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ÚVODNÍ SLOVO, ČERVEN 2022
Vážení Čáslaváci,

máme za sebou květen, jeden z nej-
hezčích měsíců v roce. Svěží barvy, kve-
toucí stromy, záhony plné květin, slunce 
prohřívá naše tělo a na tvářích je vidět 
více úsměvů. Není to samospásné, mno-
ho věcí a témat bylo třeba odpracovat, 
prodiskutovat, vykomunikovat. Pojďme si 
ve zkratce představit ty nejzásadnější.

Strategický plán rozvoje města
Připravujeme Strategický plán rozvoje města Čáslavi na ob-

dobí do roku 2030, projednán bude v průběhu června. 

Veřejné projednání –  
bytová výstavba v areálu Prokopa Holého

Radnice připravila veřejné projednání urbanistické studie 
bytové výstavby v areálu Prokopa Holého. Jak zaznělo při tom-
to projednání, měli občané možnost k ní do 30. 5. vznést dotazy 
či připomínky adresované na mail motyckova@meucaslav.cz. 
Dne 1. 6. 2022, v době, kdy vychází aktuální vydání tohoto čísla, 
probíhá setkání s architekty na místě plánované bytové výstav-
by mezi 17–18. hodinou, před domem čp. 1905 v ulici Prokopa 
Holého.  Pan architekt Tuček následně předá městu tuto studii 
poté, co do ní zapracuje připomínky Stavebního úřadu, měst-
ských architektů, občanů, odborných útvarů města i investora, 
který připravuje vlastní výstavbu bytových domů na pozemku, 
na němž mělo původně stát TESCO. Studie poté bude závazná 
pro celé území a všechny investory, kteří zde budou působit. 
Věřím, že zde v nedaleké budoucnosti vznikne bytová zástav-
ba, která nejen přinese zvýšenou a tolik potřebnou nabídku 
bytů pro Čáslaváky, ale bude i architektonicky zajímavým mís-
tem a další chloubou města. 

Výběrové řízení na výstavbu MŠ
V červnu by již mělo být známo, jak dopadlo výběrové říze-

ní na výstavbu nové moderní mateřské školky. Vítěz výběrového 
řízení bude školku projektovat a stavět podle studie, která byla 
přijata čáslavskou veřejností velmi pozitivně.

Čáslavská nemocnice
Květen byl ve znamení řady akcí, které mají přesah do dalšího 

období. Rozhodně mezi ně patřilo i mimořádné zasedání Zastu-
pitelstva města Čáslavi, svolané k jedinému tématu, a to k situaci  
v naší městské nemocnici. Nemocnice si za tři roky prošla těž-
kým obdobím, personálním, covidovým i postcovidovým, a svola-
né mimořádné zasedání zastupitelstva je určitým mezníkem, jak 
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ji navrátit do standardního režimu fungování všech oddělení. Rád 
bych věřil, že o to všem zvoleným zástupcům občanů Čáslavi jde. 
Pro fungování nemocnice je nejdůležitější stabilizovat ji personál-
ně i finančně a nezbytná je i důvěra pacientů ve vlastní dostupné 
zařízení. Pro finanční stabilitu činí vedení města vše nezbytné. Kro-
mě ponechané finanční rezervy v městských zdrojích vedeme řízení  
o doměření poplatků za ukládané odpady. 

Skládka pod dozorem
Pravomocným rozhodnutím MŽP ČR ze dne 9. 5. 2022 bylo po-

tvrzeno rozhodnutí KÚSK zavazující společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství doplatit městu Čáslav jen za rok 2019 dlužný poplatek 
ve výši přesahující 51,5 milionu Kč za ukládání odpadů na skládku. 
Naše mravenčí úsilí, mnohými „odborníky“ znevažované a zesměš-
ňované, dokonce prezentované jako činnost, která ohrožuje město 
náhradami prohraných sporů, tak přináší ovoce. Ujišťuji všechny Čá-
slaváky, že ve svém úsilí neustaneme a svůj volební slib, který jsme 
před čtyřmi lety dali naším sloganem „Skládka pod dozorem“, stále 
platí. Nekončíme.

Nástup vojsk na náměstí
Blíží se prázdniny, dny dovolených, odpočinku a tolik potřebného 

klidu. Po několika desítkách let jsme v Čáslavi zažili nástup vojen-
ských jednotek na Žižkově náměstí. Pamětníci si vybavují vojenské 
přísahy, pochody vojáků a průjezdy vojenské techniky. Patřilo to  
k Žižkovu městu. Dnes na místě vojenských kasáren, v nichž sídlili 
tankisté, působí naše základní umělecká škola, jako určitý symbol 
naplnění myšlenky filmu Kdyby tisíc klarinetů. Bohužel v Čáslavi ne-
může znít pouze hudba, slyšíme a budeme zde slyšet i zvuk našich 
letadel z 21. základny taktického letectva. Můžeme být šťastní, že 
hluk letadel je to jediné, co nás zde ruší, že sirény neohlašují nebez-
pečí dopadu raket přinášejících zkázu života. Letos uplyne 70 let od 
vzniku čáslavského letiště. Jsem hrdý na naše vojáky, kteří slouží 
obraně naší vlasti, a věřím, že přehlídka vojenské techniky byla i pří-
jemným zpestřením všedních dnů v našem městě.

Čáslavské slavnosti
Květen odstartoval i řadu kulturních akcí, které lidi baví a přiná-

šejí jim radost. Patří k nim první ročník Formanova (nejen) filmové-
ho festivalu uspořádaný spolkem Formanova Čáslav při příležitosti 
oslav nedožitých 90. narozenin Miloše Formana. Již nyní se mohou 
Čáslaváci a všichni návštěvníci, kteří k nám zavítají 17. září, těšit na 
tradiční Čáslavské slavnosti. Věřím, že si umělce jako Monika Abso-
lonová, Pokáč, Pekař, Eva Urbanová, Mig 21 nebo Arakain nenecháte 
ujít.

Krásné dny v prosluněné a rozkvetlé Čáslavi přeje Váš starosta,

JUDr. Vlastislav Málek

DŮLEŽITÉ  
INFORMACE

KRIZOVÉ ZPRÁVY

FOTOHLÁŠKY

NEWSLETTER
DĚNÍ VE MĚSTĚ

caslav.munipolis.cz

Ke stažení pro Android i iOS

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČÁSLAVI

ONLINE STREAM

https://bit.ly/ZZ200622

20. 6. 2022 
17:00 

Nová scéna, 
Dusíkovo divadlo
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Kvůli suchému počasí, kůrovci a dalším škůdcům došlo v posledních 
letech k úhynu některých stromů. Někde tak vznikla holá místa, která volají 
po nové výsadbě. Odbor správy majetku města proto v jarních měsících vy-
sadil téměř čtyřicítku nových stromů. Výsadbu finančně podpořila komise 
grantového projektu ŠKODA AUTO ve výši 41 301 Kč.

