
02   2022

ČÁSLAV S DOBRÝM SRDCEM

ROZHOVOR S NOVÝM VEDOUCÍM  ODBORU IT

FOTBALOVÉ LEGENDY SE PRO DOBROU VĚC 
POSTAVILY NA ČÁSLAVSKÝ LED



2  Vedení města, rada a zastupitelé
O

B
S

A
H

ÚVODNÍ SLOVO, ÚNOR 2022
Milí spoluobčané,

odstartovali jsme rok 2022 ve vyso-
kém tempu. Víme, že můžeme nad rámec 
schváleného rozpočtu použít přebytek 
našeho společného hospodaření ve výši 
135,9 milionu. To činí přes 50 % schvále-
ných příjmů ze základního rozpočtu pro 
rozvoj našeho krásného města. Na únoro-
vém zasedání zastupitelstva budeme jed-
nat o jejich využití a rozdělení již v novém 

moderním a pokrokovém systému, který zrychluje práci zaměst-
nanců městského úřadu.

Další pozitivní zprávou je příjem, který nám byl nyní připsán na 
bankovní účet ve výši 14,5 milionu, a to za třetí čtvrtletí roku 2021 
za uložení odpadu na skládku. Určitě řada z vás viděla reportáž 
v pořadu Reportéři ČT, kde deklarujeme, že se za naše město pere-
me a to má své reálné výstupy v podobě příjmu. Děkujeme, že za 
námi stojíte a dodáváte nám sílu neustoupit a jasně se postavit za 
práva našeho města.

Energie jsou nyní často skloňovanou komoditou a všech se 
nás prudké zdražení dotýká – nejen na pravidelných zálohách za 
teplo, ale také v mandatorních nákladech každodenního života. Na 
začátku tohoto roku cena plynu vystoupala až k 5 000 Kč za MWh. 
Na společnosti, které nenakoupily včas energie v roce 2021, může 
být tento dopad fatální. Našeho města se navýšení cen energií také 
razantně dotklo. Původní nízká cena z roku 2019 byla fixovaná do 
31. 12. 2021, a i když jsme na burze pro rok 2022 nakupovali postup-
nými fixačními kroky, rozdíl je markantní: 1 600 Kč za MWh. Nyní jsme 
připraveni nakupovat na rok 2023, sledujeme vývoj cen, ale dosavad-
ní predikce odborníků selhávají a velcí hráči jako Rusko a Německo 
dokáží jediným svým prohlášením změnit náladu na trhu. Právě 
z přebytku hospodaření budeme také v tomto roce pokrývat po-
třeby škol, nemocnice, našich organizací na zvýšené energetické 
náklady.

Ve středu 12. 1. 2022 proběhla v Kině Miloše Formana veřejná 
rozprava o čáslavském náměstí na základě unikátní publikace „Ná-
městí Jana Žižky z Trocnova | historie + 2021 + budoucnost“. Archi-
tekti našeho města Radka Neumanová a David Mateásko ve spo-
lupráci s radním a archeologem v jedné osobě Filipem Velímským 
zpracovali výše zmíněnou publikaci, která je ke stažení na webových 
stránkách města. Věděli jste, že do našeho náměstí se to kolínské 
vejde bezmála třikrát? Přemysl Otakar II., zakladatel města, vytvořil 
z našeho náměstí díky jeho rozměru unikát a předurčil jeho pova-
hu stále se rozvíjejícího přirozeného centra, které funguje po staletí. 
A jaká bude budoucnost? Určitě uspořádáme další setkání, aby-
chom o ní mohli mluvit a společně tak připravili podklady pro archi-
tektonickou soutěž na vyhotovení studie, která pojmenuje další vý-
voj a navázání na historické kořeny s přesahem do 21. století.

Krytý bazén rozšiřuje možnost plavání pro širokou veřejnost. 
Prověřený nedělní provoz bude probíhat i v úterý, pátek a sobotu. 
Původně byly tyto dny využívány pro plavání bez plavek jako při-
družená možnost návštěvníků sauny. Od 1. 2. 2022 mohou nadále 
návštěvníci sauny využívat bazén k plavání, ale pouze v plavkách, 
a tak může být provoz bazénu otevřen celé široké veřejnosti.

A na závěr taková malá „ochutnávka“. Přemýšleli jste už nad 
Čáslavskými slavnostmi tohoto roku? V sobotu 17. 9. 2022 se mů-
žete těšit například na MIG 21, Pekaře, Arakain a další známé inter-
prety. Přípravy jsou již v plném proudu a moc se těšíme.

Přeji vám hezké dny naplněné zdravím.
Martin Horský, místostarosta města Čáslavi
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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 zruše-
ny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové 
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města
Konec roku 2021 a přechod do roku nového byl, z pohledu Rady měs-

ta, zakončen tak trochu symbolicky 31. jednáním 22. prosince. Numeric-
kou podobu pak měla i valná část projednávaných bodů programu. Má 
to svoji logiku, uvážíme-li, že se přijímalo finální, v pořadí sedmé rozpoč-
tové opatření. To reflektovalo zejména oznámený výsledek hospodaření 
městské nemocnice, která díky zvýšeným úhradám pojišťoven za péči 
o covid pozitivní pacienty, kompenzaci úhradové vyhlášky a pozitiv-
ní vyúčtování roku 2020 požádala o dodatečné snížení provozního 
příspěvku města na rok 2021 o sedm milionů korun. Část z vrácené 
částky, konkrétně čtyři miliony korun, byla nemocnici obratem vrácena 
formou investičního příspěvku, za který by mělo dojít k nákupu nového 
ultrazvuku pro oddělení RDG, tlakového injektoru k CT a v rámci obnovy 
vozového parku i jednoho nového sanitního vozidla. Další dva miliony 
korun pak do nemocnice doputovaly z dotačního programu Středočes-
kého kraje 2021–Zdravotnictví, který podpořil podaný projekt na zvýše-
ní kvality provozu akutní lůžkové péče, konkrétně na úpravnu pitné vody 
proti legionele, rekonstrukci střídače pro lůžkové oddělení Chirurgie JIP 
a operační sály a nákup nových lednic s monitoringem teploty pro od-
dělení akutní lůžkové péče. V kontextu celoročního nasazení personálu 
nemocnice působí poněkud hořkým dojmem skutečnost, že i v roce 
2021 musela nemocnice odepsat několik desítek tisíc ze svého poten-
ciálního příjmu na úkor nedobytných pohledávek a neuhrazených faktur 
ze strany některých „vybraných“ pacientů.

RM vybrala jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracování územní studie dalšího potenciálního rozvoje bytové výstav-
by v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého společnost ARCHITEKT 
Ondřej Tuček, s.r.o. Cílem zadané studie je reagovat na připomínky ob-
čanů a zastupitelů vzešlé při projednávání předchozí nabídky společ-
nosti Trigema, a.s., a do budoucna jasně definovat existující potenciál 
i možná omezení pro rozvoj zástavby na této lokalitě.

RM schválila uzavření smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských 
novin mezi městem Čáslav a firmou SAMAB PRESS GROUP, a.s. 
a smlouvy o dílo a smlouvy licenční s Mgr. Milanem Klímou na další 
díly dokumentárního seriálu TV Čáslav, které by měly nadále infor-
movat například o jubileích významných rodáků a osobností regionu, 
o kulturních a sportovních akcích, připomínaných historických výro-
čích, zajímavostech, památkách atd.

Součástí posledního jednání RM bylo také zasedání valné hroma-
dy společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., na kterém zazněl, a ve finále 
byl i akceptován, návrh na zvýšení ceny společností dodávaného tepla 
a teplé vody pro její koncové zákazníky v roce 2022. Důvodem pro ko-
rekci ceny za 1 GJ na částku 1 180 Kč bez DPH je skokové zdražení 
cen energií na trhu, jehož jsme v posledních měsících svědky. Čáslav-
ská servisní, která stejně jako město Čáslav nakupuje zdroje prostřed-
nictvím energetické burzy, musela bohužel na uvedený vývoj reagovat 
a kromě návrhu vlastních úspor tuto skutečnost promítnout i do stáva-
jících smluvních vztahů se svými zákazníky.

Zprávy z RM, prosinec 2021
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Dotazy a připomínky občanŮ
Spor kolem prodeje pozemku

Poměrně velká část prostoru vyhrazeného dotazům a připo-
mínkám občanů byla věnována stížnosti jedné z tazatelek. Jde 
jí o prodej pozemku kolem jejího domu na Kostelním náměstí, 
k němuž došlo kvůli opravě hradeb. Ženě mimo jiné vadí, že 
poklesla cena její nemovitosti, a nařkla místostarostu Martina 
Horského z toho, že ji k podpisu smlouvy, která stávající situa-
ci umožnila, donutil. Ten se vůči tomu důrazně ohradil s tím, že 
k žádnému „nátlaku“ rozhodně nedošlo, což mohou potvrdit svěd-
kové, kteří byli u podpisu přítomní. Dotyčné penzistky se zastal 
i jeden z občanů. Starosta Vlastislav Málek občance odpověděl 
v tom smyslu, že jí svědkové podpisu případně mohou odpovědět 
písemně.

Stížnost na zeleň i komunikaci

Jeden z občanů, kteří na jednání zastupitelstva dorazili, upo-
zornil na zhruba rok starou událost. Tehdy byla mezi kapličkou, 
Kosmoskou a novou betonárkou rozšířena silnice. Tazateli vadí, 
že bagrista na místě zničil pruh zeleně o výměře asi čtvrt hektaru. 
Danému pracovníkovi to muž nevyčítá, ale jde mu o to, jak mohl 
tak výrazný zásah do rázu krajiny někdo dovolit. Nynější stav po-
psal jako pruh hlíny, na které roste plevel a pár zanedbaných stro-
mů s polámanými větvemi. Slovo si v této věci vzal místostarosta 
Martin Horský. K obnově obslužné komunikace došlo v místě, po-
blíž kterého vede evropská cyklotrasa. Práce se dějí v předem na-
plánovaných cyklech. Po obnově původní šíře komunikace došlo 
k odstranění náletových dřevin a navezení recyklátu, v první polo-
vině letošního roku pak bude následovat položení nového asfal-
tového povrchu a nastříkání piktogramů. Cyklisté se tudíž budou 
v dané lokalitě lépe a bezpečněji pohybovat. Kolem cesty se navíc 
počítá s novou výsadbou skořápkovin a bobulovin.

Dotyčný občan si mimo to stěžoval na komunikaci ze strany 
tajemníka Martina Ronovského a vedoucího odboru životního 
prostředí Michala Ryšána. Starosta Vlastislav Málek jej na to kon-
to požádal o přeposlání celé e-mailové korespondence a přislíbil 
mu nápravu situace i jednoznačnou odpověď na všechny jeho 
dotazy.

Dotazy a připomínky zastupitelŮ
„Nepřizpůsobiví“ opouštějí město

Opoziční zastupitelé se vraceli k problémům a informacím, jež 
se řešily na minulém zasedání. Renatu Vaculíkovou (ČSSD) zají-
malo, jak se vyvíjí situace kolem nepřístojného chování takzva-
ně nepřizpůsobivých lidí, především v ulici Pražská i na dalších 
místech Čáslavi. Slovo si vzal opět místostarosta Martin Horský. 
Podle něj proběhlo jednání se zástupci komunity ve spolupráci 
s městskou policií, na kterém byly stanoveny lokality, jež násled-
ně strážci pořádku pravidelně monitorovali – jednou z nich je na-
příklad okolí vlakového nádraží. Výsledek je podle místostarosty 
takový, že se podařilo dosáhnout velkého zlepšení a ke shluková-
ní problémových osob na daných místech už nedochází. Situace 
se tudíž razantně zklidnila. „Nepřizpůsobiví“ navíc údajně po do-
mluvě s dotčenými orgány Čáslav jako takovou opouštějí.

Elektřina bude, ale dražší

Bohumilu Chalupovou (ČSSD) zajímalo, zda a za jakou částku 
už bylo vysoutěženo dodávání energií městu. Martin Horský všech-
ny přítomné uklidnil s tím, že kladenská burza byla k 10. prosinci 
2021 ukončena a Čáslav o dodávku důležitých komodit určitě ne-
přijde. To označil za dobrou zprávu, tou horší naopak je, že stejně 
jako prakticky v celé Evropě budou plyn a elektřina nově dražší. 
U plynu město vysoutěžilo cenu 1 600 korun za 1 MWh, u elektřiny 
se výsledná částka pohybuje kolem 4 000 korun za 1 MWh.

Bydlíte či pracujete v Čáslavi 
nebo se zajímáte o dění ve městě?

Přihlaste se do Mobilního Rozhlasu 
a dostávejte důležité informace pomocí 
e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Zaregistrovat se můžete zde: 
https://bit.ly/3GMGBMH.

Co vám registrace přinese?
Upozornění na krizové situace
Informace o dopravních uzavírkách, 

   odstávkách vody apod.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky z obce

! Služba je zdarma ! 

IM
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Servis veřejného osvětlení 
provádí AVE Kolín, s.r.o. 
Údržbu a servis veřejného osvětlení 
v Čáslavi, ve Filipově, na Kalabousku 

a Lochách bude do 31. 10. 2023 provádět 
AVE Kolín, s.r.o. Poruchy veřejného osvět-

lení můžete hlásit na e-mailové adrese 
rebicek@meucaslav.cz

Poplatek „za popelnice“ pro rok 2022
Zastupitelstvo města Čáslavi na svém 

zasedání 13. 12. 2021 schválilo Obec-
ně závaznou vyhlášku města Čáslavi 
č. 6/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 

Novinkou tohoto místního poplatku pro 
rok 2022 dle zákonné úpravy je zpoplatně-
ní právnických osob jako vlastníků nemo-
vité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená žádná fyzická osoba a jež je 
umístěna na území města Čáslavi.

Schválená výše místního poplatku pro 
rok 2022 činí 550 Kč na poplatníka, při-
čemž v obecně závazné vyhlášce města 
byly schváleny různé druhy osvobození 
a úlev. V přesně stanovených případech je 
tedy možné prominout polovinu a někdy až 

plnou výši poplatku, o což si musí individu-
álně poplatník požádat na Odboru financí 
Městského úřadu Čáslav.

Jako každý rok i v letošním roce obdrží 
během února obyvatelé Čáslavi do svých 
schránek poštovní poukázky upozorňující 
na nutnost uhradit poplatek „za popelnice“. 

Tyto poukázky bude možné uhradit na 
městském úřadě v hotovosti nebo platební 
kartou. Dalšími možnostmi, jak splnit svoji 
poplatkovou povinnost, je platba prostřed-
nictvím České pošty či platba bankovním 
převodem.

Splatnost poplatku je dle vyhlášky 
stanovena nejpozději na 30. 4. 2022. Pří-
padné další informace k tomuto poplatku 
budou lidem zodpovězeny na telefonním 
čísle 327 300 211.

Vítání občánků
Vážení rodiče,  
vzhledem k současné epidemiologické 

situaci jsme tradiční slavnost vítání ob-
čánků odložili na jarní měsíce roku 2022. 
Jakmile to situace umožní, tradiční událost 
opět uspořádáme. Letošní vítání občánků 
plánujeme na květen až červen. 

