní se dáte doprava. Cestičkou podél železniční tratě dojdete zpět
do Vlkanče. Cestou mezi domky se vrátíte na cestu vedoucí k výchozímu bodu, k poště. V běžném režimu se můžete občerstvit
v místní hospůdce na návsi.
Na svých cestách nezapomínejte na naši přírodu a zachovávejte ji nedotčenou. Děkujeme.
Kulturní a společenský život v našich obcích je prozatím pozastaven. V současné době uvažujeme o akcích, které bychom
rádi uspořádali venku. Na období letních prázdnin připravujeme
volejbalový turnaj, Letní parket a na termín 28. 8. 2021 připadají
Letní slavnosti. Vše závisí na celkové situaci a platných opatřeních. Sledujte naše webové stránky.

Autorem článku s názvem Zajímavosti z historie Přibyslavic
(ČN 6/21) není Martina Nováková, která zpracovává příspěvky
dopisovatelů pro Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko pro Přibyslavice, ale pan Josef Hazuka.

Komerční inzerce

Vykoupím staré knižní pozůstalosti,
sbírky poštovních známek, fotografií, pohlednic,
staré rybářské a myslivecké potřeby, obrazy apod.

731 489 630

DVORKY 3.—5. 9. 2021
První zářijový víkend otevře v Čáslavi a blízkém okolí dvory, dvorky, zahrady i vnitřní prostory všem, kdo se chtějí potkat, všem, kdo
chtějí zažít nebo si zkusit něco nového, všem, kdo si chtějí užít pocit,
že se zase něco děje.
Druhý ročník Dvorků nabídne dospělým i dětem řadu koncer-tů, divadelních představení, komentovaných prohlídek, uměleckých
workshopů a mnoho dalších nevšedních příležitostí k setkání, tvoření
a kulturně laděné zábavě.
Letos za nimi můžete přijít na zahradu Diakonie, na dvůr a malé
scény Dusíkova divadla, do parku Zemědělky, do čáslavských kostelůevangelického i husitského, do kostela sv. Bonifáce na Lochách
i sv. Jakuba v Jakubu, na zahradu muzea či domu v Jablonského ulici
čp. 477 a samozřejmě i na náměstí. Na všech místech budou zajištěna
místa pro odpočinek a občerstvení.

O své umění se v rámci bohatého programu podělí jak místní, tak
přespolní umělci a lektoři. Vstup na celý program je zdarma (s výjimkou drobných nákladů na spotřebovaný materiál v dílnách).
Veškeré workshopy a dílny jsou určené i pro úplné začátečníky.
Většina z nich má však omezenou kapacitu, a proto doporučujeme
předchozí rezervaci na e-mailu spolek@formanovacaslav.cz.
Druhý ročník Dvorků bude slavnostně zahájen v pátek 3. září
v 18 hodin na zahradě Diakonie a ukončen v neděli 5. září
v 17 hodin na Žižkově náměstí.
Jak nás uplynulý rok poučil, byl by malý zázrak, kdyby vše vyšlo
přesně podle plánu, a tak sledujte www.formanovacaslav.cz nebo
FB Formanova Čáslav, kde vždy najdete aktuální a detailní informace
o jednotlivých bodech programu Dvorků 2021.

Pátek 3. září
• Zemědělka

• Evangelického bašta

• Divadlo

• 18.00
Slavnostní zahájení Dvorků 2021
s vystoupením bubenické formace Barrel
Yo Soy Indigo (koncert mezinárodní
freak-funk-folkové kapely)

• 17:00–21:30
JEDEN – Jakub Špaňhel v kostele

• 21:30
Letní kino u divadla

• Divadlo

• Lochy

• Diakonie a Husův sbor

• 9:00–12:00 Improvizace jako cesta od sebe
k sobě (workshop 15+, Tomáš Jireček)
• 10:00 Intuitivní bubnování
(workshop, Jana Kohlová)
• 11:00 Muzikoterapeutická relaxace
(workshop, Jana Kohlová)
• 13:00 Listování: Pachatelé dobrých skutků
(scénické čtení 9+, Věra Hollá, Pavel Oubram)
• 14:30–16:30 Autorské čtení Karin Lednické
(čtení a beseda s autorkou Šikmého kostela)
• 15:00–17:00 Dílna slam poetry
(workshop 15+, Anatol Svahilec)

• 9:00 Na všem, co má kolečka
(cyklovýlet z Čáslavi na Lochy)
• 10:15 Příběhy malé Lupitiny Gonzáles
(divadelní představení 4+, Loutky bez hranic)
• 11:15 Dílna Magnetické loutky
(workshop 4+, Loutky bez hranic)
• 12:00 Buřtíky a placky
(ohýnek s opékáním dobrot)
• 12:00 Komentovaná prohlídka
kostela sv. Bonifáce
• 12:30–13:45 Slam poetry
recitál Anatola Svahilce
• 13:00 Komentovaná
prohlídka kostela sv. Bonifáce

• 11:45 Kluci ZND (hudební vystoupení místní studentské kapely)
• 13:15 Richenza (koncert folkové
kapely
• 13:30 Komentovaná prohlídka
Husova sboru
• 14:30 Komentovaná prohlídka
Husova sboru
• 14:45 13pm (unplugged koncert
místní rockové kapely)
• 15:30 Komentovaná prohlídka
Husova sboru
• 16:15 Fanfán Tulipán
(koncert mladé jazzové kapely)
• 18:00 Varhanní koncert
(Ivana Měsíčková, Markéta Pavlíková)

• Muzeum

• Evangelická bašta

• Náměstí

• 10:00–12:00 Příběhy kolem nás
(workshop pro děti 8–15let,
Anna Hrnečková)
• 14:15–15:45 Truhla plná příběhů
(improvizační představení,
Paleťáci, Pardubice)
• 17:15–18:10 Listování: Mé dětství
v socialismu (scénické čtení 15+,
Věra Hollá, Pavel Oubram)

• 10:00–18:00
JEDEN – Jakub Špaňhel v kostele
• 12:00–18:00 Sousedský jarmark
Dobročinného spolku Marta

• 16:30 „Dobře placená“ procházka
městem
• 18:00 Tančírna (otevřená taneční
dílna pod širým nebem)
• 19:00 Táborák s formanovskou
tombolou

Sobota 4. září

• Jakub
• 10:00–16:00 Komentované prohlídky
kostela sv. Jakuba
• 20:00 Večerní komentovaná prohlídka
s varhanním k oncertem

Program DVORKY
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Neděle 5. září
• Zemědělka

• Divadlo

• Evangelická bašta

• 10:00–16:00 Jarmark (originální
rukodělné a regionální výrobky)
• 10:00–12:00 Keramický workshop
(otevřená dílna, Jana a David Strnadovi)
• 10:00–12:00 Pojďte s námi na komín
• (otevřený mini seminář o pivu a vaření
s pivem, doplněný ukázkou a ochutnávkou,
Tomáš Kroutil, Patrik Pich)
• 10:15–10:45 S konví v ruce, s hlínou
v srdci (seriózně neseriózní komentovaná
prohlídka areálu SZeŠ, Zdeněk Velen alias
ng. Mirko Hrouda)
• 11:00 Výcvik psů (20 minutová ukázka)
• 12:00–14:00 Malování pro všechny
(otevřená dílna, Petra Kratochvílová a další)
• 13:00 Setkání u meteostanice (15 minutové
povídání o tom, jak se měří počasí v Čáslavi)
• 13:30 Ochutnávka Čáslavské buchty
• 13:45 S konví v ruce, s hlínou v srdci
(seriózně neseriózní komentovaná prohlídka
areálu SZeŠ, Zdeněk Velen alias ing. Mirko
Hrouda)
• 14:00 Výcvik psů (20 minutová ukázka)
• 14:30 Z tajného deníku Smolíčka Pé (divadelní představení pro děti 6+ a jejich rodiče,
Damúza)
• 14:45 Setkání u meteostanice (15 minutové
povídání o tom, jak se měří počasí v Čáslavi
• 15:00 Vox Bohemica
(komorní koncert vážné hudby)
• 15:30 Vyhlášení soutěže
Čáslavská buchta 2021

• 10:00 Batosnění (divadelní představení pro batolata od 10 měsíců do
tří let a jejich rodiče, Damúza)
• 12:00–13:00 Spontánní tanec
(workshop 15+, Petra Schönbeková)
• 13:15–14:15 Flash mob
(taneční workshop pro všechny,
Petra Schönbeková)