K tématu pohovořila zahradnice města Ing. Olga Smetanová: „Procház-
ky a sportovní výkony v lesoparku zpříjemní nová výsadba listnatých stro-
mů, které mají větší šanci prosperovat v měnícím se klimatu. Díky zeleni 
doplňující prázdný prostor bude lépe udržováno vlhčí a chladnější mikrokli-
ma lesoparku.“

Celková plocha nových výsadeb javorů, dubů a lip činí přibližně 2 500 m². 
Práce probíhaly během dubna podél cesty Rusalka směrem k lázním a nad 
pivovarem vedle ulice Žacká.

Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu ŠKODA Stromky.

JNJN

Zprávy z radnice

Projekt „Adoptuj si svůj květináč“ odboru správy ma-
jetku loni sklidil pozitivní ohlasy veřejnosti. Také majitelé 
domů na pěší zóně tento nápad uvítali a letos chtějí po-
kračovat. Pěší zónu tedy opět rozzáří okolo třiceti květi-
náčů s pestrobarevnými květinami.

Zajímavý nápad loni iniciovali sami majitelé domů  
v ulici Klimenta Čermáka, děkujeme.

Druh zasazených květin a jejich barevnost upřesňuje 
zahradnice městského úřadu Ing. Olga Smetanová: „Do 
truhlíků po obou stranách pěší zóny zasadíme muškáty 
a cínie. Barevnost bude korespondovat s výsadbou na 
náměstí.“ 

Ke všem adoptivním majitelům míří srdečné podě-
kování za jejich pomoc s péčí o naše rozkvetlé město.

Historické centrum našeho města 
se zahalilo do pestrobarevného hávu 
květin a stromů. Brzy jejich krásy bu-
deme moct obdivovat z nových laviček. 
Městští architekti vybrali nejen vzhled 
nových laviček, ale také odpadkové 
koše s větší kapacitou.

Nový mobiliář čítá celkem 70 lavi-
ček a 78 odpadkových košů. Instalován 
bude po etapách v centru města a v par-
ku Vala.

Nový mobiliář bude jednotný a do-
tvoří historický ráz města. Lavičky i koše 
budou vyrobeny z materiálu s dlouhou 
životností odolnému vůči klimatickým 
vlivům či vandalismu. 

Koše o hmotnosti 170 kilogramů  
s kapacitou vnitřní nádoby 75 litrů budou 
opatřeny okrasným nápisem „Čáslav“.

MODERNIZUJEME
PÉČI O MĚSTO  

Z NOVÝCH LAVIČEK VYNIKNE
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA  

Technické služby města pod odborem sprá-
vy majetku města modernizují své vybavení.

Nová výkonná svahová sekačka SECO Go- 
liath se vypořádá nejen s prudším náklonem sva-
hů, ale také s náletovými křovinami.

Sekací traktor John Deere dostal nové pří-
slušenství v podobě zametače, který nachází vy- 
užití například při úklidu městských cyklostezek.

LESOPARK VODRANTY 
SE ZAZELENÁ 

S POMOCÍ DOTACE

ADOPTOVANÉ KVĚTINÁČE 
OPĚT ROZZÁŘÍ PĚŠÍ ZÓNU JN

JN
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Odbor investic během května vznesl poslední 
připomínky k projektu, jehož cílem je stavba šest-
nácti polopodzemních kontejnerových stání. Ode-
vzdání projektové dokumentace je naplánováno na 
červen tohoto roku.

Podrobnosti o akci poskytla vedoucí odboru 
Bc. Petra Tůmová: „Ve spolupráci s odborem ŽP, 
především s p. Ryšánem, vedoucím obdoru bylo 
rozhodnuto o typech kontejnerů, jejich objemech 
a nejpalčivějších lokalitách, kde budeme polopod-
zemní kontejnerová místa stavět. Nyní jsme ve 
fázi projektování, konkrétně umisťování kontej-
nerů tak, abychom se vyhli kolizi s inženýrskými 
sítěmi, místa byla dobře dostupná pro občany  
a firmu, která bude kontejnery vyvážet. Projekto-
vá dokumentace bude připravena k odeslání pro 
vyjádření dotčených orgánu na přelomu měsíce 
května a června.“ 

Přípravy pro jarní práce proběhly již na podzim minulého 
roku, kdy Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.,  
opravila vodovodní řad a kanalizaci pod povrchem vozovky. 
Během jarní fáze letošního roku došlo k vyfrézování starého 
povrchu a položení nového asfaltového pláště. Práce pro-
bíhaly ve spolupráci odboru investic s Vodohospodářskou 
společností Vrchlice-Maleč, a.s. Město za opravu zaplatilo  
1 800 000 Kč bez DPH. VHS se účastnila finančními pro-
středky ve výši 1 500 000 Kč bez DPH. 

Obnovy se dočkal také chodník od křižovatky s ulicí Ha-
vlenova po vjezd do vnitrobloku ulice družstevní. Ten byl 
jako poslední v Žitenické ulici pokrytý starým nerovným po- 
vrchem. Cena stavby vyšla na necelých 790 000 Kč bez 
DPH.     

Na řadě je ulice R. Těsnohlídka

K rekonstrukci povrchů vozovky dojde rovněž v ulici  
R. Těsnohlídka od přechodu K. Čermáka poblíž Otakarovy 
bašty po ulici Sadová. Také v této lokalitě proběhly příprav-
né práce  v podzimních měsících minulého roku, kdy byla 
provedena hloubková diagnostika silnice. Soutěž na zhoto-
vitele prací bude vyhlášena nejpozději začátkem června.

Chodník dlouhý okolo 250 metrů vede podél slévárenské společnosti 
Ljunghall, s.r.o. Konkrétněji od vstupu do firmy poblíž hasičské stanice, až 
po její zadní parkoviště nedaleko vjezdu společnosti ABERA. Cílem investi-
ce je zvýšená bezpečnost chodců, kteří cestu v tomto úseku museli dosud 
absolvovat po krajnici vozovky. 

V průběhu stavby bylo rozhodnuto o navýšení investice a připojení 
opravy povrchu stávajícího chodníku vedoucího od vjezdu do Ljunghallu po 
křižovatku s ulicí Pod Nádražím. Celkové náklady 993 206.82 Kč bez DPH.

ŽITENICKOU ULICI 
ZDOBÍ NOVÉ POVRCHY

Zasadili jste si v loňském roce 
strom podél zaniklé polní cesty v ulici 
Pod Pilou? Váš stromek je již opatřen 
cedulkou s Vaším jménem. Tak hurá 
na procházku, podívat se, jak se mu 
daří.    

STROMY Z AKCE 
„ZASAĎ SI SVŮJ STROM“ 

OFICIÁLNĚ ZÍSKALY SVÉHO OPATROVNÍKA 

JN

JN

JN

KAM SE VZRŮSTAJÍCÍM 
TŘÍDĚNÝM ODPADEM? 

VE VRCHOVSKÉ ULICI  
VYROSTL NOVÝ CHODNÍK

Připravujeme 16 nových POLOPODZEMNÍCH KONTEJNERŮ
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Osvětlení hrací plochy zimního stadionu nyní 
zajišťují nová úsporná LED svítidla.

Původní výbojková svítidla byla drahá po 
stránce spotřeby elektrické energie, časté vý-
měny prasklých výbojek a jejich rostoucí ceny 
z důvodu útlumu výroby a prodeje.