Přivítali bychom děti s trvalým po-
bytem v Čáslavi narozené v roce 2021 
a v roce 2022. Vzhledem k velkému počtu 
vítaných dětí žádáme rodiče, kteří mají 
zájem se akce zúčastnit, aby to potvrdili 
vyplněním přihlášky, která je ke stažení na 
www.meucaslav.cz v sekci Formuláře ke 
stažení odboru vnitřních věcí, a odevzdali 
ji na MěÚ Čáslav, matrika, nám. Jana Žižky 

z Trocnova 1/1.  (Rodiče narozených dětí 
v roce 2021, kteří již přihlášku odevzdali, 
nemusí přihlášku opětovně zasílat, neboť 
ji stále evidujeme). 

Rodiče, kteří nemají zájem zúčastnit 
se slavnostního ceremoniálu, mají mož-
nost dostavit se osobně do kanceláře 
matriky v 1. poschodí, MěÚ Čáslav, nám. 
J. Žižky z Trocnova, kde obdrží pro své 
děťátko malý dárek.  

Termín slavnosti vítání občánků bude 
upřesněn na jaře 2022 a pozvánka bude 
zaslána na Vámi sdělený kontakt. 

Matrika (Odbor vnitřních věcí) 

Kateřina Vaňková, Jana Pechová, Odbor financí MěÚ Čáslav

JN
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ODBOR INVESTIC SI POSVÍTÍ NA PŘECHODY PRO CHODCE
Bezpečnost komunikací je jednou z priorit odboru in-

vestic. Začátek roku se proto nese v duchu bezpečnostní 
úpravy přechodu pro chodce v ulici Jeníkovská u nemoc-
nice a vytvoření nového přechodu v ulici Žacká. Projek-
tová dokumentace pro realizaci obou akcí byla předána 
odboru dopravy. Pokud ten vydá stavební povolení, kon-
cem února bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
prací. Hotovo by mělo být na přelomu jara a léta 2022.

Oprava přechodu u nemocnice

V případě stávajícího přechodu u nemocnice dojde 
také k instalaci jeho nového osvětlení a stavebním úpra-
vám. Zaparkované vozy stěžují chodcům výhled při pře-
cházení cesty. Přechod proto bude zkrácen a části chod-
níků na obou stranách před přechodem posunuty více do 
vozovky. Přecházející tak pohodlně uvidí za zaparkované 
vozy dřív, než vkročí do silnice.

Nový přechod v ulici Za Rybníkem 
a v ulici Žacká

Dalším úsekem, kde lidé zaznamenají zvýšený kom-
fort při přecházení, je lokalita za Podměstským rybní-
kem. Zde se relativně blízko u sebe nacházejí dvě kři-
žovatky spojující ulici Za Rybníkem s ulicemi Čeplova 
a Žacká. V roce 2020 byl v těchto místech postaven pře-
chod s novými dopravními ostrůvky pro bezpečný pohyb 
uživatelů městské autobusové dopravy.

Na jaře bude postaven nový přechod nedaleko vcho-
du do Vodrant u fotbalové tribuny hostujících fanoušků. 
Chodník navazující na odstavnou plochu nad skatepar-
kem bude o několik metrů prodloužen a díky novému 
přechodu propojen s druhou stranou u Podměstského 
rybníka.

Odbor investic poodhalil, že během roku by se tento 
úsek mohl dočkat ještě jednoho přechodu. Tentokrát po-
blíž garáží pod ulicí Čeplova. Kvůli této akci by mělo dojít 
k několikametrovému prodloužení chodníku od autobuso-
vé zastávky u Podměstského rybníka směrem ke garážím.

NOVÁ PARKOVACÍ 
MÍSTA V DUSÍKOVĚ ULICI

S nedostatkem parkovacích míst dnes bojují snad 
všechna města v republice a Čáslav není výjimkou. Po 
zřízení nového parkoviště u vlakového nádraží v minulém 
roce přichází odbor investic s akcí, na jejímž konci budou 
nová parkovací místa ve spodní části Dusíkovy ulice.

„V ulici Dusíkova mezi křižovatkami s ulicemi Jablon-
ského a Tyršova přibudou nová parkovací místa. Když pů-
jdeme seshora od křižovatky s ulicí Jablonského směrem 
k železniční trati, po pravé straně cesty vede chodník, kte-
rý není příliš využíván. Místo tohoto chodníku postavíme 
jedenáct podélných parkovacích míst,“ upřesnil Jan Šulc 
z odboru investic.

Vedoucí odboru Bc. Petra Tůmová dodala, že po vy-
dání stavebního povolení bude vyhlášeno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Předpokládaným termínem prací je 
jaro 2022.

Přechod u nemocnice čeká oprava.

 V ulici Žacká bude vybudován nový přechod.

V průběhu roku by se nového přechodu 
mohla dočkat také ulice Za Rybníkem. 

V ulici Dusíkova budou postavena nová parkovací místa.
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Projektové dokumentace naleznete v plném rozlišení na: https://bit.ly/prechodstudie

ŽITENICKOU ULICI 
ČEKÁ OPRAVA POVRCHŮ

V podzimních měsících minulého roku 
došlo pod vedením Vodohospodářské spo-
lečnosti Vrchlice-Maleč, a.s., k opravě vodo-
vodního řadu a kanalizace pod silnicí v ulici 
Žitenická. Lokalita tak byla připravena pro 
další fázi oprav, která zahrnuje rekonstrukci 
vozovky a části komunikace pro pěší.

K opravě vozovky dojde v celé délce Ži-
tenické ulice, tedy od křižovatky s ulicí Je-
níkovská k ulici Sadová. Pohodlnost a bez-
pečnost při pohybu po zastaralém povrchu 
chodníku zajistí zámková dlažba. Konkrét-
něji k rekonstrukci pohovořil Jan Šulc, který 
má užívání místních komunikací na starosti: 
„V Žitenické ulici dojde k vyfrézování sou-
časného povrchu vozovky a položení nového 
asfaltového pláště. V této lokalitě počítáme 
také s rekonstrukcí části přilehlého chodníku, 
který dosud nebyl převeden do zámkové dlaž-
by. Jedná se o část komunikace od křižovatky 
s ulicí Havlenova po vjezd do vnitrobloku ulice 
Družstevní. Součástí opravy chodníku budou 
i přístupové cesty k jednotlivým vchodům.“

Jana Šulce doplnila vedoucí odboru in-
vestic Bc. Petra Tůmová s tím, že celá akce 
bude probíhat v kooperaci s Vodohospodář-
skou společností Vrchlice-Maleč, a.s. Práce 
jsou naplánovány na jarní měsíce.

PARŤÁKY DO TÝMU 
TECHNICKÝCH SLUŽEB

POKUD ANO, OZVĚTE SE NÁM!
VÍCE INFORMACÍ: 

Vedoucí Odboru správy majetku města 
Ing. Iveta Motyčková, 

motyckova@meucaslav.cz, 
725 376 618

PARŤÁKY DO TÝMU 
Město Čáslav hledá:

SEŠLÁPNI
KARTONY 
A PETKY
s Evou 
Samkovou!

|
||

|
|

KARTONY 
A PETKY
s Evou 
Samkovou!

|
||

|
|

NAŠLAPAN
Á 

SOUTĚŽ

10 000 Kč 
pro vaši 

třídu 

za nejlep
ší 

sešlapáva
cí fotku!

Termín so
utěže 

od 1.1.2022
 do 28.2.2

022

|

Sešlápnutím 
petek a kartonů 

ušetříme až 2/3 

objemu popelnice. 

Posílejte fotografie sešlapávání odpadu na marketing@ave.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno, školu a třídu. Porota vybere nejlepší 
fotografii a Eva Samková osobně předá třídě 10 000 Kč v březnu 2022. 
Podmínky soutěže i všechny fotografie naleznete na www.ave.cz

AVE 
P A R T N ER 
MĚ S T A 
Č Á S L A V

ave_eva_plakatA3_caslav2021.indd   3 02.11.21   10:17

• Hledáte stabilní a dobře ohodnocenou práci?
• Baví Vás péče o zeleň? Jste manuálně zruční? 
• Upřednostňujete práci na čerstvém vzduchu?
• Baví Vás obsluhovat moderní zahradní  techniku?
• Chcete být součástí nového týmu?  
• Rádi zdoláváte nové výzvy?
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Tomáši, jak dlouho pracujete na 
městském úřadě v Čáslavi? 

Je to už 13 let. Tehdy jsem nastoupil 
jako třetí správce IT.

Jak se za tu dobu IT technologie 
na úřadě posunuly? 

Ohromným způsobem. Vzpomínám 
si, jak byly všude psací stroje, stolní po-
čítač byl pouze v některých kancelářích 
a celý systém fungoval na jednom nebo 
dvou serverech. Dnes je tato představa 
pro fungování našeho úřadu nemyslitel-
ná. Kvůli covidovému období jde vývoj 
v IT sféře v současnosti kupředu ještě 
rychleji.

Asi narážíte na zavedení práce 
z domu pro zaměstnance a digitali-
zaci služeb pro veřejnost.

Přesně tak. Na vrcholu jedné z covi-
dových vln jsme museli umožnit práci 
z domu, což nebylo úplně jednoduché. 
Naše systémy nebyly pro práci z domo-
va uzpůsobeny jako u fi rem, které tento 
způsob práce samy vyvíjejí. 

V rámci digitalizace služeb zazname-
nal velký pokrok vývoj takzvaného Por-
tálu občana, který bychom chtěli naplno 
spustit v první polovině letošního roku. 
Lidé tak většinu záležitostí vyřeší z po-
hodlí domova a nebudou muset osobně 
na úřad. Součástí Portálu občana bude 
také platební brána, která umožní rych-
lou online platbu přes QR kód nebo pla-
tební kartu jako v klasických e-shopech. 
Lidé se tím pádem nebudou muset při-
hlašovat do svého internetového ban-
kovnictví. Platební portál bychom chtěli 
spustit během února.

Můžete Portál občana představit 
ještě trochu detailněji?

Jedná se o službu pro veřejnost, díky 
které půjde vyřídit nejrůznější životní si-
tuace online. S vyplněním žádostí pomo-

hou jak inteligentní formuláře, tak návody 
a průvodce celým procesem. Občané si 
přes portál vyřeší platbu místních po-
platků nebo zařídí osobní doklady. Každý 
bude mít k dispozici svůj osobní účet, 
díky kterému získá přehled o minulých 
i budoucích závazcích k městu. E-mailem 
je navíc zasíláno automatické upozornění 
na blížící se dobu splatnosti. Už se tedy 
nestane, že někdo zapomene uhradit 
poplatek například za komunální odpad 
nebo za svého čtyřnohého miláčka.

Odbor informačních a komuni-
kačních technologií funguje na MěÚ 
Čáslav od ledna letošního roku. Dří-
ve vaše činnost spadala pod kance-
lář tajemníka. Co vedlo k vytvoření 
samostatného odboru? 

Vývoj technologií a digitalizace na 
městském úřadě nabývá stále větších 
rozměrů a s tím musí růst i kapacita pra-
covních sil, kterou musí někdo systema-
ticky vést s vlastním rozpočtem.

Co je hlavním úkolem odboru IT?

Sto procent lidí na úřadě pracuje na 
počítačích, které mají své softwarové vy-
bavení. Platí to i pro telefony a tiskárny. 
Musíme se tedy postarat o to, aby vše 
fungovalo. Nedílnou součástí naší práce 
je také rozvoj a zavádění systémů a di-
gitalizace. To vše lidem usnadní komuni-
kaci s úřadem. Městský úřad by měl být 
otevřený lidem a na to jako odbor musí-
me myslet.

Co vás na této práci nejvíce baví?

V oboru IT se každou chvíli setká-
váme s novými postupy a zajímavými 
technologiemi. Vezměme si třeba, v jaké 
podobě běží poslední online přenosy ze 
zasedání zastupitelstva. Museli jsme se 
během krátké doby naučit pracovat se 
zvukem, střihem videa a streamováním. 
Celý profesní život se musíme učit nové 
věci. To mě baví asi nejvíce.

VEDOUCÍ NOVÉHO ODBORU INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TOMÁŠ RUDOLF:
„Městský úřad by měl být otevřený lidem a na to jako odbor musíme myslet.“

Funkce pracovníků v oboru IT by se dala přirovnat ke kořenům stromu. Přestože kořenový systém pod nánosem půdy není tolik na 
očích, závisí na něm pevnost kmene, košatost koruny i množství plodů. S nenápadným čtyřlístkem „ajťáků“ čáslavského úřadu je to 
podobné. Jejich kancelář nenavštěvují občané v takové míře jako odbory, kde si mohou přihlásit vozidlo, vyřídit vydání občanského 
průkazu nebo zaplatit poplatky za komunální odpad. Nutno ale dodat, že bez jejich práce by v dnešní době tyto odbory nefungovaly. 
Více v rozhovoru s vedoucím nového odboru informačních a komunikačních technologií Tomášem Rudolfem.
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Bilance Městské policie Čáslav za rok 2021

V mnoha ohledech složitý rok 2021 je už pár týdnů minulostí a otevírá se 
možnost podívat se na něj s určitým odstupem. O bilanci jsme při té příležitosti 
poprosili také velitele čáslavských strážníků Pavla Kratochvíla. Řekl nám 
k tomu toto: „Městská policie Čáslav v roce 2021 řešila blokově 949 přestupků, 
za které vybrala 304 200 korun. Převážně se jednalo o přestupky v dopravě 
(804), dále narušování veřejného pořádku (77), překročení rychlosti (37), 
přestupky proti majetku (26), porušování občanského soužití (4) a v jednom 
případě nedodržování ochrany veřejného zdraví. Přestupky proti majetku 
byly převážně krádeže v obchodních domech, kde si často zloději zvážili 
ovoce nebo zeleninu, vytiskli cenovky a pak do stejných sáčků přidávali další 
ovoce a zeleninu. Dále městská policie provedla od konce srpna do konce 
roku 611 kontrol převážně mladistvých osob na nádraží Českých drah, které 
znečišťovaly okolí a obtěžovaly cestující.“

SLÍBIL OPRAVU PŘEVODOVKY
Nejprve 14 000 korun a poté dalších 6 000 korun si nechal zaplatit 43letý muž 
z Čáslavi pod příslibem opravy převodovky. Slíbenou práci ovšem dosud neodvedl 
a peníze poškozenému nevrátil. Momentálně je proto podezřelý ze spáchání 
trestného činu podvodu, za což mu v krajním případě hrozí odnětí svobody až 
na dva roky.

PODVOD PŘI PRODEJI KRYTINY
Také v tomto případě řeší čáslavští policisté podvod, konkrétně při prodeji 
střešních tašek v obci Semtěš. Dosud neznámý pachatel, vystupující jako 
zástupce jedné firmy z Ostravska, přijal od poškozeného zálohu ve výši 
11 500 korun. Slíbenou střešní krytinu nedodal a zcela se odmlčel. I jemu proto 
hrozí, že stráví dva roky ve vězení.