• 10:15–14:00
JEDEN –Jakub Špaňhel v kostele
• 14:00–16:00
Zpívání s Nsango Malamu
(workshop, Nsango Malamu)

• Lochy

• Jakub

• 13:30 Komentovaná prohlídka
kostela sv. Bonifáce
• 16:00 Komentovaná prohlídka
kostela sv. Bonifáce

• 10:00 Je To Jedno
(koncert místního hudebního tria)
• 11:00–16:00 Komentované prohlídky kostela sv. Jakuba

• Diakonie a Husův sbor

• Náměstí

• 11:00 Komentovaná prohlídka
Husova sboru
• 12:00 Komentovaná prohlídka
Husova sboru
• 13:00 Komentovaná prohlídka
Husova sboru

• 16:00–17:00 Tančírna
• 17:00
Slavnostní zakončení Dvorků
s Big S (koncert čáslavské kapely
Big S, vystoupení z tanečních a hudebních workshopů, rozloučení
s Dvorky)

• Jablonského
• 9:00–12:00 Nedělní férový brunch
(snídaně na zahradě s férovou kávou a hudbou)
• 12:00 Poobědový hajaja
(předčítání dětem všeho věku, Rózi Fidlerová)

www.formanovacaslav.cz
https://www .facebook.com/FormanovaCaslav/

2. ROČNÍK SOUTĚŽE ČÁSLAVSKÁ BUCHTA
S velkou chutí a sbíhajícími se slinami vyhlašuje spolek Formanova Čáslav druhý ročník amatérské soutěže v pečení Čáslavská
buchta, který proběhne v neděli 5. září 2021
v parku Zemědělky v rámci festivalu Dvorky.
Přihlásit se se svým koláčem, řezy, buchtami, muffiny, bábovkou či sušenkami může
kdokoli z Čáslavi a okolí bez omezení věku.
Ve spolupráci s odborným předsedou poroty, profesionálním kuchařem a cukrářem
Tomášem Kroutilem, jsme tentokrát připravili dvě soutěžní kategorie: I. Klasická kynutá
plněná buchta a II. Dorty, řezy, dobrůtky.
Na závěr Dvorků vyhlásí a ocení starosta města Vlastislav Málek tři místa v každé
kategorii, cenu diváků i absolutního vítěze.
K Vánocům pak spolek Formanova Čáslav
vydá pro všechny soutěžící a jejich příznivce kuchařku z receptů na nejlepší čáslavské buchty roku 2021.

Propozice soutěže

A. Zájemci se přihlásí na e-mailové adrese spolek@formanovacaslav.cz (předmět
Čáslavská buchta + číslo kategorie), případně na tel. čísle 723 537 148 (Jiřina Kožená) do 31. srpna 2021.
B. Soutěžící přinesou svůj pekařský výrobek
v dostatečném množství (celý plech, forma
apod.) 5. září v době od 11:30 do 12:00 k
hlavnímu vchodu budovy SZeŠ v Čáslavi,
kde jejich „buchta“ dostane pořadové číslo,
pod nímž ji bude následně hodnotit porota.
C. Ochutnávka soutěžních buchet otevřená zájemcům z řad veřejnosti proběhne
v parku Zemědělky od 13:00 do 14:30. Přítomnost soutěžících pekařů u ochutnávky
a případné servírování jsou vítány, ale nejsou bezpodmínečně nutné.

Klára Fidlerová
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Život ve městě

PŘEDNÍ ČESKÝ VIOLONCELLISTA A UMĚLECKÝ ŘEDITEL
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU V KUTNÉ HOŘE JIŘÍ BÁRTA:
Co máte připravené pro
své vlastní vystoupení?
Hodně komorní hudby ve
spolupráci se svými hudebními partnery a přáteli. Tak jak
jsme si na to v Kutné Hoře za
ta léta zvykli.

Jiří Bárta patří ve světě vážné hudby mezi
evropskou elitu. Violoncellista, jehož talent
byl potvrzen řadou významných ocenění
z celého světa, svůj nástroj ovládá s takovou lehkostí, jako by snad byl součástí jeho
těla. Jiří Bárta ale není pouze muzikantem,
ale také uměleckým ředitelem a spoluzakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora (MHFKH), který se letos
uskuteční od 21. do 29. srpna 2021.
Mohlo by se zdát, že hudebníci ze sféry klasické a vážné hudby disponují určitou mírou
nepřístupnosti a odměřenosti, ale příjemná
a milá komunikace s panem Bártou tyto
předsudky dokonale vyvrací. Přesvědčit se
o tom můžete díky následujícímu rozhovoru.
Pane Bárto, jako umělecký ředitel
a spoluzakladatel MHFKH máte ke Kutné
Hoře jistě kladný vztah. Zavítal jste někdy
i do Čáslavi?
Kutná Hora dýchá svojí historií. Dělá to
navíc takovým milým a hřejivým způsobem.
I monumentální chrám sv. Barbory je jaksi
lidsky shovívavý, žádná chladná architektura
mající za úkol držet nás jen v bázni a pokoře. Určitě je to jedno z nejkrásnějších měst
na světě. Čáslav jsem navštívil a mám na ni
krásné vzpomínky. Před lety jsem v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla hrál souborné
provedení Bachových violoncellových suit.
Koncert se pro mě stal nezapomenutelným
zážitkem.
Na koho se můžeme v rámci letošního
ročníku festivalu těšit?
Určitě na mimořádný projekt souborného provedení 32 sonát Ludwiga van Beethovena Konstantinem Lifschitzem. Jedná se
o ojedinělou událost tvořenou osmi koncerty, které by si žádný milovník hudby neměl
nechat ujít. Když jsem se Konstantina ptal,
bude-li potřebovat asistenci při otáčení not,
stroze odvětil: „Nikoli, Beethoven je hluboko
v mém srdci a mozku.“

Nemýlím-li se, při koncertech vážné hudby není mnoho
prostoru pro vlastní invenci,
tedy alespoň ve smyslu volné
improvizace jako v moderní hudbě. Umožňuje to vážná hudba vůbec, nebo je to vzhledem
k úctě k významným skladatelům nevhodné?
Prostor pro improvizaci
jsme na festivalu měli, ale
byl to skutečně trochu jiný žánr – vzpomínám na večer s Mirkem Vitoušem a Danem
Bártou. Samozřejmě, improvizovat v rámci
třeba Beethovena není možné, ale přesto
jsou tu momenty, kdy někdo z hráčů udělá
něco nečekaného. Tu si někde více počká, tu
vytvoří nečekanou atmosféru neslyšitelným
pianissimem. Zbytek ansámblu ho následuje
a pak vznikají momenty, které mám nejraději. Obecenstvo tají dech a mně běhá mráz po
zádech. Myslím, že posluchač by měl získat
dojem, že skladba vzniká právě v tom okamžiku na pódiu, že to není něco dopředu připraveného, co vás po chvíli začne nudit. To
je pro mě ideál. Snaha o dokonalost spojená
s živelností lidových či cikánských muzikantů.
Zaujal mě váš kontrast mezi duší rebela
milujícího silné motorky a metalovou hudbu a vážnou hudbou, kterou mám spojenou
s dodržováním disciplíny a tvrdým tréninkem. Jak jdou tyto dva na první pohled zcela odlišné světy dohromady?
Metalová hudba je v mé hudební diskotéce pouze kořením. Nicméně v předchozí
otázce na to částečně odpovídám. Život je
krásný ve své různorodosti, ve svých kontrastech. To bylo i motto kutnohorského
festivalu od počátku v roku 2008, kontrastní programy, kombinace zdánlivě nekombinovatelné.
V mainstreamově laděných vodách se
pohybuje instrumentální duo 2Cellos, které
na violoncello typické především pro vážnou hudbu hraje skladby od AC/DC, Red
Hot Chili Peppers nebo Michaela Jacksona.