NOVÉ OSVĚTLENÍ 
NOVÝ POŽITEK ZE HRY

Odbor vnějších vztahů a komunikace (druhá část)

Řečeno s nadsázkou, představit si, co 
mají na starosti odbory financí, dopra-
vy nebo životního prostředí, není příliš 
obtížné. U odboru vnějších vztahů a ko-
munikace (OVVK) to může být relativně 
složitější. Co všechno trochu nekonkrét-
ní pojmy „vnější vztahy“ a „komunikace“ 
znamenají, respektive čím se zabývají 
lidé, kteří tuto část Městského úřadu Čá-
slav reprezentují? Následující text se po-
kusí na tuto nelehkou otázku nabídnout 
celou řadu odpovědí. Jeho první část jste 
si mohli přečíst v minulém vydání Čáslav-
ských novin, nyní je na řadě jeho dokon-
čení.

Pracovníci OVVK se starají o cílenou 
propagaci mnoha projektů a událostí, 
často opřenou třeba o nějakou originální 
soutěž. Popsat si to v krátkosti můžeme 
na prosincovém ADVENTu na dotek. Na 
začátku byla vize pana faráře Dmytra Ro-
manovského, který odbor oslovil s tím, 
že by chtěl ve „svém“ kostele uspořádat 
dobročinný koncert Pavla Helana. Výtě-
žek měl být věnován jedné z čáslavských 
organizací. Pracovníky OVVK napadlo, 
že nechají výběr konkrétní organizace na 
lidech. Spustili dotazník, vytvořili zprávu 
na FB, sestříhali videopozvánku, vymysleli 
vlastní grafiku… Výsledkem byla událost, 
která rezonovala celou Čáslaví a setkala 
se s mnoha pochvalnými reakcemi. Úno-
rová valentýnská akce byla zase hodně 
orientována na vyhlídkovou věž kostela 
sv. Petra a Pavla. Vynesli do ní obří srdce 
a i dál dělali všechno pro to, aby vzbudili 
zájem co nejširšího spektra obyvatelstva. 
Výsledek? Za jediný den věž navštívilo  

141 lidí, což je zhruba tolik, co jindy za celé 
zimní období.

Vždycky a na všem je samozřejmě co 
vylepšovat a pracovníci OVVK si toho jsou 
vědomi. I proto každoročně spouštějí do-
tazníkové šetření, jehož prostřednictvím 
čerpají zpětnou vazbu od obyvatel města, 
na jejichž spokojenosti záleží ze všeho 
nejvíc. Jednotlivé připomínky, poznatky  
a rady pečlivě analyzují a následně je pro-
mítají do svých dalších konkrétních kroků.

Centrum turistické i sociální

Na všech zmíněných úspěších má lví 
podíl Informační centrum Čáslav, rovněž 
spadající pod OVVK. Cílem jeho vedoucí  
i dalších zaměstnanců a brigádníků je, aby 
„íčko“ nesloužilo pouze turistům. Nabízejí 
zde ke koupi různé upomínkové předmě-
ty, propagační materiály města, kalendáře 
(mimochodem vytvořené OVVK) nebo vý-
robky klientů z Diakonie. Především starší 
lidé si je však v poslední době zvykli na-
vštěvovat i za jinými účely. Často se stává, 
že si přijdou vytisknout nebo oskenovat 
jednu krátkou lékařskou zprávu, ale poslé-
ze zde stráví několik desítek příjemných 
minut. Berou informační centrum jako 
místo, kde se mohou setkávat s dalšími 
lidmi, popovídat si, zavzpomínat. Jelikož 
se zde kromě inzerce přijímají i příspěvky 
do společenské rubriky Čáslavských no-
vin, čas od času se stane, že při diktování 
vzpomínek na zesnulé dojde i na slzy.

Ochotná obsluha jakoukoli návštěvu 
vždy ráda vyslechne, poradí s jízdními řády 
nebo ordinačními hodinami čáslavských 

lékařů (nejen osobně, ale i telefonicky)  
a snaží se, aby od nich Čáslaváci odchá-
zeli v co nejlepším rozpoložení. Každý 
pracovník centra je zároveň průvodcem, 
který zajišťuje pravidelné prohlídky věže, 
Žižkovy síně a brzy i Otakarovy bašty. Na 
starosti má také obsah všech městských 
vývěsek a mobilních panelů.

Několikrát ročně jezdí zaměstnanci in-
formačního centra po Česku na vzděláva-
cí semináře a spolupracují s Asociací turi-
stických center ČR. Nově se také účastní 
veletrhů cestovního ruchu, kde Čáslav 
propagují a starají se o její dobré jméno. 
Samozřejmostí je takzvaný destinační 
management, jehož cílem je prostřednic-
tvím různých platforem lákat lidi k návště-
vě našeho města, z čehož pochopitelně 
Čáslav jako taková profituje. 

Základem je spolupráce

Navzdory celkové obsáhlosti toho tex-
tu v něm ani zdaleka nezaznělo všechno, 
co mají pracovníci čáslavského odboru 
vnějších vztahů a komunikace na starosti. 
Jeho cílem přitom nebylo oslavovat jejich 
pracovní nasazení, a už vůbec ne povyšo-
vat jeden odbor nad ostatní. Šlo přede-
vším o nastínění toho, co šestice stálých 
zaměstnanců OVVK dokáže. Byť má kaž- 
dý z nich oficiálně vlastní funkci, drtivé 
většiny výsledků dosahují trpělivou spo-
luprací. Za jednotlivými kroky vždy stojí 
počáteční nápad či vize, které je potřeba 
domyslet do nejmenších detailů a násled-
ně zajistit jejich uvedení v život. I o tom je 
umění „komunikace“.

IM

JN
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ZACHRAŇUJTE ZVÍŘATA S ROZVAHOU
Nacházíme se právě v období, kdy se mnoha druhům zvířat rodí 
mláďata. S tím úzce souvisí problém, který dlouhodobě 
řeší strážníci Městské policie Čáslav. Někteří lidé totiž 
považují za „opuštěná“ i zvířata, pro něž to neplatí. 
Výsledkem lidské snahy pomoci pak nezřídka je, 
že mláďata vytrhnou z jejich přirozeného prostředí. 
Skutečnost je přitom taková, že samice odešla 
jen proto, aby svou přítomností nelákala predátory  
a nevystavovala své potomky zbytečnému nebezpečí.  
V pravidelných intervalech mláďata navštěvuje a krmí. 
Jenže jestliže je mezitím vezme do ruky člověk, matka je opustí 
a ona uhynou hlady. V Čáslavi žije mnoho divoké zvěře v lesoparku Vodranty, což 
strážníci dobře registrují především při svých nočních obchůzkách. Prosí proto 
návštěvníky parku, aby se zvláště v tomto období chovali k přírodě ohleduplně 
a nechali ji žít vlastním životem. Podobné okolnosti souvisejí také s domněle 
opuštěnými kočkami. Ty totiž nezřídka pouze obcházejí své teritorium a lidé nejednu 
z nich „zachrání“ z místa nedaleko jejího domova. Čas od času se tak stane, že na 
služebnu MP Čáslav někdo přinese „opuštěnou“ kočku, která je na první pohled 
udržovaná, čistá a voňavá. Výsledkem je smutek jejího majitele a stres kočky umístěné 
dočasně do útulku. „Každý by měl zachraňovat zvířata s velkou rozvahou,“ řekl  
k tomu velitel čáslavských strážníků Pavel Kratochvíl.