ZAÚTOČIL PLECHOVÝM KOŠEM
Čáslavští policisté dále řeší případ poškození výlohy obchodu v Hostovlicích. 
K události došlo zřejmě v noci na 14. prosince 2021, přičemž dosud neznámý 
pachatel použil k rozbití skleněné části výlohy plechový odpadkový koš. Způsobil 
tak škodu ve výši 14 000 korun.

ZAMĚŘIL SE NA KUŘIVO
Nad ránem 16. prosince 2021 se dosud neznámý pachatel vloupal do obchodu 
se smíšeným zbožím v Močovicích. Odnesl si odsud různé typy sortimentu, 
především se však zaměřil na tabákové výrobky. Celkem způsobil škodu ve výši 
70 000 korun.

ZE STUDNY UKRADL ANDĚLA
Vloupání se nevyhnulo ani přímo Čáslavi, konkrétně ulici Čeplova. Dosud neznámý 
pachatel tam v období od 17. do 19. prosince 2021 překonal oplocení jednoho 
z rodinných domů, následně poškodil okno a vnikl dovnitř. Přímo z domu sice nic 
neodcizil, z venkovní studny však ukradl keramickou sošku anděla. Paradoxní je, 
že jeho lup má hodnotu „pouze“ 500 korun, zato škoda způsobená na okně činí 
8000 korun.

BOURAL POD VLIVEM ALKOHOLU
Boží hod zřejmě pojal v duchu bujarého veselí 36letý muž z Čáslavi. V sobotu 
25. prosince 2021 totiž v prostoru křižovatky s ulicí Jaroslava Vrchlického dostal 
se svou Škodou Rapid na zmrzlé cestě smyk a narazil do náletových dřevin. 
Policisté u něj poté provedli dechovou zkoušku, na jejímž základě mu naměřili 
1,6 promile alkoholu. Dotyčný se k jeho konzumaci před jízdou přiznal. Vyslechl 
si podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až 
jeden rok nepodmíněně. Způsobená škoda se vyšplhala na 31 000 korun.

ROZBIL VÝLOHU KAVÁRNY
V pondělí 27. prosince 2021 kolem 18:00 narušil vánoční atmosféru v Čáslavi 
dosud neznámý pachatel tím, že poškodil výlohu kavárny přímo na náměstí Jana 
Žižky z Trocnova. Způsobená škoda činí v tomto případě 15 000 korun.

IM

Fotoaktuality, Policie inFormuJe

Hlavní sál divadla bude na jaře otevřen.

Kašna vstupuje do další fáze oprav. 

Park Na Vyhlídce nabídne 
místo k odpočinku uprostřed zeleně.

Práce na komunikacích 
na Čeplově byly dokončeny.



10  Školství

JN
MAP ČÁSLAVSKO PŘIPRAVUJE NOVÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE ŠKOL

Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání působí na Čáslav-
sku od roku 2016. Cílem projektu je na celém území ORP Čáslav 
(37 obcí, 15 MŠ, 14 ZŠ, 1 ZUŠ a cca 100 zájmových útvarů) vybu-
dovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují 
vzdělávání dětí. 

Před vánočními svátky nás pozval manažer MAPu Mgr. Norbert 
Kobela, aby nám představil, co MAP za poslední roky přinesl, a zá-
roveň nás informoval o tom, co by mohl přinést v letech následují-
cích. Zmínil také, že v lednu letošního roku byl zahájen projekt MAP 
III, který navazuje na předchozí aktivity. „Jedná se vlastně, stejně 
jako na samotném začátku, o plánovací období, jehož cílem je ve-
dle vyhodnocení dopadů (chcete-li smyslu) dosavadní spolupráce 
především plánování dalších aktivit ve spolupráci s mateřskými 
a základními školami. Základním principem MAPu je totiž metoda 
komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž cílem je podpora re-
gionu prostřednictvím hlasu místních obyvatel, což znamená, že 
sami učitelé, rodiče i žáci mají možnost rozhodovat, ve kterých akti-
vitách by chtěli pokračovat a co nového by uvítali,“ vysvětlil Norbert 
Kobela. 

Zde je krátká rekapitulace toho, co se prostřednictvím projektu 
MAP povedlo v posledních čtyřech letech:

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí

Veletrh studijních příležitostí je pod taktovkou MAP ve spolu-
práci s městem Čáslav a Mikroregionem Čáslavsko každoročně 
pořádán v sále hotelu Grand od roku 2016. Vzhledem k situaci uply-
nulých měsíců, která nehrála do karet shromažďovaní většího okru-
hu lidí – tudíž ani tradičnímu pojetí veletrhu –, se MAP obrátil na 
školy s nabídkou vytvoření vlastního „promovidea“. „Přestože nám 
covid-19 snad ve všech našich projektech uškodil, v případě veletr-
hu studijních oborů je tomu naopak. Musím sám za sebe přiznat, 
že během posledního veletrhu v Grandu jsem cítil, že akci musíme 
nějakým způsobem oživit. Když jsme se vzhledem ke stoupajícímu 
počtu nakažených rozhodli veletrh přesunout do online prostoru, 
oslovili jsme školy s nabídkou vytvoření videospotů, které předsta-
ví jimi nabízené obory. Myslím, že právě profesionálně vytvořená 
„akční“ videa v budoucnu dodají tradičnímu veletrhu nový náboj 
a pomohou potenciálním uchazečům s výběrem dalšího studia,“ 
řekl Norbert Kobela.

Pokud se tedy rozhodujete, jakou školu zvolit, nebo se jen chce-
te podívat, co jednotlivé školy nabízejí, nemůžete minout odkaz: 
https://bit.ly/veletrhškol21.

Divadelní festival základních škol

Dalším z projektů dílny MAP II byl Divadelní festival základních 
škol. Soubory dětských ochotníků se musely vypořádat s podmín-
kou, aby jejich představení mělo vztah k místnímu regionu. Zpočát-
ku nepřekonatelná bariéra se postupem času ukázala jako výzva, 
kterou snad nakonec všichni účastníci kvitovali. Norbert Kobela na-
stínil, jak se divadelní soubory s úkolem popasovaly: „Řada škol na-
studovala místní pověsti a nacvičila krásná divadelní představení. 
Velmi originálně se k tomu postavily dva soubory pod vedením Klá-
ry Fidlerové na gymnáziu, které půl roku navštěvovaly zdejší domov 
důchodců a hru připravily na základě pamětí a výpovědí místních 
seniorů. Festival měl mít původně tři ročníky, ale nakonec se kvůli 
pandemii covidu-19 mohl uskutečnit pouze jednou.“

Létající učitel (rodilý mluvčí)

Tučným písmem se do historie hodin angličtiny na místních 
školách zapsal „Létající učitel“. William Conrad Dakota Eychaner 
alias Coty z amerického Kansas City, který v roce 2019 rozšířil řady 
pedagogů deseti škol na Čáslavsku. O jeho působení, které skon-
čilo závěrem roku 2021, jste se mohli dočíst v lednovém vydání 
Čáslavských novin. „Musím vyzvednout Cotyho okamžitou reakci 
na přechod k distanční výuce. Prakticky ze dne na den se dokázal 
přizpůsobit a začal vytvářet vlastní (často velmi zábavná) výuková 
videa. Ta pak postupně využívaly i školy, které s ním neměly osobní 
zkušenost. Videa lze dohledat na YouTube pod heslem MAP Čás-
lavsko – Lekce angličtiny s Cotym,“ podotkl pan Kobela a zmínil, že 
pokud vše půjde podle plánu, v září letošního roku by díky spolupráci 
s městem Čáslav mohl projekt pokračovat s novým vyučujícím ze 
zahraničí. 

Dopravní výchova formou vrstevnického učení

MAP stojí také za rozvojem dopravní výchovy založené na for-
mě vrstevnického učení. „Když jsme se v letech 2016 až 2017 ptali 
školek a škol, co jim chybí, tak jednou z nejčastějších odpovědí bylo 
dopravní hřiště. Uspořádali jsme proto společné setkání učitelů 
s vedením města, které na základě tohoto podnětu zajistilo jeho 
vybudování v areálu zemědělského muzea. Díky tomuto kroku jsme 
mohli uplatnit naši vizi o vrstevnickém učení, kdy starší děti učí ty 
mladší, a navázali jsme spolupráci s PaedDr. Lenkou Frajerovou, 
autorkou programu Dopravní abeceda. Bylo krásné pozorovat, že 
děti nejsou tak ‚na přes pusu‘, jak si často myslíme, ale že potřebují 
cítit důvěru a mít pocit, že mají zodpovědnost ve vlastních rukou. 
Doufám, že i tento projekt, který nám rovněž narušil covid-19, opět 
rozjedeme, “ uzavřel Norbert Kobela.



11  11  Soc.  oblast a zdravotnictví

MISE INTERIM KRIZOVÉHO TÝMU SKONČILA
Skončil rok 2021 a s ním i činnost interim krizového týmu v Městské nemocnici Čáslav. Ráda bych proto čtenáře Čáslavských 

novin seznámila s výsledky práce, kterou jsme zahájili v srpnu 2021. Městská nemocnice je dnes ve stabilizovaném stavu a opět 
zajišťuje péči ve všech lékařských oborech, na které byli občané zvyklí. 

Těžké začátky

Na samotném začátku našeho působení jsme si s kolegy Mgr. 
Šárkou Matýs a Ing. Peterem Beckem rozdělili oblasti, za které 
jsme nesli plnou zodpovědnost, a vykročili ke stabilizaci nemoc-
nice. Situace v nemocnici nebyla jednoduchá. Museli jsme při-
jmout celou řadu i nepopulárních opatření, nabourávali jsme zajeté 
stereotypy a dělali věci jinak, než bývalo zvykem. Postupem času 
jsme si však získali důvěru těch zaměstnanců, kteří byli stejně jako 
my odhodlaní měnit věci k lepšímu. 

Důležitá byla komunikace s institucemi typu pojišťoven a okol-
ních nemocnic, se zaměstnanci, se starosty v regionu, a především 
s veřejností, které nemocnice své služby poskytuje. Těšilo nás, 
když místo urážlivých e-mailů a pochybovačných komentářů na 
sociálních sítích začala přicházet slova podpory a pochopení, která 
postupně převážila.

V závěru srpna jsme se věnovali především vyjednávání se za-
městnanci a s ohledem na odchod lékařů z interny jsme se rozhod-
li uzavřít lůžkovou část interního oddělení a některé ambulance. 
Dohodli jsme spolupráci s okolními nemocnicemi, aby pacienti 
z Čáslavi našli lékařskou pomoc co nejblíže. 

Důležitá pomoc externistů a nové ředitelky

V září a říjnu jsme díky pomoci nových externích lékařů, zdra-
votních sester, sanitářů a dalšího chybějícího personálu dokáza-
li obsadit denní ambulance a celodenní služby. Uskutečnily se 
všechny plánované operace, v nemocnici přicházely na svět děti 
a pacienti dostávali vždy plnou péči na všech otevřených odděle-
ních. Externí lékaři byli velmi překvapení tím, na jak profesionální 
úrovní je vybavení nemocnice a jak ochotný je personál v ambulan-
cích i v lůžkové části. Díky tomu se nám postupně dařilo hostující 
lékaře získat na částečné úvazky. Jejich doporučení vedla k získání 
dalších lékařů.

V říjnu nastoupila do vedení nemocnice nově jmenovaná ředi-
telka MUDr. Mgr. Dita Mlynářová. Účastnili jsme se jejího výběru 
a jsem si jistá, že to byla dobrá volba. 

Lůžková část interny od 1. 1. 2022 otevřena

V listopadu a prosinci byly pro začátek roku 2022 vyjednány ná-
stupy dalších lékařů. Postupně jsme tak doplnili chybějící personál 
na všech odděleních s podstavem a od ledna otevřeli první lůžka 
na interně. Jejich počet bude postupně růst až do plného stavu. 
V průběhu prvního kvartálu nastoupí další noví lékaři, kteří posílí 
jednotlivá oddělení. Nábor lékařů a zdravotního personálu bude 
pokračovat i nadále.

Péče o zaměstnance

Velká část práce interim krizového týmu spočívala v realizaci 
akcí, které vedly ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. 

Jako poděkování a ocenění práce jsme pro zdravotní personál 
připravili možnost rozvoje a setkávání pracovních týmů v hotelu 
Grand. Pro všechny zaměstnance jsme také rozšířili systém be-
nefi tů. 

Zajistili jsme podmínky pro vznik dětské skupiny – tedy jakési 
školky pro děti zaměstnanců –, abychom odlehčili všem rodičům, 
kteří řeší, jak své děti v předškolním věku zajistí v době, kdy sami 
musejí do zaměstnání. 

Pracovali jsme na zajištění akreditačních vzdělávacích progra-
mů, abychom mohli v nemocnici přijímat absolventy lékařských fa-
kult a zajistili pro ně odbornou praxi. Navázali jsme spolupráci se 
středními zdravotními školami v regionu i s lékařskými fakultami 
v České i Slovenské republice.

Areál nemocnice se měnil před očima

Během našeho působení došlo k vyčištění areálu od dlouhodo-
bě nahromaděného odpadu, fasáda nemocnice byla zbavena holu-
bího trusu, proběhla rekonstrukce oddělení rehabilitace, dokončilo 
se malování a rozmístění orientačních cedulí v budově, úklid za-
hrady a parkovacích ploch. Potýkali jsme se s havarijním stavem 
v některých částech budovy a dávali do pořádku věci, které nebyly 
řešeny i více než 15 let. 

Poděkování

To vše bychom nezvládli bez spolupráce a součinnosti s Radou 
města a zaměstnanci nemocnice. Společně jsme krok za krokem 
nemocnici vyvedli z krize a udělali vše potřebné pro její stabilizaci. 
Děkujeme i obyvatelům Čáslavi a blízkého okolí, že nás podporova-
li a věřili, že nemocnice bude i nadále fungovat a poskytovat služby 
na všech odděleních, jako tomu bylo v minulosti.

Naši práci jsme dělali podle svého nejlepšího vědomí a svědo-
mí až do konce roku. Její výsledky jsme odprezentovali v prosinci 
zástupcům Rady města. Ukončili jsme svoji činnost krizového říze-
ní s čistým svědomím a se splněnými prioritami. 

Další spolupráce s nemocnicí?

Krizové řízení za naši společnost skončilo. Nyní naplno převza-
la otěže paní ředitelka spolu s vedoucími pracovníky nemocnice. 
O další možné spolupráci ale ještě jednáme. Jde především o roz-
vojové projekty v oblasti personální práce, marketingu a provoz-
ních procesů, které nemocnici pomohou posílit a budovat její dob-
ré jméno v rámci regionu. 

Mgr. Radka Šušková, vedoucí interim krizového týmu
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Nabídka zaměstnání – práce, která dává smysl  
Staňte se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů
Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• Pracovní doba – pondělí až pátek od 6:00 do 14:30
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a  na stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, 

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

Staňte se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů
Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

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

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

Všeobecnou zdravotní sestru 
bez odborného dohledu

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

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

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

za rok 2021 se narodilo 525 miminek

Prvním miminkem roku 2022, které se narodilo v čáslavské 
porodnici, je Lilly Anne Semrádová. Na svět vykoukla 1. 1. 2022 
v 7:32, měřila 53 cm a vážila 3720 g. Holčičce přejeme pevné 
zdraví a mnoho štěstí v životě. 