JN
Jak se na tento přístup díváte? Je to vhodný
způsob, jak přiblížit vážnou muziku širšímu
publiku?
To je věčná otázka, jak přiblížit vážnou
hudbu širokému publiku. Domnívám se, že
ta hudba, která si říká vážná, prostě masová
nikdy být nemůže. Je optimistické, když je
sál plný a ani nedutá při hodinovém smyčcovém kvartetu Dmitrije Šostakoviče. Jinak
kluci z 2Cellos jsou vynikající a dělají svou
hudbu skvěle. Sám jsem se do podobných
vod pouštěl čistě z touhy zkusit něco jiného. Definitivní kotviště mám v akustickém
violoncellu v hudbě všech období.
Během rozhovoru
pro Český rozhlas
z roku 2012 jste řekl,
že když s někým žijeme dlouhá léta,
ledacos se může otupit a nemusíme
k sobě být už tak vnímaví jako k osobě,
s níž prožíváme čerstvé zajiskření. Jak
pečujete o svůj vztah k hudbě, aby vám
hraní nezevšednělo a přinášelo stále silné intenzivní pocity a emoce?
Snažím se v sobě uchovat duši dítěte objevujícího svět, uchovat si zvídavost a nepodlehnout cynismu a otrávenosti. Nestojí to za to.
Lze popsat, co prožíváte při živých koncertech? Co se vám honí hlavou?
To je těžké popsat, ale ideálně vůbec
nic. Miluji ten stav beztíže a odhmotnění.
Patříte mezi přední české violoncellisty
a jste držitelem řady významných ocenění.
Jaké výhry si v životě ceníte osobně?
Osobně jako výhru považuji, že jsem
se na tento svět mohl vůbec dostat. Jsem
vděčný, že mohu pozorovat lidskou komedii
a zároveň se jí účastnit.
Jaké plány máte v horizontu následujících dvou let?
Nechci plánovat, protože všichni víme,
jak nám plány v posledních dvou letech
dokonale zhatil covid-19. Měl bych ale psát
a natáčet hudbu k celovečernímu filmu.
Po dlouhé době bych se rád vrátil na pódia
a odjel na turné po Anglii. V neposlední řadě
se chci těšit svojí početnou rodinou. Ale jak
to bude ve skutečnosti? Kdoví...

Historie
Osobnosti Čáslavska
NÁVRAT GENERÁLA MORAVCE SE BLÍŽÍ

IM

Narodil se 23. července 1895 jako nejstarší z celkem deseti dětí do rodiny zřízence okresního hejtmanství. Maturitu
ještě složil na klasickém gymnáziu v Čáslavi, ale jeho další
kroky vedly na Univerzitu Karlovu v Praze. Pod hlavičkou filozofické fakulty se rozhodl pro moderní filologii se zaměřením na latinu a francouzštinu. Mezitím se ovšem rozhořela
1. světová válka a jazykově nadaný mladý muž narukoval do
armády. Neopustil ji ani poté, co do té doby největší světový
konflikt ustal, a v prosinci 1925 absolvoval Vysokou školu
válečnou v Praze.
Těsně se ho tudíž dotýkala i 2. světová válka. Psalo se
14. března 1939, když zhruba 12 hodin před německou okupací spolu s dalšími spolupracovníky odletěl do Velké Británie, kde blízce spolupracoval s exilovou vládou prezidenta
Edvarda Beneše. O tom, jakou váhu zde mělo jeho slovo, nejlépe svědčí skutečnost, že je obecně považován za původce
plánu, jehož výsledkem byl atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha z 27. května 1942.
„Do vlasti se vrátil 5. června 1945. V letech 1945–1948
byl jako komunistům nepohodlný důstojník odsunut v armádě
na podřadné místo,“ popsal jeho další osud historik Prokop
Tomek. Nepřekvapí proto, že Moravec odešel relativně brzy
zpátky do exilu. Zpravodajskou službu ukončil v závěru roku
1954 a dále pracoval pro Ministerstvo obrany USA.
Muž, kterého starosta Čáslavi Vlastislav Málek nedávno
označil za člověka „nesmírně odvážného, statečného a zásadového“, zemřel koncem července 1966 na selhání srdce cestou do své kanceláře v budově slavného Pentagonu.
V jeho peněžence se údajně našel lístek s česky psanou básní
věnovanou právě rodnému městu.
A jeho rodina se v posledních letech snaží dosáhnout
toho, aby byly ostatky generála Františka Moravce převezeny právě do Čáslavi. Jeho urna má spočinout v kolumbáriu
na zdejším hřbitově.
Přesný termín, kdy se tak stane, sice zatím nebyl stanoven,
ale předběžně se počítá s letošním podzimem. „Ve hře jsou
už září nebo říjen. Jisté to ale není, i kvůli tomu, že se v té době
budou konat volby. A určitě bude snaha, aby celý ten přesun
proběhl co nejdůstojněji,“ uvedl starosta Málek.

Komerční inzerce

Brigádní generál, přednosta
zvláštní
skupiny
Ministerstva národní obrany v Londýně nebo jeden
z vůdců zahraničního třetího
odboje. Těmito i některými
dalšími přízvisky tituluje čáslavského rodáka Františka
Moravce Ústav pro studium
totalitních režimů. Dovolíme-li si trochu pochopitelného
patosu, nabízí se ještě minimálně jedno slovo – hrdina.
Od jeho úmrtí uplyne 26. července 2021 už 55 let.
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ZMĚNA NA POZICI
ŘEDITELKY MĚSTSKÉHO
MUZEA A KNIHOVNY
JN

Jak vzpomínáte na své začátky?
Nastoupila jsem v roce 1971, když mě
oslovil tehdejší ředitel muzea Milan Marek,
který chtěl založit restaurátorskou dílnu.
Když jsem mu sdělila, jak by taková laboratoř měla vypadat, se slovy, že na to peníze
nikdy nebudou, mne odvedl na půdu, kde
jsem třídila obrovské štosy listinného materiálu. Z toho mimochodem vznikly tři fondy,
fond literární, hudební a dějiny současnosti,
které jsou rozšiřovány dodnes. Po revoluci
jsem se na třicet let stala ředitelkou.

Do důchodu odchází dlouholetá ředitelka
Městského muzea a knihovny Čáslav Soňa
Dedíková. V pozici ředitelky ji střídá Bc. Michaela Dvořáková, DiS, která v čáslavském
muzeu již několik let působila jako kurátorka. Dámy jsme požádali o několik slov týkajících se jak minulosti, tak budoucnosti organizace, která je považována ze nejstarší
venkovské muzeum v Čechách.

Ředitelka Bc. Michaela
Dvořáková, DiS. přichází
se zajímavými plány
Paní ředitelko, můžete se našim čtenářům představit? Jak jste se dostala do
světa historie a umění?
Jsem rodačka z Kutné Hory. Po gymnáziu jsem odešla studovat do Prahy vyšší odbornou školu se zaměřením na informační
management v oboru služby muzeí a galerií. V rámci studia jsem absolvovala praxi
v Landesmuseum für Technik und Arbeit
v německém Mannheimu. Po škole jsem
začala pracovat v Galerii Rudolfinum, kde
jsem získala zkušenosti z oblasti produkce,
propagace, přípravy výstav, doprovodných
programů včetně organizace práce především externích pracovníků. Rozhodla jsem
se rozšířit si své vzdělání a při zaměstnání jsem začala studovat humanitní studia
na Univerzitě Karlově. Volitelné předměty
jsem však již směrovala na oblast muzejnictví a výstavnictví. Když jsme se s manželem rozhodli, že se vrátíme do našeho
rodného kraje, hledala jsem práci v oboru
a našla ji v muzeu v Čáslavi, kde od roku
2007 působím jako muzejní kurátorka. Čáslav mám moc ráda, proto jsem se také rozhodla využít možnost podílet se tu ve větší
míře na kulturním životě a přihlásila se do
výběrového řízení na pozici ředitelky.
Řekněte nám prosím něco o projektech
a vizi, se kterou přicházíte jako ředitelka.
Klíčovou funkcí našeho muzea zůstává
samozřejmě správa sbírek a jejich prezentace. Mimo to bych se však ráda zaměřila
na tvorbu atraktivních programů a zvýšila tak povědomí lidí o místní historii a významných osobnostech našeho kraje. Jedním z připravovaných projektů je například
srpnový příměstský tábor s názvem Cesta
za pokladem Jana Žižky z Trocnova, jehož
kapacita je již zcela zaplněna, což nás velmi
těší a zvažujeme, že v příštím roce udělá-

S jakými cíli jste vstupovala do pozice
ředitelky muzea?

me tábory dva. V plánu je také prohloubení
spolupráce se školami, tvorba edukativních
programů pro všechny stupně a v neposlední řadě bych chtěla ve větší míře využívat naši krásnou muzejní zahradu.
Jaké výstavy byste ráda pořádala?
Mám velmi ráda současné umění. Zajímavé projekty z této oblasti nabízí v Čáslavi již Kamila Ženatá, proto bych se raději zaměřila na prezentaci našich sbírek.
V depozitářích muzea i galerie je řada exponátů, které návštěvníci nikdy neviděli.
Na co konkrétně se chcete zaměřit
v knihovně?
V knihovně bych ráda kromě posilování a zvyšování aktuálnosti a atraktivity
knihovního fondu rozšířila nabídku komunitních a volnočasových aktivit. Například
v dětském oddělení bychom mohli nabízet
zapůjčení deskových her nebo interaktivních pomůcek. Byla bych ráda, kdyby se
naše knihovna více zapojovala do celorepublikových projektů nebo akcí jako je Den
dětí, Den pro dětskou knihu a podporovala
tak ve větší míře rozvoj dětské gramotnosti. V současné době zvažujeme i otevření
druhého turnusu velmi oblíbené univerzity
volného času, jejíž kapacita je již několik
let plně obsazena.