NEKLIKEJTE NA PODEZŘELÉ ODKAZY
Celorepublikově přibývá případů internetových podvodů a Čáslavsko není 
výjimkou. Na začátku letošního dubna se dosud neznámému pachateli povedlo 
zneužít přístupové údaje do internetového bankovnictví jednoho z obyvatel 
Čáslavi. Provedl dvě platební transakce a poškozeného tím připravil o více 
než 150 000 korun. Policisté proto znovu apelují na veřejnost, aby byla při 
používání internetového bankovnictví co nejopatrnější a nikam nespěchala. 
Lidé nesmějí podléhat nátlakovým zprávám o možné blokaci platební karty nebo 
ztrátě finančních prostředků. Informace si vždy mohou ověřit prostřednictvím 
oficiálního klientského centra své banky. Jedna ze základních rad zní: Nikdy 
neklikejte na odkazy do internetového bankovnictví obdržené v SMS zprávě, přes 
WhatsApp nebo v e-mailu.

ODNESL SI ALKOHOL I CHLEBA
V noci na 3. dubna překonal dosud neznámý pachatel oplocení areálu v ulici  
K. Pazderského a vloupal se do prostor tamního baru. Odsud odcizil lahve s různým 
druhem alkoholu, nealkoholické nápoje, dva kusy chleba a drobné mince. Ze dvou 
lahví přímo na místě „ochutnal“. Způsobil celkovou škodu ve výši přesahující  
25 000 korun.

UKRADL NÁŘADÍ ZA 134 000 KORUN
Ke vloupání došlo také v obci Horušice. Zřejmě v noci na 6. dubna tady dosud 
neznámý pachatel poškodil skleněnou výplň zaparkovaného vozidla značky 
Mitsubishi Canter Fuso. Následně z něj ukradl bourací kladivo, benzinovou 
elektrocentrálu, velkou vrtačku, motorovou pilu a další druhy nářadí. Celkem tak 
má na svědomí škodu ve výši 134 000 korun.

ZAPOMÍNÁ PLATIT NA DCERU
Otec z Čáslavska neplatí výživné na svou nezletilou dceru, a to od listopadu 2021. 
Okresní soud mu přitom nařídil přispívat na svého potomka částkou 2 500 korun 
měsíčně. Dotyčný tak v současné době dluží 15 000 korun a hrozí mu až rok za 
mřížemi.

ODČERPAL NAFTU Z TRAKTORU
Dosud neznámý lapka „navštívil“ v době od 19. do 21. dubna letošního roku traktor 
zaparkovaný v lesním porostu v katastru obce Dobrovítov. Otevřel víčko nádrže  
a odčerpal z ní 180 litrů nafty. Dále vypáčil okno u kabiny a tu vystříkal zde uloženým 
hasicím práškovým přístrojem. Z traktoru navíc ukradl hydraulické šroubení  
a metrický závit. Celková způsobená škoda převyšuje částku 16 000 korun.

IM

hradby

pomník mrtvých (hřbitov):  
restaurování, výspravy

RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK:  
V květnu byly zahájeny  
restaurátorské práce na památkách:

Mariánský sloup:  
lokální výspravy, retuše

pítko na pěší zóně: bude ošetřeno spe-
ciální pastou a následně zabaleno do 
fólie (cca 10 dní), lokální výspravy
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Pane primáři, jaká je vaše dosa-
vadní lékařská kariéra?

Začínal jsem v roce 1992, kdy jsem 
ukončil studium medicíny na 2. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Tehdy jsem 
nastoupil do Ústavu plicních nemocí na 
Bulovce a v roce 1995 mé kroky vedly do 
Všeobecné fakultní nemocnice. Zde jsem 
během desetiletého působení na IV. inter-
ní klinice odatestoval z vnitřního lékařství 
a z gastroenterologie. Následovaly roky, 
během nichž jsem sbíral praxi jak na kli-
nikách v České republice, tak v Německu. 
V roce 2016 jsem se stal primářem inter-
ního oddělení v nemocnici v Chebu. Kvůli 
katastrofální personální krizi, ze které se 
dlouhodobě nedařilo najít cestu ven, jsem 
na konci loňského roku z chebské nemoc-
nice odešel. K 1. březnu jsem nastoupil do 
Čáslavi.

Co pro vás bylo rozhodujícím fak-
torem pro přijetí nabídky primariátu 
zdejší interny? 

Rozhodování nebylo jednoduché. Po 
zkušenostech, kdy vše leží pouze na vás 
jako na primáři a nemůžete se opřít o do-
statečně kvalifikovaný personál, jsem uva-
žoval nad nabídkami soukromého sektoru 
čistě v oblasti gastroenterologie. Na rovinu 
jsem se také obával, abych v Čáslavi neza-
žíval podobné problémy. Čáslavská interna 
však má dostatek zkušených atestovaných 
lékařů. To jsou základy, na kterých může-
me stavět a které mě přesvědčily nastoupit 
právě sem. 

Co vás zpočátku v Čáslavi nejvíce 
překvapilo?

Atmosféra zaměstnanců na interním 
oddělení. Přišel jsem do vedoucí pozice 

kolektivu starších zkušených lékařů a měl 
jsem obavy, jak mě přijmou. Když přijdete 
někam, kde nikoho neznáte, navíc šéfovat 
někomu, kdo tady pracuje léta, tak to může 
být problém. Naštěstí si se všemi vychází-
me vstříc. I sesterský kolektiv je báječný.

V jakém stavu je nyní čáslavská 
interna?

Interna funguje. Aktuálně máme ote-
vřených osmnáct lůžek. Otevření interny 
vnímám jako podstatný krok k úspěchu, ale 
připouštím, že je před námi ještě dost práce.

Co je potřeba, aby interní oddělení 
fungovalo na sto procent?

V dohledné době je třeba doplnit tým  
o několik sester a o tři až čtyři mladé lékaře, 
které si vychováme. Zkušený a kvalifikova-
ný lékař by neměl zastávat práci mladých 
sekundářů, kteří se zpočátku zaučují na ad-
ministrativních úkonech spojených napří-
klad s příjmem nebo propouštěním pacien- 
tů. Ideální by bylo, kdybychom byli schop-
ni postavit služby ve dvou. Jeden lékař se 
bude věnovat ambulanci a druhý jednotce 
intenzivní péče, konziliím a lůžkové části. 
Ve chvíli, kdy otevřeme dalších zhruba de-
set lůžek a záchranka k nám začne jezdit 
naplno, služby se pro jednoho člověka na 
ambulanci stanou utrpením. Je to také 
dáno tím, že lidé z okolí ve spoustě případů 
nevyužívají lékařské služby první pomoci  
v Kutné Hoře, ale jezdí na internu k nám do 
Čáslavi. Nutno dodat, že jednání některých 
lidí leckdy hraničí se zneužíváním jak poho-
tovosti, tak rychlé záchranné služby.