Za vedení města malou Lilly přivítal starosta JUDr. Vlastislav 
Málek. Starosta s primářem porodnice MUDr. Peterem Rafajem 
také zhodnotili uplynulý rok, ve kterém se u nás narodilo 525 
miminek, a probrali, čím může město přispět k tomu, aby byla 
v roce 2022 pokořena magická hranice 600 porodů.

♡

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

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

Děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek, po-
mocníkům a vám všem, kteří jste přivítali koledníky 

s otevřenou náručí a přispěli fi nančním darem. 
Velký dík! C+M+B 2022

 Terezie Tichá a kolektiv RC Kopretina

Darujme společně radost osamělým seniorům
Udělat radost druhému je to nejhezčí, co obzvláště před Vánoci mů-
žeme zažít. Chtěli bychom velmi poděkovat paní Renátě Daňkové, 
která již potřetí zorganizovala sbírku vánočních dárků pro osamělé 
seniory. V průběhu adventních dnů mohl každý, komu není osamělost 
seniorů lhostejná, předat svůj dáreček do její prodejny a přispět tak 
k radosti a pocitu štěstí. Naši klienti díky tomu alespoň na chvíli za-
žili to, co je pro ně důležité – pocit sounáležitosti s někým, kdo na ně 
upřímně myslí a váží si jejich života. 

ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. 
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FOTBALOVÉ LEGENDY 
SE PRO DOBROU VĚC POSTAVILY NA ČÁSLAVSKÝ LED

Šmicer team tvořený legendami českého fotbalu 
jako jsou například Vladimír Šmicer, Karel Poborský, 
Patrik Berger, Tomáš Ujfaluši nebo Pavel Kuka, se utkal 
s týmem FK Čáslav v exhibičním hokejovém zápase  
s charitativním podtextem. Akce díky sponzorským da-
rům a tržbám za vstupenky vynesla částku 59 738 Kč, 
která byla připsána na transparentní účet klubu. Ten byl 
zřízen pro malého Jakoubka Jandu, syna nejslavnějšího 
odchovance čáslavského fotbalového klubu a bývalého 
hráče SK Slavia Praha Petra Jandy. Malý Jakub utrpěl 
komplikované poranění krční míchy. Jedinou možností 
ke zlepšení jeho stavu je intenzivní rehabilitace, která 
vyžaduje nemalé finanční prostředky.   

Celý příběh Kubíka s informacemi o jeho aktuálním 
zdravotním stavu najdete na: 

www.projakoubka.cz
Transparentní účet klubu bude otevřen 
do 30. června 2022: 5936586339/0800

JN

LETOS SE NÁM PODAŘILO DÍKY VÁM, 

MILÉ DÁRKYNĚ A MILÍ DÁRCI, VYBRAT NE-

UVĚŘITELNÝCH 550 VÁNOČNÍCH DÁRKŮ  

V RÁMCI KRÁSNÉ AKCE „KRABICE OD BOT“ 

aneb děti darují dětem. VELMI SI VÁŽÍME 

VAŠÍ OCHOTY POMÁHAT A VĚŘTE, ŽE VAŠE 

DÁRKY UDĚLALY VELKOU RADOST POTŘEB-

NÝM DĚTEM I RODIČŮM SAMOŽIVITELŮM 

A OHROŽENÝM RODINÁM V NAŠEM OKOLÍ.

       

Dárky letos putovaly do Kolína do or-

ganizace Prostor plus, další do Azylového 

domu Diakonie ve Vlašimi či do Pobytové-

ho střediska v Kostelci nad Orlicí. Ostatní  

zůstaly v Čáslavi a okolí.
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Výtěžek 17 300 Kč z koncertu Pavla Helana obdrželo RC Kopretina.  

Tři králové v přenosných pokladničkách 

přinesli 87 151 Kč.

Tanečnice a tanečníci DDM 

a hotel Grand Čáslav potěšili 

klienty domova důchodců.

Veselý trojlístek z terapeutické dílny Diakonie 

ozdobil vánoční stromeček v infocentru.

Zápas ŠMICER team 

vs. FK Čáslav 

vytěžil 59 738 Kč 

pro Jakoubka Jandu.

ČÁSLAV S DOBRÝM SRDCEM
Díky vánočnímu běhu pro 

Záchrannou stanici Lipec 

bylo vybráno 13 900 Kč. 
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SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA ÚNOR 2022

5. 2. sobota ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA LICHNICI
Trasa: Závratec, Lovětínská rokle, Lichnice, Třemošnice
Odjezd: Čáslav 9:13                  návrat: 14:55
Vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

12. 2. sobota CESTOU PÁTERA TOUFARA
Trasa: Leština, Dobrnice, cesta pátera Toufara, Kynice, Číhošť
Zpět: Kynice, dále po silnici do Leštiny
Odjezd: Čáslav 7:58  návrat: 14:03, 16:03
Vedoucí: Zdena Šrámková

19. 2. sobota KUTNOHORSKO 
Trasa: K. H. město, sv. Trojice, Bylany, Přítoky, K. H. město
Odjezd: Čáslav 8:51   návrat: 15:06
Vedoucí: Julie a Jiří Kučerovi

26. 2. sobota ZIMNÍ JENÍKOVSKO
Trasa: Golčův Jeníkov město, Nasavrky, Vilémov, Vrtěšice, 
Golčův Jeníkov
Odjezd: Čáslav 9:07 návrat: 14:59
Vedoucí: Miloslava Poštová

12 km

12 km

12 km

12 km

Pionýrská skupina Čáslav vstoupila do nového roku

Kalendářní rok sice skončil, náš pionýrský ale teprve spěje do své polo-
viny. A tak je čas ohlédnout se, co nového se událo, protože poslední dva 
měsíce byly nabité.

V prosinci nás i přes covid a s ním spojenými komplikace, odhlášky či 
karantény odjelo přes čtyřicet na Mikulášskou víkendovku do Horní Sytové 
v Krkonoších. Vrcholem víkendu byla návštěva Mikuláše, čertů a anděla. 
Děti dostaly balíček se sladkostmi, následovalo předávání dárku a nesmě-
la chybět diskotéka. Jedno odpoledne jsme věnovali dílnám, ve kterých 
jsme si vyrobili hezké vánoční dekorace, a jako dárek na závěr napadl 
v noci sníh, a tak jsme si v neděli užívali zimní radovánky.

Už v listopadu proběhla jednodenní výprava oddílu středňáků do Želez-
ných hor. Výlet se nesl ve znamení Bílé paní, kterou děti na zřícenině hradu 
Lichnice dokonce potkaly. Po tomto setkání byl výlet zakončen opékáním 
buřtů s výhledem do širého okolí Železných hor.

Než jsme se rozešli na Vánoce, proběhla v sobotu 18. 12. rada Pio-
nýrské skupiny, což je takové skupinové vedení, které určuje její další 
směřování. Tato rada byla poněkud jiná, neboť došlo ke změně vedoucího 
skupiny, kterým se od 1. ledna stal Vojta Zvolský. Navazuje tak na Naďu 
Jelínkovou, která stála v čele skupiny třicet let. Za celé její působení jí patří 
velké díky, protože za tři dekády prošly skupinou stovky dětí a odnesly si 
zážitky a kamarády mnohdy na celý život. Z některých dětí jsou už dokon-
ce rodiče, kteří k nám posílají zase své děti. 

Na závěr rady jsme naplánovali akce na letošní rok. Mezi největší bude 
patřit květnová paintballová liga otevřená veřejnosti. Čeká nás samozřej-
mě spousta schůzek a také výlety. Rok zakončíme tradičně táborem EXPE-
DICE HOTAH 2022 v prvních dvou červencových týdnech. Do konce února 
běží přihlašování pro členy, poté případně nabídneme místo i nečlenům.

Pokud byste měli zájem se k nám připojit, neváhejte se na nás obrá-
tit. Kontakty jsou na www.pscaslav.cz, ale klidně můžete napsat na e-mail 
vojta@pscaslav.cz. Navštivte i náš Facebook, Instagram a také server Ra-
jče, kde máme fotky z akcí. Jsme rádi za každého, kdo s námi chce smys-
luplně trávit svůj volný čas.

Tenis jako sport pro Život 
Nový online rezervační systém REZZY
Tak jako si každý z nás dává do nového roku určitá předsevzetí, tak si 
i čáslavský tenisový klub dal pro rok 2022 za úkol zvýšit svou sportovní 
a společenskou prestiž a přiblížit tenis všem, kdo ho mají rádi. Jedním 
z důležitých momentů propagace tenisu je bezpochyby nový rezervační 
systém ke hraní na kurtech, který již dnes najdete na našich webových 
stránkách www.teniscaslav.cz. V současné době se rezervační systém 
nachází ve zkušebním provozu, ale již nyní se do něj můžete zaregistro-
vat a zarezervovat si hodinu hraní v hale. Zajímavostí je i to, že po regis-
traci si můžete rezervovat hodiny i v dalších městech, kde již tento sys-
tém funguje (např. Pardubice nebo Hradec Králové). Mimo nový systém 
běží dočasně i rezervace postaru – přes telefon správce 603 829 439.

Pionýr, z. s.
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ZVOLTE SI ÚSPĚCH, ODBORNOST 
MÁ BUDOUCNOST!

PROČ JÍT STUDOVAT NA SOU ČÁSLAV?

JAKÉ OBORY VÁM NABÍZÍME?

Obory zakončené výučním listem:

Po ukončení tříletého studia je možné pokračovat dále 
s dvouletým nástavbovým oborem s maturitou – Podnikání

V průběhu studia můžete absolvovat:
autoškolu, kde získáte řidičské oprávnění na všechny typy 
vozidel, svářečský kurz, barmanský kurz, baristický kurz aj.

www.soucaslav.cz

Business in EnGlish na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Jak připravit žáky co nejkvalitněji pro budoucí trh práce a profesní život? 

Odpověď na tuto otázku hledá naše škola vždy ve spolupráci se zaměstnavate-
li, s regionálními fi rmami. Ze současné praxe jasně zaznívá, že v hledáčku per-
sonalistů se čím dál častěji objevují univerzální dovednosti (fl exibilita, ochota 
učit se nové věci, selfmanagement a práce v týmu), díky kterým se pracovníci 
dokáží vyrovnávat s neustálými změnami v oblasti podnikání.

Nové zaměření Business in English v oboru Obchodní akademie proto na-
bízí nejen prohloubené vzdělání v cizích jazycích, zaměřuje se také na interper-
sonální dovednosti jako důležitou součást odborné způsobilosti.

Jaké znalosti a kompetence si tedy absolventi tohoto zaměření osvojí? 
Vedle základních odborných kompetencí oboru Obchodní akademie získají 

dovednost komunikovat – jak v ústní, tak písemné formě – ve třech cizích ja-
zycích. Výuku anglického jazyka rozvíjíme samostatnými hodinami konverzací 
a odborného předmětu Business English. Svoje komunikační dovednosti si 
žáci mohou naživo ověřit při zahraničních exkurzích a stážích, které v průběhu 
roku organizujeme. Aktuálně nabízíme anglický, německý, španělský a ruský 
jazyk. 

Dalším cílem tohoto zaměření je zprostředkování kvalitní učební praxe. 
K tomu slouží fi ktivní fi rma, kterou žáci zakládají a vedou. Práce ve fi ktivní 
fi rmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům 
znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní fi rmy, případně jim 
umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání. Cílem výuky ve fi k-
tivní fi rmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům zna-
losti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat 
v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké i odbor-
né dovednosti. Důležitý je rovněž trénink prezentace výsledků jak svých, tak 
celé společnosti.

V neposlední řadě je u absolventů tohoto zaměření kladen důraz na kom-
plexní kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplat-
nitelné napříč obory. V předmětu Selfmanagement žáci posouvají kupředu 
svůj osobní rozvoj, asertivní chování, verbální a neverbální komunikaci, osvo-
jují si time management, sebeřízení, kooperaci, řešení konfl iktů a vyjednávání, 
kreativní nebo týmové řešení problémů, aktivní přístup, zvládání zátěže a další.

Absolventi oboru Obchodní akademie se zaměřením Business in English 
získávají výhodu na trhu práce díky nadstandardním jazykovým znalostem 
a komunikaci ve třech cizích jazycích. Komunikační kompetence pak doplňují 
další odborné ekonomické znalosti, sociální dovednosti a podnikavost. Absol-
venti mohou po studiu vycestovat – ať už za dalším studiem, prací či vlastním 
podnikáním. Uplatnění naleznou také v nadnárodních fi rmách tuzemského trhu.

Další nabídka studia na Obchodní akademii je ve dvou zaměřeních: Logis-
tika a Účetnictví a fi nance podniku. Samostatné studium na Ekonomickém 
lyceu. V oboru Strojírenství je možný výběr ze čtyř zaměření: Robotika, Auto-
-Moto, 3D modelování a CNC programování. 

Mgr. Bc. Pavla Havelková, výchovný a kariérový poradce

Kuchař–číšník
Cukrář
Prodavač
Zahradník
Řezník–uzenář
Opravář zemědělských strojů

Kuchařské práce
Cukrářské práce
Opravářské práce
Zahradnické práce
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Na přelomu kalendářního roku je na 
místě reflektovat uplynulý školní rok. Do-
volte nám tedy, abychom se s vámi podělili 
o to, jak jsme s dětmi v letošním školním 
roce pracovali a co se v Holubníčku za uply-
nulé čtyři měsíce naučily.

V září jsme u nás přivítali nový kolektiv 
dětí, ale také jsme rozšířili tým našich pro-
fesionálních chůviček. Výchovné téma mě-
síce září neslo název Já a lidé v mém okolí. 
Jeho cílem bylo, aby děti dokázaly říct zá-
kladní informace o sobě, aby pojmenovaly 
členy rodiny, začlenily se do kolektivu dět-
ské skupiny, osamostatnily se, aby pocho-
pily, přijaly a dodržovaly nastavená pravidla 
a uvědomily si vlastní zodpovědnost. Spo-
lečně jsme pracovali na tom, aby se jim 
v Holubníčku líbilo, aby mezi sebou naváza-
ly vřelý vztah a aby důvěřovaly našim chů-
vičkám a rády k nám chodily. Zpětně může-
me prozradit, že se to podařilo a i letos se 
nám ve skupince sešla dobrá parta, která 
denně zažívá spoustu legrace!

V říjnu děti v dětské skupince hodně 
tvořily. Učily se lepit, stříhat, vybarvovat. 
Podzim jsme si s dětmi také dosyta užili, až 
do posledních slunečních dní i venku. Děti 
řádily v napadaném listí, stavěly domečky 
pro skřítky, sbíraly podzimní plody, které 
potom využily při výtvarné tvorbě, a letos 
naposledy si užily čáslavská dětská hřiště.