Soňa Dedíková
čáslavskému muzeu zasvětila
většinu svého života
Paní Dedíková, kolik let jste působila
v čáslavském muzeu?
Je to snad až neuvěřitelné, ale dohromady půl století. Dvacet let jako řadový
pracovník a třicet let jsem byla v pozici
ředitelky.

Muzeum bylo tehdy poměrně nevýrazné. Hlavní snahou tedy byla dostat jej do
většího povědomí veřejnosti.
Na rozdíl od dnešní doby internetu
a sociálních sítích musela být realizace
takové vize obtížnější. Jak tedy vaše práce v tomto směru v devadesátých letech
vypadala?
Na jednu stranu byla složitější, protože
konečný výsledek dílčí práce se hůř dostával k veřejnosti. Propagace jednotlivých
akcí je dnes asi díky internetu jednodušší.
Na druhou stranu pokud jste měl kontakty,
které jsem získávala třeba díky sdružení
celosvětové organizace muzeí a galerií,
jejíž součástí jsme do dnešního dne, nebo
třeba díky srazu muzejníků z celé České
republiky, akce se pořádaly snáz.
Co považujete za nejzásadnější
úspěchy muzea v posledních třiceti letech?
Za velký úspěch považuji prohlášení
neměnné původní přírodovědné expozice
z roku 1884 za kulturní památku. Jedním
z důležitých mezníků bylo například také
obnovení Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská, který byl založen jako
vůbec první v roce 1864. V Čáslavi se díky
spolku vydával první muzeologický časopis v Evropě. Úžasné bylo ale také například zpřístupnění věže zdejšího kostela
veřejnosti, z níž je krásný výhled do okolí.
Na co nejraději vzpomínáte?
Je toho mnoho. Nádherné bylo pořádat
jednotlivé disputace, v rámci nichž se v Čáslavi od roku 2001 do roku 2014 vystřídaly významné české osobnosti z různých odvětví, 19 ročníků Havelského posvícení, krásné
vzpomínky mám na Literární klub Nadi Benešové, malířský plenér, univerzitu volného

Kultura
času nebo vtipnou akci z roku 2011, která nám zajistila zapsání do Guinnessovy
knihy rekordů, za největší počet Spejblů
a Hurvínků na čáslavském náměstí.
Jaký je váš nejoblíbenější exponát?
Rozhodně obraz Beneše Knüpfera
s názvem Najády, který má hodnotu 1 milion korun. Miluji ještě jeden pastelový obraz, na němž je vyobrazena žena. Jméno
autora ale neznáme.
Poodhalíte nám, co plánujete dělat
v důchodovém období?
No… Tak já vám to tedy řeknu. Ráda
bych napsala paměti našeho domu na náměstí. Postavil ho můj děda v roce 1938,
který měl dost složitý osud poznamenaný
okolnostmi 1. světové války, kde sloužil
jako ruský legionář. Během 2. světové války ho někdo udal za to, že měl doma bustu
Masaryka. Přežil koncentrační tábor a pochod smrti, ale vrátil se ve velmi špatném
zdravotním stavu. V padesátých letech mu
byl dům odebrán a poměrně složitě jsme
ho poté získávali zpět. Byla bych velmi
ráda, aby mé děti a vnoučata tento příběh
znaly. A pokud mi bude sloužit zdraví, chtěla bych se podívat za rodinou do Rakouska a Kanady. Také budu více času věnovat
vnoučatům a rodině.

VÝSTAVA JOSEFA SVOBODY
Výstavu ke 100. výročí narození scénografa a světoznámého čáslavského rodáka Josefa Svobody jste mohli v Čáslavi
navštívit během podzimu loňského roku.
Do 29. 8. 2021 si můžete jeho tvorbu připomenout u sousedů v Kutné Hoře. Koncept odkazující na dílo Josefa Svobody
bude zakompnován i do revitalizace čáslavského parku Vala.

NABITÝ HUDEBNÍ PROGRAM ČÁSLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ
V ČELE S MICHALEM HRŮZOU ZPESTŘÍ GRAFFITY FESTIVAL
Čáslavské slavnosti se v letošním roce
uskuteční 18. září. Náměstím zazní tóny
špiček české hudební scény i čáslavských talentů. Chuťové buňky tradičně
potěší Gastrofestival a během doprovodného programu si na své přijdou milovníci
historie i moderního umění.

ZVUČNÁ JMÉNA I ČÁSLAVSKÉ JISTOTY
Hlavní program bude probíhat stejně
jako v loňském roce na dvou pódiích. Slavnostní zahájení je naplánováno na 13:00.
Jako první z vystupujících kapel posluchače naladí ZUŠ-BAND. Orchestr tvořený
mladými muzikanty zdejší umělecké školy zahraje populární skladby napříč žánry
v netradičním podání. Od 14:30 vystoupí
Michal Hrůza, který patří mezi interprety
s nejzvučnějším jménem v historii slavností. Následující koncert si jistě užijí fanoušci rockové klasiky. Své fláky totiž zahraje
kapela Argema, která se na české rockové
scéně pohybuje už od roku 1982. Díky skupině Věra Špinarová Revival si připomeneme nejznámější hity české legendární zpěvačky. Se svými popověji laděnými písněmi
přijede také Eliška Machačová známá jako
Ella. V 19:30 nezapomeňte na kapelu, která
se na svých webových stránkách prezentuje jako „skupina dobře vypadajících mužů
hrající original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu“. Řeč je o černém koni hudebního programu, kapele Poletíme?. Kdo si pamatuje jejich vystoupení
na čáslavském náměstí v roce 2018, jistě
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si koncert nenechá ujít. Jako předposlední zahraje energická pop-rocková trojice
Sendwitch. Třešničkou na dortu, která přitopí pod kotlem závěrem, budou čáslavští
miláčci z Civilní Obrany.

KVALITNÍ AKCE SE NEOBEJDE
BEZ KVALITNÍHO OBČERSTVENÍ
Mezi hudebním programem nezapomínejte na dodržení pitného režimu
a dobré jídlo. Díky Gastrofestivalu, který ke
slavnostem neodmyslitelně patří, se opět
můžeme těšit na široký výběr nápojů i občerstvení. Během dne se uskuteční také
tradiční jarmark a farmářský trh. V rámci
doprovodného programu bude možné navštívit městské muzeum. Nejmenší hosté
jistě ocení připravené hry v dětském koutku, který bude letos s největší pravděpodobností přesunut k informačnímu centru.