Můžete to trochu rozvést?
To jsou stavy, které snesou odklad  

a mohl by je řešit člověk sám doma nebo  

s praktickým lékařem. Běžně se stává, že 
na internu přijede pacient, kterého týden 
bolí záda. Svůj problém celou dobu neře-
ší a v sobotu přijede záchrannou službou. 
Lidé často jednají zkratkovitě a přijedou 
při prvních příznacích běžné chřipky. Pro-
voz interny také zahlcují pacienti, kteří si 
k nám chodí pro recept na léky, nebo ex-
trémní situace, kdy ve dvě hodiny v noci 
přijede pacient s tím, že potřebuje vytáh-
nout klíště. Jsme tady samozřejmě od 
toho, abychom pomáhali a léčili, ale pře-
devším při akutních stavech. Nemůžeme 
suplovat práci praktických lékařů.

Co by si lidé měli dále uvědomit?
Dnešní společnost nevnímá přirozenou 

smrt jako běžnou součást života. Musíme 
umět rozlišovat jaké pacienty léčit, a jaké 
nechat odejít. Dnes je to v České republice 
nastaveno tak, že „zachraňujeme a udržuje-
me při životě“ pacienty, u kterých to nemá 
smysl. 

Jako příklad můžeme zmínit situaci, 
kdy hospitalizujeme devadesátiletého dě-
dečka, který se měl ještě před pár dny čile  
k světu, luštil křížovky, chodil po zahradě, 
ale dostal virózu a my jako lékaři jasně 
víme, že už není cesty zpět. Rodina to nedo-
káže pochopit a prosí nás o jeho záchranu. 
My pána navzdory racionálnímu uvažování 
napojíme na umělou výživu, nasadíme an-
tibiotika a oddalujeme nevyhnutelné. Lidé  
v tomto věku jsou jako porcelánové nádo-
by. Stačí málo a organismus se zhroutí jako 
domeček z karet.

Základní dovedností lékaře by mělo 
být umění zhodnotit, zda jeho zásah zlep-
ší pacientovi kvalitu života a jestli mu to 
něco přináší, nebo je to jen prodlužování 
utrpení. Mluvím i z osobní zkušenosti, pro-

PRIMÁŘ INTERNY 
MUDr. STANISLAV ADAMEC:
„Medicína je nebezpečná a krásná zároveň.“
Do čáslavské nemocnice začátkem března nastoupil nový 
primář interny MUDr. Stanislav Adamec. Muž, který se ne-
bojí říkat své názory nahlas, a pokud je třeba, neváhá řešit 
problémy na nejvyšších místech. V době nejhoršího covido-
vého období jako primář upozorňoval na personální problé-
my chebské nemocnice. Písemně na kritickou situaci upo-
zornil také jednoho z poslanců za Karlovarský kraj. Dopis 
vzbudil pozornost v celostátním mediálním prostoru a na 
jeho základě byl primář ve známém týdeníku zařazen mezi 
Hvězdy Reflexu. Otevřenost pana doktora potvrzuje také 
následující rozhovor.

JN
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tože moje matka má pokročilou demenci, pouze leží, nedokáže se  
o sebe postarat a ani mě nepozná. Je to těžké, protože si toho 
člověka pořád pamatujete v plné síle, jako svoji maminku. To jsou 
právě ty okamžiky, kdy si říkáte, proč prodlužovat utrpení dané oso-
by a její nejbližší rodiny? 

Říkal jste, že máte zkušenosti z Německa. Jak tyto si-
tuace řeší tam?

V Německu se už rychlá záchranná služba aktivně dotazuje, 
zda má pacient sepsaný papír, kde má jasně uvedeno, za jakých 
okolností si nepřeje udržovat při životě. Pokud lékař, třeba kvůli tla-
ku rodiny, toto přání poruší, vystavuje se trestnému činu ublížení 
na zdraví. Bylo by dobré, kdyby někdo toto téma uchopil a otevřel  
i u nás. Mimo jiné by to zdravotnictví výrazně ulevilo i finanční strán-
ce, protože je prokázané, že posledních 14 dní života je nejdražších.

Co je podle vás pro čáslavskou nemocnici hlavní pře-
kážkou při cestě zpět do sedla? 

Uvědomme si, že Městská nemocnice Čáslav je pro občany 
města obrovským benefitem, který není samozřejmostí. Pokud má 
čáslavská nemocnice prosperovat a vydobýt si své pevné místo, 
měli bychom si této výhody vážit a všichni táhnout za jeden pro-
vaz. Politici by nemocnici neměli zatahovat do předvolebních bojů, 
nutkání veřejnosti psát pozitivní recenze by mělo být stejně inten-
zivní jako potřeba psát negativa a personál nemocnice by se měl 
s problémy v naprosté většině případů obracet pouze na vedení 
nemocnice, nikoliv na vedení města. 

V čem vidíte atraktivitu svého povolání?
Diagnostika připomíná práci detektiva a v určitých případech 

si nemůžete dovolit chybovat. Dnes lidé nestonají podle knížek, 
protože tím, jak se prodlužuje život a člověk má více diagnóz, jsou 
klinické obrazy modifikované právě přidruženými chorobami. Když 
má jeden pacient třeba dvacet diagnóz, je často problematické při-
jít na kloub hlavní příčině obtíží. V tom je medicína nebezpečná  
a krásná zároveň.

Dovolte mi ještě otázku na závěr. K jakému orgánu lid-
ského těla byste obecně přirovnal internu?

Řekl bych, že interna je mozek medicíny, kde se sbíhají všechny 
informace. Internista by měl mít nejkomplexnější znalosti medicí-
ny. Interní oddělení je vedle chirurgie a gynekologie jedním z hlav-
ních pilířů čáslavské nemocnice.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.
JN

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

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

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

Všeobecná zdravotní sestra  
bez odborného dohledu a praktická sestra na 

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

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

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

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

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

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

komerční inzerce

♡

duben 2022
34 dětí, 19 holčiček, 15 chlapečků

nejčastější jména:  
Jan, Viktorie, Sofie
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Když škola pomáhá lidem i přírodě
Nedílnou součástí vzdělávání na Základní škole Čáslav ná-

městí je výchova dětí k zodpovědnosti a pomoci potřebným. Toto 
směřování se snažíme u žáků podněcovat jednak v teoretické ro-
vině, jednak podporou konkrétních praktických aktivit.

V souvislosti s válečnými událostmi na Ukrajině se žáci, ro-
diče i zaměstnanci školy nejen zúčastnili materiální sbírky orga-
nizované panem farářem Romanovským, ale dokonce na čáslav-
ském náměstí uspořádali, tentokrát ve spolupráci s paní farářkou 
Duškovou, velkou benefiční sbírku na podporu potřebným na 
Ukrajině. Prodejem výrobků našich žáků se podařilo získat téměř 
30 000 korun. Po loňské sbírce na podporu oblastí postižených 
tornádem se jednalo o další společný počin s Diakonií ČCE.