Téma měsíce listopadu znělo Lidské 
tělo a zdraví. Formou písniček, říkadel 
a výtvarných aktivit jsme procvičovali, jaké 

máme smyslové orgány a jaké 
jsou jejich funkce. Pomocí didak-
tických obrázků se děti učily, kte-
ré potraviny jsou zdravé a které 
ne. Obkreslovali jsme dětské ru-
čičky a pojmenovávali jednotlivé 
prstíky. Také jsme si s pomůc-
kami ukazovali správné čištění 
zoubků. Na podzim nechyběla 
ani tématika dušiček, kdy jsme si 
zapálili svíčky nebo jsme během 
větrných dní tvořili papírové dra-
ky. V listopadu jsme v Holubníčku 
uspořádali maškarní karneval, na 
který si děti i chůvičky připravily krásné 
masky (letos nechyběli slepička, včelka, 
hasič, beruška, pirát, semafor nebo sně-
hulák).

V prosinci jsme si s dětmi ve školičce 
vytvořili příjemnou vánoční atmosféru. Po-
vídali jsme si o vánočních svátcích a jejich 
tradicích. Natrhali jsme barborky, ozdobili 
(i ochutnali) medové perníčky, zpívali vá-
noční koledy. Ale také jsme plnili advent-
ní výzvu, kdy nám chůvičky na každý den 
nachystaly nějaký domácí úkol (např. za-
hrát si společenskou hru s rodinou, zapálit 
společně prskavku, dojít pro jmelí, vyrobit 
sněhovou vločku apod.). V prosinci nás 
v Holubníčku navštívili Mikuláš, čert a an-
děl a přinesli dětem nadílku. I rodiče letos 
nadělovali, a tak bychom touto cestou rádi 
ze srdce poděkovali za sponzorské dary 
pro naši školičku!

I nadále pokračujeme v pravidelné ca-
nisterapii, kdy k nám do dětské skupinky 
přichází pejsek s paní canisterapeutkou. 
Děti si také během řízených aktivit hrály 
s velkým barevným padákem, poznávaly 
hudební nástroje, chodily po senzomotoric-
kém koberci a rády si hrály i s edukativními 
dřevěnými hračkami. Při spontánní hře se 
u dětí projevuje nadšení k vlakům, které 
máme nadosah i nadohled (sídlíme naproti 
nádraží). Rády je pozorují nebo si sestavu-
jí židličky do řady a hrají si spolu na jízdu 
vlastním vlakem. Každodenní radost nám 
také dělají naši mazlíčci – afričtí šnečci, 
které krmíme a pozorujeme.

Na závěr bychom vám všem chtěli po-
přát pěkný nový rok a trochu dětské radosti 
a štěstí do všedních dní!

Za tým DS Holubníček 
Mgr. Veronika Holubová, DiS.

Víte, že Klub zaměstnavatelů vyhlásil 
a zorganizoval ve školním roce 2020/2021 
soutěž Škola doporučena zaměstnavateli? 
Do poloviny prosince byla předána všem 
školám ocenění v jednotlivých krajích České 
republiky.

Pro deset nejlépe hodnocených škol ve 
Středočeském kraji je stejně jako v předchá-
zejících ročnících k dispozici označení  ŠKO-
LA DOPORUČENA ZAMĚSTNAVATELI. Tuto 
oficiální pečeť získala i Střední odborná ško-
la a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, 
což je pro ni samozřejmě velká pocta, ale 
i závazek do budoucích školních let.

Všichni zájemci o studijní obory SOŠ 
a SOU dopravní Čáslav jsou zváni na dny 
otevřených dveří, které se konají v několika 
termínech od začátku nového kalendářního 
roku 2022.

Absolvent maturitního oboru Provoz 
a ekonomika dopravy získá znalosti v or-
ganizování přepravy cestujících a zboží, ve 
využívání sdělovací, zabezpečovací a dal-
ší techniky v dopravě. Obor je vhodný pro 
děvčata i chlapce. Absolvent maturitního 
oboru Požární ochrana se uplatní v rámci 
Integrovaného záchranného systému. Obor 
je vhodný pro chlapce i děvčata. Absolvent 
maturitního oboru Autotronik bude odbor-
níkem na diagnostiku a provádění oprav 
moderních motorových vozidel hlavně v ob-
lasti elektroniky. Absolventi výučních oborů 
Mechanik opravář motorových vozidel, Auto-
elektrikář a Karosář získají znalosti ve vyhle-
dávání závad, odhalování jejich příčin, opra-
vách a seřizování součástí vozidel a strojů. 
Všichni absolventi v průběhu studia získají 
řidičské oprávnění skupiny B a některé obory 
i skupiny C. 

KAM ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY? TOP 10 STŘEDNÍCH ŠKOL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Holubníček – ohlédnutí za rokem 2021
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SERIÁL AKTIVIT PRO PŘEDŠKOLÁKY
Cestička do školy

www.sadovka.cz

9. 12. 2021           13. 1. 2021           10. 2. 2021           17. 3. 2021
Pojďte si hrát do školy! V našem herně vzdělávacím programu pomůžeme 
dětem předškolního věku připravit se k zápisu a ke vstupu do první třídy.

Knihovna má novou vedoucí, Mgr. Petru Hrubišovou. Čáslav-
ské noviny si tudíž nemohly nechat ujít příležitost usměvavou 
knihovnici vyzpovídat. Řeč přišla i na témata, která souvisejí spí-
še s literaturou jako takovou.

Jak došlo k tomu, že jste se stala novou vedoucí čá-
slavské knihovny, a co přesně je náplní vaší práce?

Musím na sebe hned v úvodu „prásknout“, že už jsem v čáslav-
ské knihovně pracovala (někteří čtenáři si mě možná ještě pamatu-
jí). Poté jsem si „odskočila“ do Národní knihovny, kde jsem více než 
pět let v oddělení povinných výtisků pracovala na pozici domácího 
akvizitéra, jinak řečeno nákupčího, konkrétně v retro doplňování, 
což je vlastně pro knihovníka práce snů. Obcházíte pražské anti-
kvariáty a v zaprášených poličkách hledáte staré omšelé knihy – 
doslova poklady. Jenže v říjnu loňského roku přišla na řadu třetí 
etapa revitalizace Klementina a naše oddělení bylo přestěhováno 
do centrálního depozitáře v Praze-Hostivaři. Tím pádem se pro 
mě denní dojíždění stalo neúnosným, a tak jsem zase tady, zpátky 
v Čáslavi – a jsem tomu ráda. Co se týká náplně mé práce, jde pře-
devším o zajištění běžného provozu všech oddělení, usměrňování 
činností, jako jsou akvizice, adjustace, katalogizace a půjčování. 
Dále komunikace s dodavateli a ostatními dotčenými institucemi 
a také plánování a realizace kulturních a vzdělávacích akcí pro ve-
řejnost. V mé osobní náplni práce mě velmi pobavila věta, že mám 
„osvětově působit na občany“.

Co vede člověka k tomu, že svůj profesní život spojí 
s knihovnou, respektive s knihami jako takovými? 

To je jednoduché. Od dětství čte vše, co mu přijde pod ruku, ná-
sledkem své vášně vystuduje bohemistiku a pak už není cesty zpět.

Pracovala jste někdy i v jiném oboru?

Když nepočítám brigády na poště či v bance, tak nikdy. 

V knihovně máte mimo jiné na starosti i dětské oddě-
lení. Dokážete říct, zda je mezi čáslavskými dětmi četba 
populárním způsobem, jak trávit volný čas? 

Řekla bych, že je to úplně stejné jako v jiných knihovnách. Jsou 
děti, na kterých vidíte, jak ty knihy hltají a mají hlad po dalších 
a dalších kouscích opravdu kvalitní četby, jiné děti si přijdou pou-
ze pro povinnou četbu. Ale máme základnu malých čtenářů, kteří 
k nám docházejí pravidelně a jsou zde schopni pokaždé strávit 
i dvě hodiny, ať už bloumáním mezi regály či četbou. A pak je další 
kategorie dětí, které sem rodiče doslova „dovlečou“, a těm je třeba 
se věnovat a ukázat jim cestu. Některé se chytí, jiné ne. Za poslední 
dva měsíce jsme nakoupili velké množství beletrie i naučné litera-
tury pro všechny dětské věkové kategorie, takže si troufám říct, že 
dokážeme nabídnout četbu opravdu pro každého. 

Každopádně jdete dětskému čtení hodně naproti, napří-
klad prostřednictvím čtenářského klubu Liščata. Můžete 
jej trochu představit? Je o něj zájem? 

Čtenářský klub Liščata je nabízen jako volnočasová aktivita pro 
děti prvního stupně. Mělo by jít o zábavnou formu prezentace nověj-
ší české literatury pro děti, ale i dejme tomu staré klasiky v novém 
kabátě. Je to zase jiná úroveň práce s dětským čtenářem, protože, 
obecně vzato, pro děti na základních školách pravidelně pořádáme 
informatiky, ale klub je založen na dobrovolnosti, tudíž přijdou oprav-
du jen ty děti, které rády čtou a mají už nějakým způsobem vztah 
ke knize nastavený. Našim úkolem je tento vztah posílit a rozvíjet, 
naučit děti kritickému hodnocení, nabízet alternativy, nenápadně 
a hlavně nenásilně je seznámit se základy literární vědy atd. A ná-
plň? Budeme si samozřejmě číst, předávat si tipy ke čtení, to vše do-
plníme výtvarnou dílnou k danému tématu nebo hraním deskových 
her. Nějaká Liščata už máme zaregistrovaná, ale přihlašování je 
a bude stále otevřeno, takže děti, neváhejte a přijďte mezi nás!

Sadovka se k zimnímu 
spánku rozhodně neuloŽila

Medvědi se možná uložili k zimnímu spánku, ale Sadovka ne-
usnula ani náhodou. Přestože si užíváme radosti a témata zimních 
měsíců, zároveň se připravujeme na jaro, na dobu, která je v očích 
budoucích prvňáčků a jejich rodičů velmi důležitá. Každoročně 
v dubnu se totiž konají zápisy do prvních tříd. 

A jak se na takový zápis připravit? Co všechno mají děti 
znát nebo umět? Jak potom předškoláčkům usnadnit vstup do 
první třídy? S odpovědí na všechny tyto otázky na Sadovce po-
máhá herně vzdělávací program Cestička do školy. Tento seriál 
aktivit pro všechny předškoláky z Čáslavi, ale i okolí, chce po-
moct budoucím prvňáčkům seznámit se se školním prostředím 
a s prostorem, kde budou příštích devět let růst. 

V prosinci jsme děti pozvali do našeho Obláčkového domu, 
aby jako Ježíškovi pomocníčci pomohly s přípravou kouzla Vánoc. 
V lednu jsme se vydali na záchrannou misi Ledového království 
s Olafem. Desátého února budeme cestovat. Z pohádky do pohád-
ky. Nakonec budeme vítat jaro na našich jarních slavnostech, při 
dni otevřených dveří ve čtvrtek 17. března. Všechny vás srdečně 
zveme. Sledujte web nebo facebookový profi l školy, ať vám nic ne-
uteče, případně abyste se mohli na další díl seriálu přihlásit. 

    

    

Ivana Houfková
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O představení vás poprosím i u Dětské čtenářské výzvy 
2022. Co přesně musejí dítě nebo teenager udělat, aby se 
stali „superčtenářem“?

Stačí si na našem webu muzeumcaslav.cz v sekci Aktuality 
stáhnout hrací kartu a přečíst si podmínky výzvy. Pak už stačí jen 
číst, číst a číst! Za každou přečtenou knihu, dle speciálního kritéria, 
dostanou děti od paní knihovnice razítko do hrací karty. Kdo posbí-
rá všech šest, respektive deset razítek, bude zařazen do slosování 
o ceny. Hrajeme ve dvou věkových kategoriích 5–8 let a 9–15 let. 
Soutěž potrvá téměř až do konce listopadu. Podrobnější podmínky, 
hrací karty a další informace jsou k dispozici rovněž v knihovně.

Sledujete nějaké trendy, co se žánru nebo typu knih 
týče, které momentálně čtenáře nejvíce oslovují? Ideálně 
nejen ty dětské, ale i dospělé. 

Trendy vždy byly a budou, jsou ale hodně proměnlivé a nestálé, 
jak už z defi nice trendu vyplývá. Nejvíce se určitě čtou detektivky, 
severská krimi stále vede. A pak jsou tu takové výkřiky do tmy, jako 
bylo třeba Milénium nebo Padesát odstínů šedi, po kterých dnes 
pes neštěkne. Stálicí jsou však románové ságy pro ženy. Děti si 
rády chodí pro Deník malého poseroutky či knihy Davida Walliam-
se, v kurzu jsou příběhy o nemocných nebo osudem jinak stižených 
zvířátkách a trendy jsou i knihy s tematikou Minecraftu.

Předloni tomu bylo 200 let od narození Boženy 
Němcové. Hodně se při té příležitosti řešilo, zda je její 
slavná Babička vhodným čtením pro dnešní mládež, ji-
nými slovy, zda je má i v 21. století čím zaujmout. Jaký 
máte na Babičku názor vy?

Božena a její Babička je věčné téma. Shodou okolností 
jsem nedávno dostala darem nové vydání Babičky s opravdu 
nádhernými ilustracemi Míly Fürstové. Jeden můj učitel kdy-
si řekl: „V té knize se vlastně nic nestane. Babička přijíždí na 
Staré bělidlo a umře.“ Já osobně si myslím, že Babička oprav-
du není četba pro děti. Dnešní žáci a studenti totiž mnohdy 
neznají dobový kontext, historické pozadí. Domnívám se, že 
v Babičce přece nejde jen o tolik vyzdvihovanou hodnotu, kte-
rou reprezentuje bodrá venkovská žena, jakási nositelka obec-
ných a navždy platných pravd. Chci říct, že význam té knihy 
není jen v tom, že poukazuje na to, jak se k sobě mají lidé cho-
vat a že máme vést děti k úctě ke stáří, protože pouze s tím 
v dnešní době neobstojíme. Ale možná, když se zamyslíme nad 
tím, proč Babičku Němcová vlastně napsala – v té době sama 
nemocná, hluboce zarmoucená ztrátou syna, pod policejní 
kontrolou a bez prostředků –, najdeme významy jiné, hlubší.

Co si obecně myslíte o soupisech takzvaně doporu-
čené školní literatury?

Děkuji za tuto otázku. Myslím, že soupis, řekněme jakési 
vodítko pro děti nemůže uškodit, ale takový seznam by měl 
mít široký rozptyl, aby děti nabyly dojmu, že si můžou vybrat. 
Jinými slovy, my jim dáme svobodu pohybu v určitých v man-
tinelech, o kterých se dohodneme, že jsou správné. Víte, my 
v dětském oddělení se často setkáváme právě se soupisy po-
vinné literatury, které jsou ohraničené rokem 1980. Není to jen 
o neochotě dětí číst, ale také o vůli učitelů. Není proto výjim-
kou, že si desetiletý školák přijde pro Julese Verna nebo Káju 
Maříka. Nemám nic proti Verneovi, ale dnešní děti už prostě 
nejsou schopny číst tak dlouhé texty, navíc ani téma pro ně 
není nijak atraktivní; Kája Mařík je sice na svou dobu cool roš-
ťák, ale představuje svět, který je současným dětem vzdálen 
několik světelných let. A proto vítáme ze strany učitelů každý 
nový svěží vítr, který k nám do oddělení pošlou svým promyšle-
ným seznamem doporučené četby. 