PROGRAM OKOŘENÍ JEDINEČNÉ
VÝSTAVY A MODERNÍ UMĚNÍ
Návštěvníky slavností čekají také tři
speciální akce. Jednou z nich je přehlídka
automobilových veteránů z Přelouče. Pozornost si rovněž zaslouží venkovní expozice
k 600. výročí Čáslavského sněmu na pěší
zóně, kterou bude tvořit několik informačních
panelů. Atraktivním zpestřením dne pak bude
i Graffiti festival v ulici Žitenická. Na zdi kotelny mezi bytovými domy vznikne přímo
před zraky diváků unikátní sprejerská malba.
Více informací v zářijovém vydání ČN.
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a umu, neboť spolupráce s tekoucí vodou
3. až 5. září 2021 – prodloužený ví- vyžaduje vnitřní jistotu a suverenitu tahu.
Štětec na vlhké ploše lehce tančí a stokend setkávání a tvůrčích aktivit pro
pa barvy se zapíjí do podkladu s takovou
každého, spojených se slavnostním zaintenzitou, jak silný je dotyk ruky. Obrazy
končením výstavy NOVA FORMA 1
Kamila Ženatá vznikají à la prima, jsou svěží a průzračné.
Již loni si zájemci pod Mariiným vedePátek 3. září 2021
ním vyzkoušeli techniku akvarelu. Záloha
na materiál.
Vstup pouze po rezervaci, veškeré informace a přihlášky na oba workshopy:
alenalos@me.com

Olga Stehlíková – Autorské čtení pro děti

Lenka Lagronová – Workshop
Tvorba textu

od 17:30 v Klubu Gumárna
Lenka Lagronová bývá nazývána první
dámou současného českého dramatu. Je
autorkou divadelních a rozhlasových her,
z nichž některé jsou ověnčené prestižními
cenami.
Workshop je určen pro kreativní děti,
mládež a dospělé, kteří se chtějí literárně a dramaticky vyjádřit psaním. Setkání
s Lenkou Lagronovou se odehraje v prostoru výstavy NOVA FORMA 1, neboť inspirací pro vznikající texty a rozehrávání
improvizovaného dialogu budou zde vystavené objekty a díla. Lenka se vrací do
Čáslavi poněkolikáté, naposledy jsme měli
možnost setkat se s ní během autorského
čtení na Dvorcích 2020.
Rezervace na workshop:
kamilazenata@gmail.com

MgA. Marie Ladrová – Workshop
Akvarel pro dospělé
od 17:30 v Klubu Gumárna
Akvarelový workshop pro dospělé.

Sobota 4. září 2021
MgA. Marie Ladrová – Workshop
Akvarel pro děti

od 10:00 do 12:00
Akvarelový workshop pro děti.
Lehká ruka a rychlá malba jsou nezbytným předpokladem k malování barvami,
kterým se lidově říká vodové. Právě tekutost je hlavním rysem této technologie

od 13:00 v Klubu Gumárna
Olga Stehlíková čte ze svých knížek
pro děti Kařut a Řabach a Kluci netančej!.
Olga Stehlíková působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka
a literární publicistka. Moderuje pořady
o literatuře na stanici Český rozhlas Vltava.
V roce 2014 vydalo nakladatelství Dauphin
její básnický debut Týdny, za který poté získala cenu Magnesia Litera za poezii. Její
básně byly přeloženy do sedmi jazyků. Pro
děti napsala knížky: Kluci netančej! (Portál,
2019), pohádkový příběh Kařut a Řabach
(Běžíliška, 2019) a malý atlas lidí Já, člověk
(Albatros, 2021). V roce 2017 zvítězila ve
čtenářské anketě Tvárnice a stala se kritikem roku 2018. Vstup volný.

Komentované prohlídky výstavy NOVA FORMA 1 s kurátorkou

Zdenkou Švadlenkovou
od 14:00 a od 17:00 v industriálním
prostoru Klubu Gumárna
Výstava NOVA FORMA 1, na které svá
díla představili Jiří Černický, Barbora Fastrová, Richard Loskot, Karíma Al-Mukhtarová, Petr Nikl, unconductive trash, Viktor
Pivovarov, Johana Pošová, Michal Strach
a Kamila Ženatá, končí v neděli 5. září.
Využijte nabídku posledních komentovaných prohlídek a prohlédněte si vystavená díla se zajímavým průvodním slovem
kurátorky výstavy Zdenky Švadlenkové.
Vstup volný.

Workshop – velká výtvarná dílna na téma: Malujeme svět, v kterém bychom chtěli žít

mezi 15:00 až 17:00 v Klubu Gumárna
Výtvarný workshop je určen dětem
i dospělým, v malbě zkušeným i nezkušeným, zkrátka všem, kdo mají chuť malovat.
Každý z malujících vloží své dílo do společného prostoru – a tak vytvoříme společnou site-specific instalaci.
Lektoři: Michal Strach, Zdenka Švadlenková, Kamila Ženatá a mnozí další umělci a
asistentky. Veškerý výtvarný materiál je k dispozici zdarma v místě konání. Vstup volný.

Petr Nikl a hosté – večerní koncert
na dvoře Gumárny od 19:00
Petr je všestranný tvůrce s bohatou
představivostí, který ve svých uměleckých projektech často kombinuje hudbu,
pohyb, slovo, zvuk a barevný obraz – to
vše s dětskou hravostí a něhou. Neexistují pro něj tvůrčí hranice, s lehkostí přechází z jedné výrazové polohy do druhé
a používá při tom veškeré prostředky imaginace a hudebních variací. Vstup volný.

Neděle 5. září 2021
Setkání se sousedy – z daleka či
z blízka a všemi, kteří se chtějí potkat

od 10:00 do 11:30 v Klubu Gumárna
Kdokoliv, kdo chce přijít, je vítán! Přijďte si s námi popovídat. Vezměte si s sebou
jeden vzácný či úplně obyčejný předmět,
fotografii, obrázek... Povězte nám, proč je
vám drahý, jaká se k němu váže historie,
jaké vzpomínky vyvolává, když jej máte
v ruce, co je na něm zajímavého... Dříve se
lidé potkávali, povídali si, sdělovali si své
zážitky, vzpomínky, vytvářeli síť sousedských vztahů. Vstup volný.

Martin Reiner – Autorské čtení

od 14:00 v Klubu Gumárna
Jednou z nejzajímavějších postav českého literárního světa je bezesporu Martin Reiner. Spletitá životní cesta jej vedla
k mnoha profesím, zájmům a aktivitám.
Všestranně talentovaný básník, prozaik,
nakladatel a organizátor kulturního dění
se dlouhodobě zajímá o život a dílo českého básníka Ivana Blatného, o němž v roce
2014 vydal knihu Básník. Román o Ivanu
Blatném. Kniha zvítězila v anketě Kniha
roku Lidových novin 2014. Je autorem například básnických sbírek Pohled z kavárny v Bath (2007), No Through Road (USA,
2007), In the Land of Cannibals (2008), Hubená stehna Twiggy (2010) a próz Tři tatínci
a maminka (2010) nebo Jeden z milionu
(2016). Vstup volný.

Petr Nikl – performance – dernisáž výstavy NOVA FORMA 1 od 15:00

v industriálním prostoru Klubu Gumárna
Petr Nikl otevřel výstavu NOVA FORMA
1 na vernisáži v sobotu 22. května svou performancí – a v neděli 5. září ji uzavře. Stává
se tak pomyslným průvodcem výstavou,
celou akci otevírá i zamyká. Vstup volný.
Všechny akce se uskuteční (nebo neuskuteční) v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními. Sledujte aktuality na
FB NOVA FORMA a www.novaforma.art.
Platformu NOVA FORMA finančně podporují drobní dárci, Slévárna Losenický, s.r.o.,
Klub Gumárna a Schrödingerova kočka, z. s.

Kultura, Volný čas

Městské muzeum
a knihovna Čáslav

Čáslavská včela

Husova 291, 286 01, Čáslav
www.muzeumcaslav.cz

T +420 327 312 207

ČERVENEC, SRPEN 2021
• DRÁTENÍKŮV ROK
výstava prací osmi drátenických mistrů z celé ČR
KDY: 13. 7. – 5. 9. 2021
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h
• KLÍČE, ZÁMKY, PETLICE
KDY: 4. 5. – 31. 10. 2021
KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17 h
• KRÁLOVSTVÍ PANENEK
nová expozice doplněná o panenky Barbie
KDE: galerie, Jeníkovská 222
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h
Změna programu vyhrazena
Sledujte naše webové stránky a facebook!
www.muzeumcaslav.cz,
facebook.com/muzeumcaslav/

LETNÍ KINO

Ke konci promítání ve Vodrantech vedly jeho nízká návštěvnost, vysoké náklady
na údržbu a samotné spuštění kina nebo
jeho zastaralá technologie. Neznamenalo
to sice, že by se v letních měsících v Čáslavi vůbec nepromítalo, nedělo se tak ovšem
pod hlavičkou Kina Miloše Formana. „A já
si jednoduše myslím, že by naše kino podobnou akci zaštiťovat mělo,“ řekla k tomu
Lada Bartošová.
Ideální zázemí poskytla provozovatelům rekonstrukce divadla, zejména pak
přístavba kavárny a nového foyer. „Divadelní dvůr je krásný a byla by škoda nechat
ho ležet ladem. No a taky máme ohromnou potřebu něco pořádat a těšit lidi, přičemž v poslední době jsme k tomu moc
příležitostí neměli,“ vysvětlila Bartošová.