Žáci ZŠ náměstí se angažují i v oblasti ochrany životního pro-
středí a zodpovědnosti za ně. Jako jediná škola v regionu jsme 
se zúčastnili celonárodní akce Ukliďme Česko, kdy jsme se za-
vázali k úklidu prostoru v okolí čáslavských rybníků. K úklidu par-

ku Vala u Podměstského rybníka se dokonce přihlásili naši prv-
ňáčci, starší děti potom vyrazily v doprovodu svých paní učitelek 
do prostoru mezi rybníky Zemánek a Medenice. Bohužel neměli  
o práci nouzi a v uvedeném prostoru nasbírali několik pytlů odpa-
du... Následně na ZŠ náměstí proběhl projektový den zaměřený na 
environmentální výchovu, jehož výstupem jsou mj. vlastnoručně 
vyrobené kontejnery na třídění papíru a plastu ve škole.

Jako ředitel školy jsem na aktivity našich žáků, jejich odvede-
nou práci a odhodlání hrdý.

RNDr. Tomáš Hasík, ředitel ZŠ náměstí

Na počátku letošního školního roku se 
naše škola přihlásila do Soutěže finanční 
gramotnosti. Žáci si v  jejím průběhu ově-
řovali své znalosti a vědomosti ze světa 
peněz. Školní kolo proběhlo jako soutěž 
jednotlivců. Tříčlenný tým tvořený nejlep-
šími žáky různých ročníků zdárně prošel 
okresním kolem a zvítězil. Účast v krajském 
kole soutěže byla pro tým velká výzva. Kro-
mě teoretické části měli žáci vypracovat 
a před komisí obhájit prezentaci na dané 
téma. Naši soutěžící vše zvládli a se svými 
vědomostmi a prezentací obsadili krásné 
3. místo ve Středočeském kraji. Všem třem 
žákům, Davidu Hamsovi, Anně Horákové  
a Kristýně Zrucké, patří velké uznání za práci 
a čas, který soutěži věnovali.

Mgr. Marie Železná

SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI  
NA ZŠ NÁMĚSTÍ



Naše škola zaznamenala jedinečný úspěch v krajském kole 
Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022. Soutěžilo se ve 
dvou disciplínách: 10minutový opis v českém jazyce a 10minu-
tový opis v anglickém jazyce. Ve velké konkurenci 77 studen-
tů ze středních škol se stal student Adam Filipec vítězem za 
Středočeský kraj. Z tohoto místa postupuje na Mistrovství ČR 
žáků ve zpracování textů, které se koná na Obchodní akademii 
Hovorčovická v Praze.

Škola se také může pochlubit 3. místem za 2D kreslení. 
Soutěž v CAD 2D kreslení a 3D modelování pořádá společnost 
3E Praha Engineering, a.s., pro studenty středních škol. Sou-
těžící ve 2D kreslení dostali za úkol zhotovit v programu Au-
toCAD přírubovou tvarovku s odbočkami (nárys, bokorys, řez 
a detail). Této soutěže se zúčastnilo 134 studentů z různých 
středních škol.

Třetím úspěchem byla účast na Technologické olympiádě, kte-
rá je určena pro studenty středních škol a gymnázií z celé České 
republiky. Soutěžící ve školním kole plnili v internetovém portálu 
online zadání testu. Školní kolo obsahovalo 25 testových otázek, 
na jejichž vypracování měli soutěžící maximálně tři hodiny. Otázky 
se týkaly oblastí jako elektromobilita, umělá inteligence, mobilní 
sítě, internet věcí, kyberbezpečnost, 3D tisk, robotika. Naši školu 
reprezentoval Antonín Vaňha, žák 3. ročníku oboru Strojírenství. 
Do letošního ročníku se přihlásilo 416 týmů z různých středních 
škol z celé České republiky, do finálového kola postoupilo pouze 
25 nejlepších týmů. Tonda se umístil na krásném  
20. místě a zajistil si tak postup do finále na 
FEL ČVUT v Praze.

Všem studentům gratulujeme k úspěš-
ným výsledkům a ve finále přejeme hodně 
štěstí!

11  Školství

Tuto šanci nezahodili žáci oboru Opravář zemědělských stro-
jů (třída 2. A). Ve dnech 28. 2. – 25. 3. 2022 probíhal na SOU ve 
Světlé nad Sázavou kurz plamenného svařování. Během čtyř 
týdnů si žáci osvojovali základy této pracovní činnosti, která 
jim do budoucnosti může zlepšit jejich postavení na součas- 
ném trhu práce. Žáci zdárně zvládli nástrahy teoretických otázek  
a i v praktické zkoušce všichni uspěli. Tento kurz je pořádán v rám-
ci osnov zmiňovaného učebního oboru a umožňuje žákům rozšířit 
si možnosti dalšího uplatnění v budoucím profesním životě.

27. ročník celostátního finále Autoopravář junior 2022 pro-
běhl opět za účasti SOŠ a SOU dopravní Čáslav. Soutěž se ko-
nala ve dnech 19.–21. dubna 2022 v prostorách Service Training 
Center Škoda Auto, a.s., Kosmonosy a Servisního centra Škoda 
Auto, a.s., Kosmonosy. 

Mezi soutěžícími vládlo zdravé napětí, které se odráželo i v tý-
mech doprovázejících pedagogů. Byly to příjemně strávené tři dny. 
I čáslavská dopravka zanechala nesmazatelnou stopu. 

Doba postcovidová přináší i další bonusy pro naše žáky. 
Naplno se rozjely exkurze do zajímavých destinací. Žáci 1PO  
a 2PO se byli 25. 4. 2022 podívat v Poličce ve firmě THT, která se 
specializuje na nástavby hasičských aut. V úvodní květnové pon-
dělí odjeli autotronici do kopřivnických montážních hal tatrovky. 
Nabízí se zde zajímavá spolupráce Tatry s naší školou, při níž by 
nešlo o nic menšího, než že by naši žáci z dodaných součástek 
smontovali celé nákladní auto, které by pak mohlo plnohodnot-
ně fungovat ve vybrané středočeské firmě. Ale zatím se jedná  
o hudbu budoucnosti. 

Po covidové pauze jsou pro žáky opět organizovány souvislé 
praxe – ať už to je maturitní obor Požární ochrana (HZS ČR a slož-
ky IZS) nebo Autotronik u firemních partnerů školy. To samé platí 
pro učební obory Automechanik, Autoelektrikář a Karosář, přičemž 
pro karosáře bude stejně jako loni k dispozici certifikovaný lakýr-
nický kurz. 

Nastalo období maturitních zkoušek, období, které každoroč-
ně lomcuje nervovou soustavou našich teenagerů. Nezbývá tedy 
než jim popřát jasnou mysl, hodně štěstí a zdárné završení jejich 
čtyřletého úsilí. 

MOŽNOST ZÍSKAT 
„DRUHOU PROFESI“ 

ÚSPĚCHY  
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Jarní novinky z SOŠ  
a SOU dopravní Čáslav
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Celý měsíc působil, co se týká počasí, opravdu aprílově a krás-
ných jarních dní jsme si užili jen pomálu. To nám ale nezabránilo 
v účasti na spoustě akcí a vymýšlení zábavných a naučných akti-
vit pro naše nejmenší. Na všech střediscích se děti seznamovaly  
s velikonočními tradicemi a užily si plnými doušky velikonoční at-
mosféru. Podívejme se na malou ochutnávku toho, co na děti če-
kalo v jednotlivých střediscích. 