Na závěr se nemůžu nezeptat, jaké autory čtete ráda 
vy sama. Stává se vám, že si po celodenní práci mezi 
knihami chcete doma od „písmenek“ raději odpoči-
nout? 

Čtení je můj denní chléb, nedovedu si představit den bez 
čtení. Běžně mívám rozečteno několik knih najednou a stří-
dám je podle nálady (nebo podle termínu vrácení). Teď zrov-
na mám například rozečteny Znamení neznámého: Rozhovory 
o spiritualitě od autorského dua Vizina, Němec. Jinak z čes-
kých autorů vybírám Jáchyma Topola, Petra Stančíka, Michala 
Vrbu, Petra Borkovce, Petra Hrušku, Petru Soukupovou, Petru 
Hůlovou, ráda se vracím k textům I. M. Jirouse, F. Hrubína, 
V. Holana, J. Skácela, J. Glazarové, J. Havlíčka – je jich pros-
tě spousta! Ze světové literatury mě v poslední době baví Karl 
Ove Knausgård, Katja Kettu či Dörte Hansen.

ROZHOVOR S PETROU HRUBIŠOVOU
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 Každý, kdo se rozhodne, že navštíví některé město nebo některý kraj, 
měl by se předtím aspoň v hrubých rysech obeznámiti s oním místem. Ne-
může býti větší chyby, než když takový návštěvník jde prostě bez přípravy, 
kam ho oči povedou. Ještě snad v přírodě jest takový výlet bez předchozí 
přípravy myslitelný, poněvadž v přírodě uvidí mnoho krásného i tehdy, když 
neuvidí všechno, co tam bylo zajímavého. Ve městě je to však přece jenom 
jiné. Žádné město nemá takový systém ukazovatelů a značek, aby cizinec 
mohl jen podle takových nápisů jít a prohlédnout si všechno, co za prohlíd-
ku stojí. Když se napřed nepoučí a neudělá si plánek, co by chtěl jen vidět 
a naproti tomu, co by si chtěl důkladně prohlédnout, pak není vyloučeno, že 
město projde, odejde a pak se teprve doví, že to nebo ono, vysoce zajímavé, 
neviděl. Je to škoda, kterou hned tak nenapraví.

Proto chci povědět několik slov o Čáslavi tomu, kdo by do tohoto sta-
rého českého města přišel poprvé. Musím ovšem pověděti několik málo 
stručných slov o historii města, které je – mimochodem řečeno – starší než 
sousední Kutná Hora.

Čáslav stála po staletí v čele župy a pak kraje. Její položení na cestě, 
která spojovala Čechy s Moravou, a pak její postavení v čele tak velikého 
komplexu, jako byl kraj, předurčovalo její vývoj. Město nemá v sousedství 
bohatých lesů (o ty celý kraj přišel houfným kácením v době, kdy se potře-
bovaly spousty dřeva pro stříbrné doly v Kutné Hoře), nemá většího vodního 
toku. Proto se v ní příliš nevyvinul průmysl. Jako v minulosti i nyní je Čáslav 
městem řemesel a obchodu, tak jako její okolí s požehnanými poli je země-
dělské s cukrovary, lihovary apod.

Čáslav hrála velkou roli v době, kdy nápor panovníků byl často namí-
řen proti Kutné Hoře nebo proti Praze. Proto mělo město mohutné hradby. 
Málokteré město má téměř ze tří pětin zachované hradby až do dnešního 
dne jako Čáslav. Škoda, že návštěvník, který by se chtěl o ně zajímat, musil 
by projíti řadou soukromých domů a teprve by hradby zhlédl na jejich za-
hradách. Avšak vypravíte-li se za Podměstský rybník na západ od Čáslavě, 
zhlédnete pod děkanstvím a českobratrským kostelem celý pás neporuše-
ných hradeb ještě se zachovalými baštami.

Čáslav jest skutečnými událostmi i tradicí spojena se jménem Jana Žiž-
ky z Trocnova. Jan Žižka v Čáslavi opětovaně pobýval a ještě dnes na něho 
upomíná Žižkova brána (pod kostelem k rybníku) a typická bašta za starými 
kasárnami, ve spojovací uličce do Koudelovy třídy. Na cestě k této baště ne-
můžeme si nepovšimnouti krásného pomníku Jana Žižky na náměstí v par-

číku, který je krásným uměleckým dílem slavného sochaře Myslbeka. Ale 
co víc, v Čáslavi Žižka odpočívá. Jděte jen na radnici, do tzv. Žižkovy síně, 
a tam vám ochotní lidé ukáží krásnou skleněnou skříň s lebkou Jana Žižky 
z Trocnova.

Na čáslavské radnici najdete dále síň významných rodáků čáslavských. 
Je jich hezká řada, uzavřená jmény Mahen a Těsnohlídek…

Za radnicí uvidíme chrám sv. Petra a Pavla. Je to krásná budova, roku 
1911 opravená stavitelem dómu sv. Víta, arch. Kamilem Hilbertem. Ve ven-
kovské zdi kostela najdete zazděny četné epitafní kameny čáslavských pa-
tricijů a vynikajících lidí, i posledního faráře podobojí. Před tímto kostelem 
jest sloup upomínající na památku Matouše Ulického, který byl roku 1607 
popraven v Čáslavi.

Vyjdete-li na náměstí, prohlédnete si se zájmem radniční budovu, stav-
bu to již přes půl století starou. Na východní straně náměstí je budova 
okresního úřadu, několikrát adaptovaná a pocházející z roku 1815. Tehdy 
ještě vchod do Čáslavě chránily mohutné hradní věže, které ovšem všechny 
patří minulosti.

Na náměstí najdete dále dům č. 171, ve kterém vychoval své děti 
v umělce evropského formátu starý čáslavský kantor Jan Dusík. Na domě 
pod radnicí nalézá se deska znamenitého českého botanika Opitze.

Nezapomeňte se zastaviti v museu. Najdete je v ulici, kterou přicházíme 
z nádraží do města. Toto museum dostala obec čáslavská jako dar od čá-
slavské záložny. Jmenuje se Museum Kaunického. Je to památník na člo-
věka, který do světa vyšel jako truhlář, stal se stavitelem pian a úsilí svého 
celého života věnoval tomu, že shromažďoval, preparoval a skupoval různé 
museální kusy pro museum města Čáslavě. V tomto museu najdete poklady 
památek, které před zapomenutím zachránil archeolog Kliment Čermák. Na 
udržování musea a jeho stálé doplňování má velké zásluhy čáslavská „Včela“, 
archeologický spolek, který působí desítky let a jehož práce je velmi obsáhlá.

V kulturním ohledu žije Čáslav velmi náročně. Vedle sebe leží tři města: 
Kolín, Kutná Hora a Čáslav, z nichž jedině Čáslav se může pochlubiti tím, že 
letos slaví již stoletou tradici svého divadelnictví. Má své samostatné divadlo 
již skoro sedmdesát let, kdežto Kolín postavil divadlo teprve nedávno a Kut-
ná Hora je má jen o nemnoho déle. Divadlo, položené vedle sokolovny pod 
okresním úřadem, nese jméno Jana Ladislava Dusíka, slavného skladatele. 
Je skvěle vybavené a již celým generacím poskytovalo vzpruhu a posilu.

Město, které nemá valného průmyslu, pečuje tím více o školství. Má 
školy obecné, měšťanské pro hochy a dívky, reálné gymnasium, učitelský 

JAK SE PSALO O ČÁSLAVI V ROCE 1941?
Nejen hrdí čáslavští patrioti hovoří o Čáslavi jako o jednom z nejkrásnějších měst v České republice a skvělém místě pro život. Ani 

v minulosti tomu nebylo jinak. Svědčí o tom i článek pana Karla Cibulky z února 1941, vytištěný před 80 lety v časopisu Český turista. 
Za informace o něm a jeho přepis děkujeme panu Ing. Janu Špačkovi.

Á S L A V -
B R Á N A  D O  Ž E L E Z N Ý C H  H O R

KAREL CIBULKA (ČESKÝ TURISTA, ÚNOR 1941)Č
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Osobnosti Čáslavska
Jiří Cée 6. 2. 2022 – 80 let od narození

Lola Skrbková 16. 2. 2022 – 120 let od narození

Ladislav Gzela 20. 2. 2022 – 115 let od narození

Muž s neobvyklým příjmením Jiří Cée se naro-
dil v Čáslavi v době tuhého protektorátu 6. února 
1942. Umělecké sklony vypiloval při studiu na 
pražské AMU. Od poloviny šedesátých let až do 
roku 1983 byl sólistou liberecké opery, načež si 

na pár let „odskočil“ na Moravu, konkrétně do teh-
dejšího Státního divadla v Ostravě. Od roku 1985 si 

pravidelně podmaňoval návštěvníky Národního diva-
dla. Vystupoval v dílech Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohu-
slava Martinů, ale také Georgese Bizeta nebo Gioacchina Rossiniho. 
Uplatnil se rovněž v televizi a rozhlase. Naposledy vydechl v liberec-
ké nemocnici 11. října 2017.

Škola, základ života, Noční motýl nebo Vlčí 
jáma. To všechno jsou dobře známé české fi l-
my, které si spojujeme s dlouhou řadou čes-
kých hereckých osobností. Ve všech se ve 
spíše epizodních rolích objevila také čáslav-
ská rodačka Lola Skrbková. Přesto si troufáme 
tvrdit, že většina čtenářů si nejspíš nevybaví její 
tvář. Objektivně větší stopu koneckonců zanechala spíše na di-
vadelních prknech, a to nejen jako herečka, ale i coby režisér-
ka. Svou kariéru spojila například s Osvobozeným divadlem, 
divadlem D34 nebo Městskými divadly pražskými. Zemřela jako 
76letá dáma v Brně, kde mimo jiné vyučovala na JAMU.

Hned v několika snímcích se s Lolou Skrb-
kovou potkal jiný čáslavských rodák, o pět let 
mladší Ladislav Gzela. Kromě zmíněné Vlčí 
jámy jmenujme především slavné Kladivo na 
čarodějnice. Gzelova fi lmografi e je minimálně 

co do počtu děl, ve kterých si zahrál, přece jen bo-
hatší (byť i on se spokojoval převážně s okrajovými 

roličkami). Svou stopu zanechal třeba v pohádce Byl jednou je-
den král, dramatu Atentát nebo detektivce Motiv pro vraždu. Jeho 
chraplavý hlas zněl dlouhá léta nejen v kinech, ale i v divadelních 
budovách, a to včetně té, ve které sídlí pražské Národní divadlo. 
V hlavním městě v roce 1984 i zemřel.

Před 90 lety se narodil MiloŠ Forman
V pátek 18. února tomu bude rovných 90 let, co přišel na svět 

jeden z nejvýznamnějších nejen čáslavských, ale klidně řekněme 
i českých rodáků – Miloš Forman. 

O Miloši Formanovi vyšla celá řada knižních monografi í, přičemž 
jednu z těch nejzdařilejších napsala fi lmová historička Stanislava 
Přádná. „Jeho české fi lmy se vepsaly do českého povědomí jako 
neměnné umělecké hodnoty. Možná však daleko silněji než jeho 
tvorba, česká a posléze americká, zasahuje krajany jeho osobnost 
a jeho životní dráha. V jistém smyslu se Forman stal přivlastněným 
kulturním statkem, do něhož si může kdokoli promítat své vize 
a vlastní interpretace o úspěchu,“ stojí v předmluvě ke knize zaštítě-
né režisérovým jménem a výmluvným podtitulem Filmař mezi dvě-
ma kontinenty.

Formanovým otcem byl pedagog, matkou podnikavá provozní 
hotelu. Oba zemřeli v koncentračním táboře. Tragické počátky jeho 
fascinujícího osudu přitom nebyly v době druhé světové války ničím 
výjimečným, a to ani v rámci Čáslavi. Vlastní pílí, schopnostmi, tvrdo-
hlavostí a samozřejmě také díky nemalé porce štěstí na ně však muž 
s rodným jménem Jan Tomáš Forman dokázal o mnoho let později 
navázat úspěchem, kterému dodnes není v našich končinách rovno 
(za všechna ocenění jmenujme dva Oscary a tři Zlaté glóby).

Prostor vyhrazený této vzpomínce pochopitelně neumožňuje 
blíže popsat jeho životní peripetie ani analyzovat jednotlivá kine-
matografi cká díla, ta si však připomeňme alespoň jmenovitě. Ještě 
v Československu se zařadil mezi tvůrce takzvané nové vlny stře-
dometrážním Konkursem, následovaným snímky Černý Petr, Lásky 
jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. Po emigraci slavil úspěchy 
s fi lmy Taking Off, Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Ragtime, 
Amadeus, Valmont, Lid versus Larry Flynt, Muž na měsíci a Goyo-
vy přízraky. Připočíst k nim můžeme ještě účast na dvou zahranič-
ních kolektivních dílech, a sice experimentálním I Miss Sonia Henie 
a stylizovaném povídkovém dokumentu Viděno osmi, nebo záznam 
divadelního představení Dobře placená procházka.

ústav, vyšší hospodářskou školu a od deseti let se dobře uplatňuje městská hudební 
škola.

Se stejnou pečlivostí přistupuje obec i k řešení otázek, které konkrétně se spojují 
s jejím předurčením. Chce, aby byla klidným a zdravým místem pro lidi, kteří v Čáslavi 
chtějí nejenom žít, ale i dožít svůj život jako pensisté.

Proto obec čáslavská velkým nákladem zavedla bezvadnou pitnou vodu až od 
Malče u Chotěboře a nyní provádí toho důsledky, tj. rozšiřuje kanalisační síť města. 
Ke zdravotnímu stavu města nemálo přispívá i překrásný park Vodranty na západ od 
města, který mohou Čáslavi závidět i města daleko větší.

Správa města se snaží, aby již při první návštěvě cizince získala, a proto pečuje 
o jeho krásný vzhled a čistotu. Ulice a chodníky jsou bezvadně vydlážděny; staré domy 
ustoupily pěkným a moderním budovám. Po této stránce velký pomníkem obecní sprá-
vy se stala Spořitelna města Čáslavě.

Navštivte Čáslav! Prohlédněte si toto město a poznáte, že není sice mezi venkov-
skými městy na místě prvním, ale rozhodně si je ve svých vzpomínkách nezařadíte na 
místo poslední. 

ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE NA FB IC ČÁSLAV!
Vyznáte se ve fi lmové tvorbě Miloše Formana?

 Máte v oblibě hádanky a rádi si zajdete 
na procházku po Čáslavi?

Pokud ano, tak si zapište do diáře 18. 2. 2022 20:30
a zúčastněte se zábavné soutěže o hezké ceny.
Bližší informace budou zveřejněny 17. 2. 2022 

na FB IC Čáslav.