Dva našlapané bloky
Promítat se bude ve dvou více než týdenních blocích. První se uskuteční v termínu 17.–25. července, druhý 13.–22. srp-

Drahomíra Nováková

Uplynulé období nebylo pro náš spolek, podobně jako pro všechny kulturní organizace, jednoduché. Omezení spojená s pandemií nás přinutila přejít k novým formám
činnosti, zejména k on-line akcím. Streamované přednášky byly postupně nahrazeny
videi, které jsme vkládali na náš YouTube kanál, kde jsou přístupné do současnosti.
Pokračovali jsme v tvorbě informačních panelů v zajímavých historických lokalitách.
V blízké době budou instalovány ve Vinařích a Markovicích. Po odborné stránce
je připravil starosta spolku Filip Velímský, graficky je upravil Zdeněk Mazač. Akce,
které se nám nepodařilo realizovat v prvním pololetí, se našim příznivcům pokusíme nabídnout ve druhé polovině roku, například v rámci festivalu Dvorky, kdy bude
v Lochách po celý víkend připraven bohatý program. Jeho součástí bude v sobotu
4. září i Cyklovýlet za sv. Bonifácem, který jsme obvykle pořádali v květnu. 21. září
se uskuteční i odložená přednáška Jana Luštince o hraběti Janu Harrachovi a na
19. října byla přesunuta přednáška Aleše Pospíšila o kutnohorské architektuře za
první republiky. Loni jsme z praktických důvodů posunuli naši další tradiční akci Archeologické hrátky na Hrádku na začátek října, přestože je součástí oslav Mezinárodního dne archeologie, který je obvykle připomínán na konci tohoto měsíce. I letos
Hrátky posuneme, na 2. října. Třetí říjnovou akcí bude 7. října odborná konference
Boj o srdce Evropy připravená ve spolupráci s dalšími organizacemi k 80. výročí operace Percentage. Poslední letošní přednáška zazní na Nové scéně Dusíkova divadla
23. listopadu, kdy zde vystoupí Tomáš Velímský s příspěvkem o uctívání světců cizího
původu v raně středověkých Čechách. Náš program uzavřeme 11. prosince v 15:00
v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách, kde v rámci tradičního adventního koncertu duchovní hudby vystoupí duo Melissa. Sváteční slovo přislíbil pronést vojenský kaplan
Marek Maxim Švancara.
Pevně doufám, že se nám jednotlivé plány podaří uskutečnit, a těším se na viděnou na některé z našich akcí.

IM

Kino Miloše Formana se po několika letech vrátí k formátu letního kina. Jeho
provoz se přitom přesune z areálu ve
Vodrantech blíž centru města. Promítat
se totiž bude na divadelním dvoře. Nejvíc
k tomu má co říct jednatelka obou zařízení Lada Bartošová.
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na. Jedná se o pragmatické a ekonomicky
nejvýhodnější řešení. „Postavit letní kino
a zajistit jeho provoz něco stojí. Kdybychom
hráli celé léto, ale nepravidelně, rapidně
by nám vzrostly náklady. Bylo by potřeba
vždycky znovu postavit plátno, aparaturu,
projektor, natahat kabely, všechno opakovaně vyzkoušet a v neposlední řadě si
u distributora pokaždé vyžádat filmy
v požadovaném formátu,“ vyjmenovala jednatelka kina. Nevyloučila ani možnost, že
pokud o to bude zájem a dovolí to počasí,
promítat by se mohlo ještě na začátku září,
i když už spíš pouze o víkendu.
Stejně jako prakticky na všech kulturních akcích bude i v letním kině nutné dodržovat všechna vládní nařízení. Ještě v červnu to přitom znamenalo nošení respirátoru,
absolvování testu (nebo očkování), dodržování rozestupů i omezenou kapacitu. Ta tak
klesne zhruba na polovinu, což znamená,
že se na každý film může přijít podívat asi
100 zájemců. Cena vstupenky bude stanovena na 80–100 korun, v závislosti na podmínkách konkrétních distributorů.
Promítání bude vždycky začínat lehce
po 21. hodině, a to výhradně za příznivého počasí. Diváci si mohou zapůjčit erární
židle, ale nikdo jim nebude bránit ani v tom,
když si s sebou přinesou deku a filmový zážitek si vychutnají vleže na trávě. Platná hygienická nařízení sice zapovídají možnost
konzumace jídel a nápojů během projekce,

ale před a po filmu se mohou občerstvit
v restauraci Místo u dvou přátel.

Novinky i oscarové klasiky

A jaké filmy si pro návštěvníky pořadatelé nachystali? Červencový blok se zaměří
na české snímky. Figurují mezi nimi takové,
které slavily úspěch v posledních letech
(Ženy v běhu, Šarlatán), ale na své si přijdou
i fanoušci osvědčené klasiky typu Postřižin
nebo Samotářů. V srpnu je naopak čekají
žánrové výlety do zahraničí. Pestrý výběr
zahrnuje thriller (Psycho), horor (Kruhy), muzikál (Mamma Mia!), bláznivou komedii (Kazišuci), filmy Quentina Tarantina (Čtyři pokoje, Pulp Fiction) i oscarové legendy (Podraz,
Anglický pacient).
Právě na povídkové Čtyři pokoje s Timem
Rothem v hlavní roli se nejvíc těší sama
Lada Bartošová. „Je to film, na kterém jsem
vyrostla. Čtyři pokoje, čtyři příběhy, čtyři šílené filmové povídky, z nichž zejména poslední dvě jsou absolutně dokonalé. Hrají
v nich třeba Bruce Willis, Antonio Banderas,
Salma Hayek a dokonce i Madonna. Z červencového českého bloku to pak jsou Ženy
v běhu. Je to ostuda, ale ještě jsem je neviděla, respektive pokaždé jen kousek. Tak se
to letos chystám konečně napravit,“ popsala.
Je tedy více než jasné, že na diváky
čeká spousta letních zážitků, podpořených
novým ozvučením, skvělou atmosférou
a konečně i setkáními se sousedy.
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Volný čas

Čáslavský zpovědník

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDALA: Zdeňka Nezbedová

nenechá přesvědčit k ničemu, co samo
nechce, jako tvor, jehož je nutné pochopit
a přijmout takového, jaký je, a on pak na
oplátku přijme člověka (většinou).

Rubrika, v níž pokládáme totožné otázky
různým osobnostem Čáslavska, získává
novou podobu. Byť se jednotlivé dotazy
mohou zdát na první pohled přespříliš jednoduché, svůj účel představit dotyčného/
dotyčnou z takříkajíc lidštějšího pohledu
plní. Neváhejte nám případně dát vědět,
jak se vám nový soubor dotazů líbí, případně na co dalšího bychom se mohli ptát.
První respondentkou je bývalá dlouholetá
redaktorka Čáslavských novin, momentálně provozující server Nnoviny.cz, Zdeňka
Nezbedová.

Pop, nebo rock?
Pop – ale písničky vnímám spíš jako
zhudebněné texty, takže zkrátka dobrý
český text s příjemnou hudbou.

Kino Miloše Formana, nebo Dusíkovo divadlo?

Pivo, nebo víno?
Víno – pokud je to ale jen trochu „společensky únosné“, volím nealko.

Matematika, nebo dějepis?
Určitě dějepis. Víc než školní látku ale
miluji kroniky. Jsou to záznamy obyčejných
lidských životů – takových, jaké žijeme i my
sami – zasazených do nám již cizí doby.
Nesmírně zajímavá pro mě byla třeba práce na přípravě publikace pro město, přepis
zdejší kroniky z roku 1918 při příležitosti
100. výročí vzniku republiky.

Hory, nebo moře?
Jak kdy – české hory jsou nádherné (pro
mě hlavně v létě), ale i moře má své neodolatelné kouzlo. Tady asi „vítěze“ nezvolím.

Kniha, nebo film?
V současné době film, ale i ke knihám
se snad časem vrátím.

Slané, nebo sladké?