Divadlo Šternberk navštívilo naše středisko MŠ R. Těsnohlíd-
ka a děti viděly pohádku O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce 
a pohádku Zajíc, liška a kohout. Dětem se představení moc líbi-
lo a sklidilo obrovský potlesk. Ve středisku MŠ Husova se konala 
velikonoční tvořivá dílnička s rodiči, kdy děti zarecitovaly básně 
a zazpívaly písně s jarní tematikou. Poté si společně s rodiči vy-
tvořili velikonoční dekoraci a všichni strávili moc příjemné odpo-
ledne. To na středisko MŠ Jahodová zavítala „Babka kořenářka“ 
a v interaktivním programu dětem představila bylinky, povídala 
jim o jejich účincích a sběru. Poté si děti zazpívaly krásné písně 
o bylinkách a přírodě. Uvařily si čaj z bylinek sebraných na škol-

ní zahrádce a osadily bylinkami truhlík. Dětem z MŠ Bojovníků za 
svobodu se představil interaktivní program s kozičkami, ve kte-
rém viděly ukázku dojení a pověděly si, čím se kozy živí. Kozy také 
mohly provést po školní zahradě na vodítku a dokonce je samy 
nakrmit. Velikou radost zase udělaly v domově pro seniory děti  
z MŠ Masarykova, a to kytičkou, písní, básní a velikonoční koledou, 
kterou tak zpříjemnily lidem v Domovince velikonoční čas. 

Moc rádi jsme se zúčastnili Dne bezpečnosti v Muzeu země-
dělské techniky – Čáslav. Děti upoutal bohatý program i různorodá 
záchranářská technika. Měly možnost vidět v akci hasiče, zdravot-
nickou záchrannou službu či policejní složky. Všechny ukázky byly 
pro děti moc zajímavé.

A jak jinak bychom měli zakončit měsíc duben než velkým ča-
rodějnickým rejem! Všichni jsme si čarovný týden užili, naučili jsme 
se spoustu nových čar a kouzel, dělali pokusy, vařili lektvary, zvládli 
překonat všemožné výzvy, a samozřejmě jsme hodně zpívali a tan-
čili!

Přejeme krásný slunečný čas! Vaše MŠ Čáslav

CO SE DĚLO  
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Ukázat dětem, jak správně nakládat s recyklovatelným odpa-
dem – to bylo cílem soutěže Sešlápni s Evou Samkovou, kterou  
v Čáslavi pořádala společnost AVE ve spolupráci s městem Čá- 
slav. Symbolicky na Den Země, v pátek 22. dubna, předala amba-
sadorka soutěže Eva Samková šeky vítězným třídám. 

Sešlápnutím velkokapacitního papírového či plastového od-
padu se ušetří až dvě třetiny objemu popelnice. Svoz odpadu 
je tudíž efektivnější a ekologičtější. Díky efektivnímu rozdělení  
a uložení odpadu navíc chráníme životní prostředí a pomáháme 
udržovat své okolí čisté. Toto poselství měla předat soutěž Se-
šlápni s Evou Samkovou dětem ze škol z Čáslavi a okolí. 

Do soutěže se mohly zapojit všechny školou povinné děti  
v Čáslavi a okolí, a to od ledna letošního roku. Stačilo jen zaslat 
fotografii při sešlapávání odpadu – kartonu nebo PET lahví.

Ambasadorkou soutěže a také členkou poroty byla mistryně 
světa a olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková, 
která zaslané fotografie hodnotila a osobně vítězné třídě předala 
šek na 10 000 Kč. Předání výhry se uskutečnilo symbolicky na 
Den Země, tedy v pátek 22. dubna v 10 hodin u ZŠ Sadová. 

Autoři vítězných fotografií: 
Základní škola Žleby, 3. třída
Základní škola Čáslav Sadová, 3.B
Základní škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav, 
Praktická třída
Odměny daruje společnost AVE, která byla organizátorem 

soutěže ve spolupráci s městem Čáslav. 

ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ SEŠLÁPNI  
S EVOU SAMKOVOU ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
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pálení čarodějnic 30. 4. 2022

sraz Ferrari 5. 5. 2022

první LEToulky 6. 5. 2022

oslava Dne vítězství – kladení věnců 6. 5. 2022

vernisáž Jaromíra Šofra 6. 5. 2022
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nástup vojsk  a přehlídka vojenské techniky 11. 5. 2022

Revolution Train 9. 5. 2022

Strongman 7. 5. 2022



15  Volný čas

9 km

10 km

12 km

SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA ČERVEN 2022

4. 6. sobota VEDRALOVA SKALKA 
Trasa: Mirošovice-Rataje předměstí, Silvánka, Vedralova skalka 
Odjezd: Čáslav 8:01                  návrat: 16:03 
Vedoucí: Zdena Matysová

10.–12. 6. ZÁJEZD ČESKÝ KRUMLOV 
 
18. 6. sobota ÚDOLÍM VAVŘINECKÉHO POTOKA 
Trasa: Kouřim, Toušice, Zásmuky, Bečváry 
Odjezd: Čáslav 7:51    návrat: 15:31 
Vedoucí: Jiří Kučera

25. 6. sobota KE STARÉ LÍPĚ VE STARÉ LYSÉ 
Trasa: Otradovice, Sojovice, Stará Lysá, Lysá 
Odjezd: Čáslav 6:51   návrat: 15:06 
Vedoucí: Zdena Šrámková

Podpořeno městem Čáslav
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 

Rodinné centrum KOPRETINA 
pořádá v měsíci červnu 

tyto akce: 

Týdny prázdninových aktivit: Výlety I., Vařečky v akci, Výlety 11., 
Z pohádky do pohádky a Z práce do práce jsou již 

PLNE OBSAZENY.
Děkujeme za Vaši podporu a všem přejeme 

krásné odpočinkové léto! 

Na výše zmíněné aktivity prosíme o nahlášení 
účasti na tel.: 733 741171, 731 604 610. Děkujeme! \ \

,.. 
„ ;t_, 

- .

I 

2. 6.  OD 9 HOD. – VÝLET NA ZÁMEK ŽLEBY (KE DNI DĚTÍ)

9. 6.   OD 9 HOD. – VESELÉ POSTAVIČKY Z OVOCE A ZELENINY

16. 6. OD 9 HOD. – VÝROBA PRÁZDNINOVÉHO DENÍKU

23. 6. OD 15 HOD. – LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
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FK ČÁSLAV OSLAVÍ 120 LET  
OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Již 120 let od svého založení letos slaví fotbalový klub 
v Čáslavi. Hlavní program oslav je naplánován na pátek 
24. června a sobotu 25. června. Vedení klubu připravilo  
v areálu Stadionu pod Hrádkem v čáslavských Vodrantech 
kulturně-sportovní program pro širokou veřejnost. Oslavy 
významného jubilea vyvrcholí v sobotu od 15 hodin cha-
ritativním zápasem mezi starou gardou Čáslavi a týmem 
známých osobností Real TOP Praha.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ

V pátek 24. června se v prostorách fotbalového klubu usku-
teční společenské setkání bývalých fotbalistů a funkcionářů.  
U této příležitosti proběhne vernisáž výstavy historických artefak-
tů spojených s dějinami fotbalu v Čáslavi. Expozice historických 
fotografií, dresů, vlajek, pohárů a dalších zajímavostí bude po oba 
dny umístěna ve venkovních prostorách sportovního areálu.