Okolní obce22  

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Obora Žleby – orel bělohlavý

zámek Filipov

Zubní ordinace v Čáslavi příjme 
do pracovního poměru 

ASISTENTKU LÉKAŘE
Vzdělání v oboru není podmínkou, pracovitost 

a příjemné vystupování vítáno.
Nástup od března 2022.

Náplň práce: komunikace s pacienty,
příprava materiálu, sterilizace a úklid pracoviště.
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení + 13 plat

pracovní doba 4 dny v týdnu
5 týdnů dovolené, volno o svátcích a víkendech.

Kontaktní osoba: MUDr. Kateřina Malinová, 
Tel.: 723 377 719 E-mail: malfra@seznam.cz

Okolní obce: Tipy na výlety

1) Pokud rádi navštěvujete méně známá, ale historicky velmi 
zajímavá místa nedaleko Čáslavi, doporučujeme kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Gruntě. Kostel je významnou neorománsko-
-secesní stavební památkou ve Středočeském kraji. Grunta leží 
15 km od Čáslavi mezi Kutnou Horou a Kolínem.

2) Obora Žleby se nachází v parku poblíž pohádkového Žleb-
ského zámku. Je to jediná obora s bílými jeleny v České republice, 
která je otevřená veřejnosti. Stádo bílých jelenů, kteří se ve volné 
přírodě nevyskytují, je hlavní chloubou této obory. Probíhají zde 
i pravidelné komentované ukázky dravců, dále tu můžete vidět 
srnce, divoká prasata, husy i veverku. Pro malé a velké milovníky 
zvířat a přírody je k dispozici venkovní dětské hřiště, občerstvení, 
moderní WC a hlavně bezbariérový přístup.

3) Jednou z památek, ke které se pohodlně dostanete po 
nové cyklostezce, je zámek Filipov. V areálu zámku postaveného 
původně v barokním stylu koncem 18. století najdeme například 
pohřební hrobku Sv. Kříže nebo zámecký park a zahradu. Filipo-
vský zámek je často přirovnáván k zámku Hluboká nad Vltavou.
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Co připravuje 
Věnovanka pro rok 2022?

Především si všichni přejeme, aby situace ohledně covidu-19 
polevila a naši posluchači si mohli naplno vychutnat všechna 
naše vystoupení. Koncert s Frantou Uhrem je nově naplánován 
na 3. 4. 2022 v Dusíkově divadle od 17:00. Moc se na vás těší-
me a věříme, že si to neuvěřitelně užijeme. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.

Další velkou akcí bude Festival dechových hudeb, který kaž-
doročně pořádáme. Jaké hudby přijedou v červnu do čáslavské-
ho hotelu Grand, si prozatím nechám pro sebe. Ale jelikož se jed-
ná o 5. ročník, tak se rozhodně máte na co těšit! 

Nemůžeme zapomenout zmínit ani vánoční koncert, který se 
bude konat 11. 12. 2022 v Dusíkově divadle.

Nový rok s novým repertoárem

Rok 2022 se ponese také v duchu nových písní. Do programu 
bychom dále rádi zařadili i sólové skladby, aby vynikl um jednot-
livců v kapele.

Závěrem bych rád popřál všem čtenářům hodně zdraví, štěstí 
a lásky v roce 2022.

Ing. Václav Musílek

NOVA FORMA v Gumárně v únoru 2022
K. Pazderského 2045

Autorské čtení a beseda 
se spisovatelkou Irenou Douskovou 
Setkání se uskuteční v Klubu Gumárna 9. února 2022 od 18:30.

Irena Dousková je výraznou osobností naší současné literatury. 
Narodila se roku 1964 v Příbrami do herecké rodiny. Od roku 1976 
žije v Praze, kde absolvovala středoškolská studia (Gymnázium Nad 
Štolou) a posléze Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právnické 
profesi se ale nikdy nevěnovala. Vystřídala různá zaměstnání, vět-
šinou nějakým způsobem souvisejících s novinařinou. Posledních 
několik let je na volné noze a věnuje se psaní. Je členkou Asociace 
spisovatelů. Její knihy byly přeloženy do jedenácti jazyků.

Mezi hlavní charakteristické rysy autorčiny tvorby, a to jak 
básnické, tak i převažující tvorby prozaické, patří úsporné vyjádře-
ní se smyslem pro situační zkratku, ironii a pointu. Řada příběhů 
se vyznačuje autobiografickým východiskem a osobními zkuše-
nostmi. Čtenářsky nejoblíbenějším a ze strany literární kritiky nej-
úspěšnějším textem se stala autorčina druhá próza, román Hrdý 
Budžes. Vzniklo podle něj stejnojmenné divadelní představení 
s Bárou Hrzánovou v hlavní roli, které jsme měli příležitost navštívit 
i v Dusíkově divadle v Čáslavi.

Jiří David spolupracuje s platformou NOVA FORMA již delší čas. 
V současné době připravuje ve spolupráci se Slévárnou Losenic-
ký prostorovou instalaci, která bude umístěna na dvoře Gumárny. 
Během večera seznámí Jiří David čáslavské publikum se svojí tvor-
bou, pohovoří o tom, jak jeho díla vznikají, a bude odpovídat na vaše 
otázky.

Jiří David na výtvarnou scénu vstoupil ve druhé polovině 80. let 
jako jeden ze zakládajících členů umělecké skupiny Tvrdohlaví a od 
té doby nepřehlédnutelným způsobem spoluutváří nejen vývoj čes-
kého výtvarného umění, ale také debatu o pozici umělce a umění 
ve společnosti. Odborná veřejnost jej chápe jako zásadní postavu 
české postmoderny, ale do povědomí se za dobu svého působení 
několikrát zapsal i širšímu publiku. Například v souvislosti s cyklem 
manipulovaných fotografií Bez soucitu, ve kterém rozbrečel sedm-
náct ve své době mocných mužů světa, jako byli například Silvio 
Berlusconi, George Bush nebo Usáma bin Ládin. Mezi velmi dis-
kutované práce patří také monumentální neonové Srdce nad Praž-
ským hradem. 

ak. mal. Jiří David – beseda 
s významným českým vizuálním umělcem
Setkání se uskuteční v Klubu Gumárna 23. února 2022 od 18:30.



24  Kultura, volný čas

��
����

AKCE LEDEN–ÚNOR
PRÁZDNINY S OLAFEM
Pátek 4. 2. 2022
pro děti od 6 let
od 8:00 do 15:00
tvoření, hry, soutěže, Olafův poklad
cena 250 Kč
uzávěrka přihlášek 31. 1. 2022

JÓGA PRO DĚTI 
Sobota 12. 2. 2022 
cvičení, pohybové hry
pro děti 6–11 let
10:00–11:30
cena 80 Kč 
uzávěrka přihlášek 10. 2. 2022

MALBA VESELÝCH TAŠEK
Pátek 25. 2. 2022 
15:00–16:30 v klubovně DDM
pro děti od 1. tříd
cena 100 Kč
uzávěrka přihlášek 19. 2. 2022

KLUB INSPIRACE
Sobota 26. 2. 2022
Keramický hrníček a cukřenka
8:30–12:00 v keramické dílně DDM (zad-
ní vchod hotelu Grand)
pro SŠ a dospělé
cena 300 Kč
uzávěrka přihlášek 20. 2. 2022 (v přípa-
dě velkého zájmu bude vypsán 2. termín)

MIMONI JSOU S NÁMI
Neděle 27. 2. 2022
výroba oblíbených mimoňů ze skleněné 
lahve
15:00–16:30 v klubovně DDM
pro děti od 7 let
cena 70 Kč
uzávěrka přihlášek 21. 2. 2022

PEČEME A ZDOBÍME CUPCAKES
Sobota 5. 3. 2022
9:00–12:00
pro děti od 6 let
cena 80 Kč

POHÁDKOVÁ DÍVČÍ NOC
Sobota–Neděle 5.–6. 3. 2022 
sobota od 14:00; neděle do 15:00
vyrábění dívčích doplňků, spacákové 
kino s popcornem a pizza 
pro holčičky od 6 let
cena 250 Kč

PROGRAM JARNÍCH PRÁZDNIN  
každý den od 8:00 do 16:00
Přihlášení na www.ddmcaslav.cz 
klientský účet
Pro děti od 6 let

VALENTÝNSKÉ PONDĚLÍ 
Pondělí 14. 2. 2022
cena 250 Kč
pečení srdíček, tvoření, hledání 
valentýnských srdíček a pokladu
zajištěno stravování + pitný režim 
(2× svačina, oběd)
uzávěrka přihlášek 5. 2. 2022

ZÁBAVNÉ ÚTERÝ
Úterý 15. 2. 2022 
cena 250 Kč
netradiční olympiáda, výroba strašidýlek, 
vědomostní kvíz, hry a soutěže
zajištěno stravování + pitný režim 
(2× svačina, oběd)
uzávěrka přihlášek 5. 2. 2022

DOBRODRUŽSTVÍ ASTERIXE A OBELIXE 
Středa 16. 2. 2022
cena 250 Kč
soutěže, hry, putování za pokladem, 
zajištěno stravování + pitný režim 
(2× svačina, oběd)
uzávěrka přihlášek 8. 2. 2022

MUZEUM ILUZÍ PRAHA
Čtvrtek 17. 2. 2022
Ve třech patrech historického domu 
na Staroměstském náměstí si nejen 
prohlédneme, ale i vyzkoušíme iluzivní 
umění a pořídíme si zábavné a zajímavé 
fotografi e. Po muzeu bude možnost 
zastavit se v McDonaldu, a když zbude 
čas, tak i v hračkárně Hamleys.
sraz na vlak. nádraží v Čáslavi v 7:30, 
návrat v 16:00.
účastnický poplatek 300 Kč 
(jízdné, vstupné, svačina)
uzávěrka přihlášek 8. 2. 2022

NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA
Pátek 18.2.2022 
Pojeďte se s námi podívat do největšího 
muzea České republiky.
Po muzeu zajdeme do mekáče.
sraz na vlak. nádraží v Čáslavi v 7:30, 
návrat v 16:00.
účastnický poplatek 300 Kč (jízdné, 
vstupné, mekáč – Happy Meal)
uzávěrka přihlášek 8. 2. 2022
Na všechny příležitostné akce se můžete 

přihlásit přes náš nový online systém. 
Návod, jak si založit uživatelský účet, 

a následný postup přihlášení naleznete na 
našich  webových stránkách 

www.ddmcaslav.cz .
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Únor
PROGRAM

    kino
 Miloše Formana

Změna  programu vyhrazena. Kompletní program na www.kinocaslav.cz.

Neděle 6. 2. 2022 v 17:00 
Nová scéna Dusíkova divadla

S IVO ŠMOLDASEM  
„O VŠEM, OVŠEM ZEJMÉNA 
O NIČEM“
Zábavná talk show populárního českého 
básníka, překladatele, kulturního publicis-
ty, scenáristy a moderátora PhDr. Ivo Šmol-
dase plná jeho svébytného a inteligentního 
humoru.
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Vstupné: 250 Kč

Úterý 8. 2. 2022 v 19:00 
Nová scéna Dusíkova divadla

SETKÁNÍ S JAROSLAVEM KMENTOU
Pokračování cyklu besed a přednášek spol-
ku Formanova Čáslav se zajímavými osob-
nostmi.
Jaroslav Kmenta je jedním z průkopníků 
investigativní žurnalistiky u nás.
Zabývá se vnitropolitickými kauzami, pro-
pojením politických, podnikatelských 
a mafi ánských kruhů a odhalováním 
korupce. V roce 2010 získal prestižní Cenu 
Karla Havlíčka Borovského za dlouho-
dobou a důslednou investigativní žurna-
listiku. Tři jeho knihy obdržely certifi kát 
Nejprodávanější faktografi cká kniha roku. 
Od roku 1993 působil v Mladé frontě DNES 
a „za pochodu a na koleně“ se učil „pátrací žurnalistiku“. 
Od roku 2014 působí jako reportér v měsíčníku Reportér. 
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 17. 2. 2022 ve 20:00 
Nová scéna Dusíkova divadla

LiStOVáNí
Nové LiStOVáNí – „Výročí 20 let“ 
od založení projektu!
Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavel Oubram
Populární literárně-zábavný pořad tentokrát 
se zakladateli projektu, kteří k nám dorazí 
se zbrusu novým dílem na základě nové 
knihy.

KDYŽ PANDA TANČÍ 
(JAMES GOULD-BOURN)

Čekat pobavení od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil 
milovanou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, 
v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčite-
le psů? Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda. 
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Vstupné: 150 Kč

Kultura, Volný čas

•Ivo Šmoldas

•Jaroslav Kmenta

•Lukáš Hejlík

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI 
PROGRAM – ÚNOR 2022

2. 2.
Ninjababy
3. 2.
Mimořádná událost
4. 2.
Venom 2: Carnage přichází
4. 2.
Mimořádná událost
5. 2.
Rozbitý robot Ron
5. 2.
Mimořádná událost
10. 2.
Zlato
11. 2. 
Tajemství staré bambitky 2
11. 2.
Zlato
12. 2.
Tajemství staré bambitky 2
12. 2.
Srdce na dlani
16. 2.
C'mon C’mon
17. 2.
Moonfall
18.2.
Cruella
18.2.
Moonfall
19. 2.
Velký červený pes Clifford
19. 2.
Nitram
23. 2.
Spencer
24. 2. 
Zpráva o záchraně mrtvého
25. 2.
Moonfall
25. 2.
Mimořádná událost
26. 2. 
Moje krásná příšerka
26. 2.
Vem si mě

Drama

Komedie

Akční, Sci-fi , Thriller

Komedie

Animovaný

Komedie

Thriller

Pohádka

Thriller

Pohádka

Komedie

Drama

Akční, Dobrodružný,Sci-fi 

Komedie

Akční, Dobrodružný, Sci-fi 

Komedie, Rodinný

Thriller

Romantický, Drama, Biografi e

Drama

Akční, Dobrodružný, Sci-fi 

Komedie

Animovaný, Rodinný

Romantický
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Z naučné literatury vybíráme:
Velvet Effect 1988–1992

V knize novináře Petra Šve-
ce s ilustracemi studentů 
plzeňské „Sutnarky“ pod 
vedením Renáty Fučíkové si 

přečtete, co vedlo ke konci komunistických režimů 
u nás i ve světě, jak probíhaly slavné listopadové 
demonstrace na Národní třídě a jak nová republika 
vykročila do demokracie.

Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče
Skvělý, zábavný a srozumitelný průvodce svě-
tem architektury nejen pro děti. Michael Třeštík 
se v architektuře skutečně vyzná, a proto dovede 
jednoduše i s nadhledem vysvětlit její historické, 
stylové a technické souvislosti – od Stonehenge 
až po moderní stavby.

Moje zero-waste kuchyně  – Trend zero-
-waste čili nulového odpadu a maximální využi-
telnosti obletěl snad celý svět. Kniha Kate Tur-
nerové se tentokrát zabývá šetřením v kuchyni. 
Najdete v ní návod, jak i ze zdánlivě nezpracova-
telných zbytků vytvořit chutné jídlo.