Kočka, nebo pes?
Jednoznačně kočka,
jako svébytné, hrdé a sebevědomé zvíře, které se
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NOVINKY V KNIHOVNĚ

Vážení čtenáři,
těšíme se na vaši návštěvu
a připomínáme, že na prázdninové období si můžete půjčit větší
množství knih, i když dovolená
v knihovně je pouze na 14 dní,
od 26. července do 8. srpna.
Vaše dotazy zodpovíme na tel.:
327 300 261 (327 300 264)
nebo na e-mailu:
mvs@meucaslav.cz
( knihovna@meucaslav.cz)

Pro dospělé čtenáře
vybíráme autobiografii známého fotografa Tomáše Třeštíka,
k ter ý dává nahléd nout do soukromí
celé své rodiny.

Pro zvídavé
malé děti
jsou připraveny knihy
z edice
Objevuj
s úsměvem, a to: Auta, Letadla,
Na dvou kolech a Vláčky.

Na film do kina, na představení do divadla… Jako ochotník mám silný vztah
k Dusíkovu divadlu, pro které jsme se spolkem Atakdál mimo jiné připravovali ke
150. „narozeninám“ hru Cesty veřejného
mínění, jíž se kdysi otvíralo. Kino je zase
spojené s Milošem Formanem, mám odtud zajímavé zážitky, třeba právě z milého,
velmi osobního rozhovoru s paní Martinou
Formanovu. Ale pokud bych musela volit,
tak divadlo.

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Autem na zajímavé místo a pak pěší
prohlídka okolí.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?

Slané.

du

IM

To je podobné jako s kinem a divadlem,
není možné jednoduše vybrat. Čáslav je
město, které mám zkrátka ráda – kdykoliv.
Léto nebo zima jsou okolnosti, které s tím
nemají nic společného.
Marie Hrubá
Muži jistě ocení vojenský
thriller – již sedmý příběh
příslušníka amerického
námořnictva ze série SEAL
Team Six.
Školáci se mohou těšit na další
díly z oblíbené edice Případ pro
Tebe a Klub Tygrů. V každém
dobrodružném příběhu si malý
čtenář pomocí plastové lupy zahraje na detektiva. Na půjčení čekají:
Ztracená Atlantida, Záhadný duch,
Útok z vesmíru, Samurajův meč, Netvor z hlubin, Hlas ze záhrobí, Fantom
Benátek, Černí bojovníci, Fantom
z fotbalového hřiště a další.

A těm, kteří mají rádi kreslené příběhy,
přibyly k zapůjčení další svazky SUPERKOMIKSU.

Volný čas

RECYKLAČNÍ
CENTRUM
RECYKLAČNÍ
CENTRUM
Neškaredice
95
Neškaredice
95
TŘÍDĚNÁ
ZEMINA
– cena
206 Kč/tuna
TŘÍDĚNÁ
ZEMINA
– cena
206 Kč/tuna
Kompletní
ceník
Kompletní
ceník
(pro
trávníku,
záhonu
a zahrad)
(prozakládání
zakládání
trávníku,
záhonu
a zahrad)
na www.zers.cz
na www.zers.cz
ZEMINA
PRO
ZÁSYP
– cena
19 Kč/tuna
ZEMINA
PRO
ZÁSYP
– cena
19 Kč/tuna
(vyrovnání
podkladových
vrstev)
(vyrovnání
podkladových
vrstev)
RECYKLÁTY
BETON,
CIHLA
– cena– od
36 Kč/tuna
RECYKLÁTY
BETON,
CIHLA
cena
od 36 Kč/tuna
(do
desek,
podklad
pod zámkové
dlažby) dlažby)
(dozákladových
základových
desek,
podklad
pod zámkové
MULČOVÁCÍ
KŮRA,
PÍSEK,
ŠTĚRKY
MULČOVÁCÍ
KŮRA,
PÍSEK,
ŠTĚRKY
DOPRAVU ZAJISTÍME
– 606– 092
Otevřeno Otevřeno
DOPRAVU
ZAJISTÍME
606756
092 756
KOMPOSTÁRNA, DEPONIE
STAVEBNÍHO
ODPAD ODPAD
Po – Pá 7:00
KOMPOSTÁRNA,
DEPONIE
STAVEBNÍHO
Po–16:00
– Pá 7:00 –16:00

ČTYŘIADVACET NOTEBOOKŮ PUTUJE NAPŘÍČ
NEZISKOVÝM SEKTOREM V REGIONU Foxconn

Krádež,
oheň
nebo
velká
voda?
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Certiﬁkovaný alarm v Čáslavi

Štěstí přeje připraveným
a s profesionálním certiﬁkovaným
zabezpečovacím systémem
BEDO Ajax budete připraveni
nejen na zloděje, ale i na požár
a vytopení domácnosti.
Díky našim specializovaným
montážním partnerům trvá
instalace bezdrátového systému
v řádech minut a není třeba
složitých zásahů do konstrukce.
Prvky chytré domácnosti jako
například otevření garážových vrat
už jsou pak příjemným bonusem,
který Vám rádi nainstalujeme.
Chraňte sebe i své blízké
nejoceňovanějším zabezpečovacím
systémem na trhu.

Ze společnosti Foxconn putuje čtyřiadvacet notebooků do nezisVíte, že více než 80 %
kového sektoru na Kutnohorsku. Technika usnadní administrativu
lidí si svůj domov
nebo školení a pomůže i lepší orientaci v on-line světě.
zabezpečí až
Foxconn neziskovým organizacím v regionu pomáhá dlouhodopo nepříjemné
bě. „Vážíme si práce a úsilí lidí z neziskového sektoru. V současné
zkušenosti
době jsou velmi důležitou oporou jednotlivcům, skupinám i celým
rodinám. Díky spolupráci s MAS Lípa pro Venkov notebooky pomos krádeží,
hou přesně tam, kde je to potřeba,“ vysvětlil Pavel Kožený, manažer
požárem
PR a komunikace Foxconnu.
či vytopením?
„Spojujeme region a s neziskovými organizacemi jsme v intenzivním kontaktu. Vytipovali jsme proto spolky různého zaměření –
Návrh zabezpečení a montáž v Čáslavi a okolí Vám zařídíme,
počítače putují dobrovolným hasičům, charitativním organizacím,
ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže
ale také jezdecké stáji nebo muzejnímu spolku,“ přiblížil manažer
MAS Lípa pro Venkov Radek Tvrdík, na kterého navázal Josef Treml,
zastupitel Kutné Hory: „Pandemie urychlila přesun mnoha aktivit do
caslav@instalujubedo.cz
on-line světa a v neziskovém sektoru malých organizací technické
vybavení mnohdy stále chybí. Nesmírně si proto vážím aktivity firmy,
která jim teď podala potřebou pomocnou ruku.“
Společnost Foxconn je partnerem pro jednotlivce a skupiny v neziskovém sektoru v obou regionech,
kde firma působí. Mimo podobných aktivit organizuje charitativní soutěž X-DAY, v rámci níž na počátku
roku rozdělila více než 400 tisíc korun.
Komerční inzerce

723 714 652
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Společenská rubrika
Dne 7. 7. 2021 uplynou 3 roky ode
dne, co nám odešla

Čas rychle utíká, ale bolest v srdci zůstává…

paní

Dne 24. 7. uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila

Helena Šafářová

paní

Vzpomínají manžel
a dcera s rodinami.

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

Dne 5. 7. 2021 uplyne 1. smutný rok
ode dne, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček,
pan

František Hruška

Věra Mikešová
Dne 2. 2. uplynulo 13 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan

František Mikeš
z Tupadel

Stále vzpomíná Věra s rodinou.

Stále vzpomínají manželka Ludmila,
synové Mirek a Dan s rodinami.
Čas plyne a bolest v srdci zůstává…
Kdo zemřel, neodešel navždy, zůstává v srdcích těch,
kteří ho měli rádi… Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel,
ten žije v našich srdcích dál…

Dne 19. srpna jsme vzpomněli
na 8. smutné výročí dne,
kdy navždy odešla
paní

Marie Kozáková
S úctou, láskou a bolestí v srdci
nikdy nezapomenou manžel Přemysl
a synové Roman a Petr s rodinami.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
Dne 18. 7. uplyne 5 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
maminka,

paní

Blažena Fendrychová
z Horek

S láskou na ni stále vzpomínají
dcera Petra a syn Pavel s rodinami.