Novinky z beletrie a poezie pro děti:
Bratrstvo – Ve Skandii existuje pouze jediná 

cesta, jak se stát bojovníkem. Chlapci jsou vybíráni 
do skupin zvaných bratrstva a musejí podstoupit tří-
měsíční výcvik v námořnických dovednostech, ovlá-
dání zbraní a bojové taktice. Úspěšná dobrodružná 
série Johna Flanagana čítá celkem 8 dílů.

Strakaté uši a sušení padouši – Nová kni-
ha Daniely Fischerové, oblíbené autorky oce-
ňovaných knih, velice vtipně (a poučně) vypráví 
o tom, kterak deset padouchů dopadlo z cizí 
planety na Zemi. Spadli rovnou do pravěku, kde 
nikdo neznal mobil ani internet. Zločinci byli na 
jinou planetu posláni za trest a byli malí jako tr-
paslíci a vysušení jako mumie. Ten nejhorší z nich 
ukradl lidem oheň.

Dárce – V silném a provokativním sci-fi románu 
Lois Lowryové se seznamujeme s dvanáctiletým 
Jonasem, který se má stát „příjemcem paměti“, 
uctívaným strážcem vzpomínek. Ten se podrobuje 
výcviku, při němž mu dosavadní příjemce paměti 
předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit – 
vzpomínky a zkušenosti předchozích generací.

Jeje jeje jeje, něco se mi děje! – knížka říka-
nek pro ty úplně nejmenší děti, jejich maminky, 
tatínky a starší sourozence

Volný čas

Pivo, nebo víno?
Dobré víno po celý rok a pivo po mastném 
jídle nebo v parném létě, venku někde na 
zahrádce s přáteli.

 Matematika, nebo dějepis?
Matematiku a matematiky obdivuji, ale více 
se vyznám v dějinách, tam mi ta čísla při-
jdou nějak jednodušší.

Kniha, nebo film?
Kniha v posteli, film na plátně. Knihy mám 
moc ráda, ale v poslední době je více kupu-
ji, než čtu a častěji dojde večer na film.

Slané, nebo sladké?
Ke kávě sladké a k vínu slané. Palačinky 
nejdřív slané a po nich sladké jako zákusek.

Hory, nebo moře?
Ideálně oboje dohromady – moře a u moře 
hory. Miluju západní pobřeží Skotska. 

Doma jsme milovníci Šumavy, ale jinak 
mám ráda vysoké hory a hlavně výhledy.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Mám ráda kino i divadlo. Dusíkovo di-
vadlo má zvláštní kouzlo, zvláště teď po 
rekonstrukci. Navíc ho mám spojené se 

vzácnou ženou, paní ředitelkou Evou, se 
kterou se mi vždy krásně spolupracovalo 
a na kterou ráda vzpomínám. 

Kočka, nebo pes?
Doma ani kočka, ani pes, venku raději pes.

 Pop, nebo rock?
Nejlépe jazz nebo klasika, ale i dobrý rock 
si ráda poslechnu, na živém koncertě ně-
kde na festivale.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Já jezdím ráda na kole, ale ne po městě, 
není k tomu přizpůsobené. Přesto věřím, že 
to jednou přijde, že všude bude spousta cyk-
listů, dětí i dospělých, všude bude spousta 
stojanů na kola a řidiči budou ohleduplní.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Čáslav vždycky… Mám ráda zimní atmo-
sféru, když zamrzne rybník nebo napadne 
sníh, blíží se Vánoce. Ale užívám si Čáslav 
i v létě, to nejraději chodím na úžasnou plo-
várnu ve Vodrantech.

DRAHOMÍRA DUŠKOVÁ, evangelická farářka
Čáslavský zpovědník 

NOVINKY V KNIHOVNĚ Petra Hrubišová

IM

Tentokrát jsme vyzpovídali čáslavskou 
evangelickou farářku Drahomíru Duškovou 
Havlíčkovou.

nových příspěvk
ů!

PROSINEC
117



27  

Kouzelníci z pradávna – Kdysi 
dávno pradávno byla magie skutečná 
a temné hvozdy byly plné kouzelných 
tvorů. Třídílná série od slavné autorky 
bestselleru Jak vycvičit draka. 

Táta a princezna Rozárka – Oce-
ňovaná kniha Jana Jirků s ilustracemi 
Marie Urbánkové vypráví o malé Ro-
zárce, která se nespokojí s jen tak leda-
jakou pohádkou. Žádná stokrát omí-
laná Červená karkulka nebo Smolíček 
pacholíček… V jejích pohádkách muse-
jí vystupovat bytosti vymyšlené přímo 
na míru. Skřítci, kteří vaří kouzelné čaje 
z kamení, nebo stromy, na nichž ros-
tou samé houpačky.

Beletrie pro doSpělé čtenáŘe:
Senzibil – V novém románu Mar-

kéty Pilátové se vypravíme do zaml-
žených a drsných Jeseníků, kde se 
do nelítostného zápasu na život a na 
smrt pouštějí dva muži nadaní schop-
nostmi, které si spojujeme spíše 
s pradávnými kouzelníky.

Šeptuchy — Podlasí, lesnatá ob-
last mezi Polskem a Běloruskem, je 
tak trochu zapomenutý kraj. Dodnes 
je opředený legendami a mlhami, 
v nichž žijí na první pohled zvláštní 
lidé — mají svoji víru, bídu a šeptuchy: 
ženy, které umějí léčit. Anebo neumě-
jí, ale všichni tomu věří.

Muž v červeném kabátě – Nový 
Barnesův psychologický román je por-
trétem Belle Époque, oněch krásných 
časů, kdy byla v Paříži dokončena 
Eiffelova věž a kdy Británie a Francie 
stály hrdě bok po boku.

Volný čas, Společenská a Komerční inzerce
Netradiční mezinárodní dny
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek práce známe všichni 
a většina z nás by k nim zřejmě zvládla doplnit i správné datum. Celosvětově 
ovšem existují stovky dalších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo 
obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž oprávněnosti 
není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme slavit v únoru?

3. února Světový den čtení nahlas
Rodiče, kteří svému dítěti každý den 
alespoň pár minut nahlas čtou, zvyšu-
jí pravděpodobnost, že jejich ratolest 
bude celoživotně lépe zvládat vlastní 
emoce a srozumitelněji se vyjadřovat. 
Světový den čtení nahlas navíc primár-
ně podporuje gramotnost ve všech 
koutech světa.

11. února
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
Cíl tohoto mezinárodního dne není těžké 
odhadnout. Vznikl na konci roku 2015 
jako reakce na smutnou skutečnost, že 
procento zástupkyň něžného pohlaví je 
ve vědě celosvětově nízké. Výzkumníků 
je průměrně dvakrát více než výzkum-
nic. Navíc bývají výrazně lépe placeni.

12. února 
Den červené ruky
Podle čtyři roky starého odhadu žije 
na světě asi 300 000 dětí, které někdo 
unesl z jejich domova a naverboval do 
armády. Symbolem solidarity s jejich 
neblahým osudem se staly právě čer-
vené ruce. Jejich mezinárodní den se 
bude letos slavit už podvacáté.

21. února
Mezinárodní den mateřského jazyka
Prosadit se bez znalosti nějakého světo-
vého jazyka je v mnoha oborech čím dál 
těžší, často nemožné. To ovšem nezna-
mená, že je možné zapomínat na svůj 
jazyk mateřský. Lingvisté spočítali, že na 
Zemi existuje až 7000 jazyků, přičemž 
zhruba polovině z nich hrozí zánik.

22. února Den zamyšlení
Zamyšlení jako takové čas od času 
neuškodí nikomu z nás. Den zamyš-
lení, existující už od roku 1926, však 
souvisí především se skauty a skaut-
kami. Podle nepsaných pravidel jim má 
připomínat, že je jich na světě mnoho 
a všichni jsou si svým způsobem bratry 
a sestrami.

25. února
Mezinárodní den arašídů v čokoládě
Namáčení ořechů v čele s arašídy do 
čokolády se stalo populární během 
19. století, ale komerční prodej této la-
hůdky se rozběhl až v roce 1925 v USA. 
Nejedna skrýš s cukrovinkami i v Česku 
dokazuje, že obliba toho pamlsku dávno 
překročila všechny myslitelné hranice.

IMSUDOKU PRO ZÁBAVU
ObtíŽnost: Einstein

1O. února 2022 uplyne 7 let 
od chvíle, kdy nás opustila naše 
milovaná manželka, maminka, 

babička a prababička 
paní 

Eva Jurčíková 
rozená Rozsypalová 

Stále vzpomínají manžel Jiří, 
děti s rodinami, vnoučata 

a pravnoučata 

6. února 2022 se dožívá významného životního jubilea 95 let 
Dlouhá léta pracovala jako průvodčí 
v ČSAD, byla dlouholetou členkou ČSČK, 
Svazu žen a dobrovolnou pečovatelkou. 
Aktivně se podílela na vzdělávání dětí 
a mládeže ve zdravotnických kurzech 
první pomoci.

 ,,Babičko, přejeme Ti do dalších let 
hodně radosti, zdraví, síly a hodně 

Božího požehnání. Moc Tě milujeme 
a jsme vděčni, že Tě máme. 

Za všechnu tvou lásku, pomoc 
a péči moc děkujeme."

Dcera Míla a vnučka 
Michaela s rodinou.

paní 

Jiřina Štefcová
 z Čáslavi.

12

1
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Jak tiše žil, tak tiše odešel. 
Dne 21. února tomu bude 6 let, 

co od nás navždy odešel 
pan 

Václav Čermák 

Věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. 

S bolestí v srdci oznamujeme, 
že dne 7. prosince 2021 po delší 
nemoci odešel z našich životů 

pan 

Karel Černovský 

Zarmoucená rodina.

Dne 31. 12. 2021 nás ve věku doži-
tých 88 let navždy opustila naše 

milovaná maminka, 
babička a prababička, 

paní 

Květoslava Tylová 
rozená Kohoutová z Čáslavi,

 ul. Pražská 1220.

Za věnovanou tichou 
vzpomínku děkujeme.

Dne 5. ledna 2022 uplynulo 9 let 
od chvíle nás navždy opustil

pan 

Josef Trýnoha ml.

Stále vzpomínají bratr Vlastimil 
s rodinou a nejbližší příbuzní.

Dne 7. února uplyne 25 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní 

Vlasta Trýnohová 
z Čáslavi

Stále vzpomínají synové Vlastimil, 
Aleš a nejbližší příbuzní.

Dne 12. února 2022 uplyne 7 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan 

Josef Trýnoha st. 
z Čáslavi

Stále vzpomínají přítelkyně Jiřina, 
syn Vlastimil s rodinou,

syn Aleš a nejbližší příbuzní.

Dne 9. února 2022 uplyne 
6 smutných roků,od chvíle kdy 

nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

pan 

Josef Jirek

Stále vzpomínají manželka Jiřina, 
syn Josef, dcery Jiřina a Blanka 

s rodinami.

Dne 16. 2. 2022 uplynou 
4 roky od úmrtí 

pana 

Michala Novotného 

Vzpomíná otec Stanislav 
s rodinou.

Děkujeme touto cestou paní 
farářce Františce Tiché, čáslav-
skému klubu důchodců a všem 
přátelům a známým, kteří jste se 

přišli v pátek 17. prosince roz-
loučit s naším drahým tatínkem, 

dědečkem a pradědečkem, 
panem 

Slavomírem Vyčítalem 
z Nové Lhoty 

Zarmoucená rodina. 

Dne 9. 1. 2022 uplynul jeden 
smutný rok od úmrtí našeho mi-

lovaného tatínka, dědečka 
a pradědečka 

pana 

Václava Neužila

S láskou a velkou bolestí v srdci 
vzpomínají dcera Mirka a synové 

Tomáš a Václav s rodinami. 

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme, se slzami v očích stále vzpomínáme.
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Dne 27. 2. 2022 uplyne 12 let 
od chvíle nás náhle opustil 

pan 

Anton Predný 
z Čáslavi 

S láskou a úctou 
vzpomíná manželka.

Dne 1. února 2022 uplyne 
10 let od chvíle,
kdy nás opustila 

paní 

Emilie Nykodýmová 

Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 6. 1. 2022 uplyne 1 smutný 
rok od chvíle kdy nás náhle 

opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček,

pan

Václav Tobiáš 

Moc nám chybíš. S láskou vzpo-
míná zarmoucená rodina.

www.fenix-au tom y cka.czP od Nádra ím  16 08,  áslav

O T EV ŘEN ON O N ST O P
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

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

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

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

Kontaktní údaje:
Pronájem plochy, nebo paletového místa 
Mo nost rozvozu zbo í po celé ČR a Evrop
Dle po adavk  doplníme regálový systém
Kapacita 3.500 paletových míst
K dispozici od íjna 2021

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

EKOL s.r.o., Ledeč n. S.,
přijme pracovníka do provozovny 

v Golčově Jeníkově na pozici

administrativní a konstrukční 
práce

Požadavky:
 vzdělání SŠ nebo VŠ (technické 

zaměření)
 práce na PC, MS Office (grafické

programy zaškolíme)
 základní znalost (AJ, NJ nebo RJ)

Nástup dle dohody.

V případě zájmu piště na: hhorakova@ekol.cz nebo 
volejte 602393913.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na tebe však stále bolí…

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

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

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé ceny

Instalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místě

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

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé cenyza zajímavé ceny

Instalace + vybaveníInstalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místěProdej, montáž, servis  -  vše na jednom místě
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

INPRO Čáslav s.r.o.
Jeníkovská 1815
286 01 Čáslav
Tel.: 327 312 630
www.inpro-caslav.cz

Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let 
a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná 
slev určena právě vám. Šeková knížka obsahuje 
kupony s až 20% slevou na materiál i práci 
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro 
vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální 
péči v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro 
vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

S Šekovou knížkou ušetříte až 20 % 
za servis, díly i příslušenství.

ABY  VAŠE 
    ŠKODA 
 ZŮSTALA 
  ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

SKO-Sekova-Knizka-180x120mm.indd   1 14.09.2021   19:36
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Kozlovna
Bílá růže 

v Čáslavi
hledá do svého kolektivu 

schopné a cílevědomé zaměstnance
na pozici

ČÍŠNÍK – SERVÍRKA
KUCHAŘ-KUCHAŘKA

Nabízíme:
Náborový příspěvek 20 000,-
práci v moderním zařízení, 
možnost seberealizace, 

adekvátní finanční ohodnocení 
a poskytujeme další benefity.

Požadujeme :
Spolehlivost a zodpovědnost. Zkušenost a praxe jsou malou 

výhodou, nikoli podmínkou. 
V případě zájmu zašlete svůj životopis na 

manager@kozlovnabilaruze.cz
Nebo volejte na 774 707 606

Více info v restauraci ul. Pražská 116

RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps
od 250 Kč

eshop       superpodlaha.cz

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

ZIMNÍ VÝPRODEJ
Nový rok

S novou podlahou

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