Dne 16. 7. 2021 uplynou 2 roky,
kdy nás bez slůvka rozloučení opustila
paní

Hana Míšková
z Čáslavi

S láskou vzpomínají
dcery Hana a Irena, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 10. července 2021 uplynou
2 smutné roky od chvíle, kdy nás náhle
zastihla smutná bolestivá zpráva, že nás
náhle opustil náš drahý a milovaný syn,
tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc,

pan

Josef Klapal
z Čáslavi

A 22. srpna 2021 byl by se dožil 63 let. Stále vzpomíná maminka,
sestra Jarmila s rodinou. Přítelkyně Hanička a všichni přátelé,
co ho měli rádi. Pepíčku, nikdy nezapomeneme.
maminka

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává…

Dne 5. 7. uplyne 13 let od úmrtí
paní

Gabriely Dlouhé

Dne 12. 6. 2021 uplynulo 7 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička,

paní

rozené Jurčíkové

Alena Neužilová

Vzpomínají děti, vnuk, otec
a sourozenci.

S láskou stále vzpomínají
dcera Mirka a synové Tomáš
a Václav s rodinami.

inzerce
Dne 14. 8. 2021 uplyne smutný rok
ode dne, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,

Dne 27. 7. 2021 uplynou 3 roky od chvíle, kdy nás opustila naše milovaná
paní

pan

Libuše Vařečková

Miroslav Nulíček

Stále vzpomíná celá rodina
a přátelé

S láskou a bolestí
vzpomíná celá rodina.

Dne 13. 7. 2021
oslaví 70. narozeniny náš tatínek
a dědeček,
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|Květen 2021|

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika
Telly

pan

sport online

40 (Čáslav 10)

Milan Pánek
Do dalších let hodně zdraví
přeje rodina.

2

†

24 (Čáslav 5)
Dne 19. 7. 2021 oslaví

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

Učitelé tance manželé VRÁNOVI pro Vás pořádají 33.

paní

Marta Krejzová
své krásné 99. narozeniny.

Přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Petr, Markéta, Terezka a Tomášek z Červených Peček

OMLUVA
Redakce Čáslavských novin se omlouvá paní Hanušové
a její rodině za chybně uvedenou textaci ve vzpomínce na
p. Alenu Neužilovou ve vydání ČN 6|2021. .

1. lekce začíná v sobotu 11. září, v 18,00 hod
společenský sál hotelu GRAND v ČÁSLAVI

Kursovné: 1900,-Kč

Gardenka: 600,-Kč

Zápis: e-mail: vranamira@centrum.cz
mob.: 776 660 888, 776 668 444, Jetelová 1752, Čáslav
 špičková taneční muzika z CD  prodloužené a věneček-“živá” muzika 

RAKETOVÝ
INTERNET!
až 1 Gbps
od 250 Kč

www.tlapnet.cz
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Inzerce
www.lesstimber.cz

Hledáme nové kolegy
ZÁVOD LEPENÉHO HRANOLU V ČÁSLAVI:
•
•
•
•
•

Údržbář
Řidič / řidička třícestného VZV
Řidič / řidička VZV
Operátor / operátorka výroby – linka lisování hranolů
Operátor / operátorka výroby – linka lepení dřevěných dílců

ZÁVOD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA:
•
•
•
•

Brusič
Elektrotechnik
Údržbář
Dělník dřevařské výroby

Očekáváme:
•
•
•

odpovídající vzdělání
manuální zručnost, pracovitost
ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (12-ti hod. směny)

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

náborový příspěvek v benefitech
stabilní zaměstnání v prosperující firmě
odpovídající mzdové ohodnocení
kvalitní zaškolení
týden dovolené navíc
dotované stravování
stravenky
odměna až 10 000 Kč za doporučení nového kandidáta
nadstandardní příplatky za přesčasovou práci
po odpracování jednoho roku příspěvek na penzijní spoření
další benefity dle dosažené kvalifikace

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NAŠEM TÝMU!
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Kontakt:
Hlavová Vendula, Šmahelová Romana
email: hlavova@lesstimber.cz, smahelova@lesstimber.cz
tel.: 800 177 900

Železářství „ u Dobiáše”

AKCE
eshop

superpodlaha.cz

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
PVC - KOBERCE

Nabízíme:
zahrádkářské potřeby
ploty, pletiva
ochranné pomůcky
domácí potřeby
potřeby pro řemeslníky i kutily

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

Husova 319, Čáslav tel.: 703 348 092

Inzerce
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Inzerce

Inzerce
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PRODEJ A MONTÁŽ
285 63 Tupadly 50

TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA

Hledáme nové kolegy na pozice:

ROZVODY VODY, KANALIZACE

• svářeč
MAG sváření v ochranné atmosféře

OHŘEV VODY

• obráběč kovů
soustruh, vrtačka, frézka, pila

VYBAVENÍ KOUPELEN
ČERPADLA A VODÁRNY

• dělník v kovovýrobě

OPRAVY A MONTÁŽE

• dělník v práškové lakovně
přípravář povrchu, lakýrník
Vyrábíme strojní součásti a svařované sestavy
včetně povrchové úpravy pro zemědělské stroje.

Neváhejte nás kontaktovat:
e-mail: sts@sts-tupadly.cz
tel. kontakt: 327 371 495

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

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
+ Montér technologií čističek
na montáže technologií čističek odpadních vod (ČOV)

+ Elektromontér
na elektroinstalace ČOV a výrobu rozvaděčů

+ Pracovník do výroby čističek
na svařování čističek odpadních vod
Požadujeme:Technické myšlení - orientace v technické dokumentaci, schopnost samostatné práce,
u elektromontéra vzdělání v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978 Sb. §5.

+ Projektant vodohospodářských staveb
na tvorbu projektové a realizační dokumentace

+ Projektant technické dokumentace
na přípravu výrobní dokumentace čističek odpadních vod
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, znalost práce v CAD programech, znalost technického kreslení, schopnost samostatné práce.
Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující �rmy z Čáslavi. �ene�ty: stravenky v hodnotě 131 Kč,
příspěvek na penz�ní pojištění, 5 týdnů dovolené (v závislosti na odpracovaných letech).
Čisté příjmy po zapracování za 8 hod. pracovní dobu: 27 000 - 31 500 Kč dle pozice.

1

9

7
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TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
Tel. 327 582 832, email: personalni@topolwater.com
www.topolwater.com

5
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NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA

ENYAQ iV

* Jedná se o předběžné hodnoty.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km
spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Automycka

Mezinárodní autodoprava a spedice

OTEV
ŘE
NONS NO
TOP

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

Náborový příspěvěk

80 000 Kč

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 571

AdaKurýr s.r.o. – chráněná dílna
Vozidlo označené certifikací TAXI,
vybaveno COVID přepážkou.
Poskytujeme služby přepravy.
Minimální cena jízdného činí 60 Kč.
Cena za ujetý 1 km nad 4 km činí 11 Kč,
neúčtujeme přistavení vozidla
ani nástupní poplatek.
Smluvní podmínky pro odvoz na vyšetření nad 15 km. Poskytujeme i službu pro
rodinu a domácnost.
Objednávky na tel.
602 887 675, 606 833 700 (24 h. před.)

Pod Nádražím 1608, Čáslav www.fenix-automycka.cz

PRONÁJEM

„Ošetřovna + přípravna praktického lékaře“

2x 20 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1608,
prostory jsou zkolaudované
jako zdravotnické zařízení:
– lze měnit zdravotnický účel
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem prostor:

E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048

PRONÁJEM

„KOMERČNÍCH PROSTOR“
30 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1608,

zkolaudované jako
kancelářské prostory:
– lze měnit účel užívání
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště

Kontakty pro zájemce o pronájem prostor:

E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, tel: 327 300 228,
e-mail: noviny@meucaslav.cz. Redakce: Jakub Novák, DiS. (JN), Mgr. Ivo Michalík (IM), externí redaktor a korektor.
Za obsah a graf. zpracování příspěvků komerční inzerce zodpovídá objednavatel. Redakce si vyhrazuje právo
případného krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. Graf. zpracování: Jana Heilová.
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s.
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 10 000 ks.
Redakční rada: Ing. Martin Ronovský, DiS., Jakub Novák, DiS., Bc. Adéla Váňová, DiS.
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do ČN09|21 je 5. 8. 2021.
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