CHYSTAJÍ LETNÍ KINO

Veřejnost se pak v pátek večer může těšit na letní kino. Přímo 
na hlavní hrací ploše se bude promítat aktuálně velmi populární 
film: Vyšehrad: Fylm.

SPORTOVNÍ PROGRAM

Hlavní program oslav je naplánován na sobotu 25. června. Od 
ranních hodin bude na obou fotbalových hřištích v čáslavských 
Vodrantech probíhat turnaj nejmenších fotbalistů klubu (katego-
rie U7–U10). Mladí fotbalisté poměří své síly s celky partnerského 
klubu FK Pardubice a FK Viktoria Žižkov.

CHARITATIVNÍ UTKÁNÍ

Největším sportovním tahákem je charitativní zápas mezi 
starou gardou Čáslavi a týmem známých osobností Real TOP 
Praha. Výtěžek z utkání poputuje malému Jakoubkovi, který utr-
pěl vážné poranění míchy. Malý Jakoubek je synem nejslavněj-
šího odchovance klubu Petra Jandy, jenž působil ve Slavii Praha  
a s českou reprezentací do dvaceti let získal na MS stříbrné me-
daile. Po utkání se diváci mohou těšit na autogramiádu aktérů 
zápasu.

HERNÍ ZÓNA PRO DĚTI

Pro děti bude v areálu připraveno vyžití v podobě skákacích 
hradů, skluzavek nebo dráhy pro šlapací motokáry. Odpoledne  
si děti užijí show kouzelníka Davida Kopeckého. Na hlavním sta-
dionu pak před hlavním utkání a v jeho přestávce proběhnou ta-
neční vystoupení skupin z DDM Čáslav.

VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

Celodenní program uzavře venkovní taneční zábava, která  
v areálu odstartuje v 18 hodin. K tanci a poslechu zahraje na Kut-
nohorsku oblíbené hudební uskupení 4G Hudba Kutná Hora.

BOHATÝ VÝBĚR OBČERSTVENÍ

Postaráno bude také o chuťové pohárky návštěvníků oslav.  
K dispozici bude občerstvení v restauraci Na Hřišti. Chybět  
ovšem nebudou ani stánky se zmrzlinou, cukrovou vatou, ham-
burgery nebo speciální mobilní koktejlový bar.

Podrobný program dvoudenních oslav 120. výročí založení 
FK Čáslav naleznete na oficiálních webových stránkách klubu: 

www.fkcaslav.cz.

IM

24. 6. 2022

PROGRAM
17:00 – 17:20          MALÝ SÁL         UKÁZKA CVIČENÍ ODDÍL PŘEDŠKOLÁKŮ A ŽÁČKŮ
17:00 – 19:00          ZAHRADA         HRY A ÚKOLY PRO DĚTI 2-7 LET 
17:30 - 18:30           MALÝ SÁL        PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA PRO DĚTI 2-7 LET 
                                            (Doprovod dospělé osoby mezi stanovišti je nutný)

18:00 – 18:45         VELKÝ SÁL       UKÁZKA TRADIČNÍHO JAPONSKÉHO KARATE S MOŽNOSTÍ ZAPOJENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ 
18:30 - 20:30         MALÝ SÁL         STOLNÍ TENIS PRO VŠECHNY
19:00 – 19:45         ZASEDAČKA     LOUTKOVÉ DIVADLO
20:00 -21:00          ZAHRADA          TÁBORÁK A OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
                                             (Dřevo zajisti sokol, pečivo a buřty každý sám!) 

21:00 - 08:00         PŘENOCOVÁNÍ NA ŽÍNĚNKÁCH PRO DĚTI A JEJICH DOPROVOD
                         Večerní program pro nocující děti. Rezervace předem nutná. 

Kdo bude cvičit, nezapomeňte na vhodný sportovní oděv a obuv. Šatny a sprchy budou k dispozici.                             
Změna programu vyhrazena, v případě deště se venkovní program ruší. 

VSTUP ZDARMA!

Pro rezervaci přenocování kontaktujte náš fb: @sokoliccicaslav NEBO e-mail: sokolcaslavrdpd@gmail.com
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Synagoga v Čáslavi se dočkala další fáze rozsáhlé rekonstruk-
ce. Slavnostní znovuotevření se uskuteční v týdnu od 6. do 12. červ-
na 2022 v rámci Týdne otevřené synagogy, který má dva vrcholy – 
zpřístupnění synagogy pro veřejnost v rámci Noci kostelů v pátek  
10. června večer a pro pozvané hosty Slavnostní koncert na památ-
ku obětí holocaustu z Kutnohorska v neděli 12. června.

Čáslavská synagoga je významnou kulturní památkou nejen Čá-
slavi, ale celé České republiky. Řadí se mezi jediné dvě dochované 
synagogy architekta Wilhelma Stiassnyho. Od podzimu 2021 zde 
probíhala dlouho odkládaná oprava vnitřních prostor.

Nové osvětlení, zrekonstruovaná, vytápěná podlaha, dveře, nové 
rozvody vody, plynu a elektřiny, zřízení toalet, obnovený vstup na za-
hradu, výmalba – vše je nyní jako nové. Synagoga se obnovy interiérů 
dočkala poprvé od svého vzniku na začátku 20. století. Náklady pře-
sahující 5 milionů korun uhradil Nadační fond dr. Dagmar Lieblové  
z prostředků svých dárců. Nyní se dodělávají poslední detaily. Naplá-
novány jsou již další fáze obnovy, při nichž dojde k restaurátorským 
pracím, opravě fasády a úpravě okolí synagogy.

Zpřístupnění synagogy v Čáslavi pro veřejnost proběhne 10. červ-
na, kdy budou zajištěny komentované prohlídky v rámci Noci kostelů. 
Slavnostní znovuotevření synagogy se uskuteční v neděli 12. června, 
kdy zde pro pozvané návštěvníky proběhne, pod záštitou velvyslance 
Spolkové republiky Německo a hejtmanky Středočeského kraje, kon-
cert na památku obětí holocaustu z Kutnohorska. Po znovuotevření 
bude synagoga opět sloužit veřejnosti, budou se zde konat výstavy, 
semináře, komentované prohlídky i koncerty.

První víkend v červnu, 4. a 5. 6. 2022 od 8:00 do 17:00, 
Vás čeká přehlídka historické zemědělské techniky 

v chodu a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
Nenechte si ujít tuto mimořádnou událost!

VSTUPNÉ: plné 150 Kč | snížené 100 Kč | rodinné 400 Kč
Více informací na 

www.nzm.cz/muzeum-zemedelske-techniky-caslav.

Čáslavská synagoga se otevírá veřejnostiPozvání pana faráře

PRADĚDEČKŮV  
TRAKTOR 

Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás zdravím od kostela sv. Petra a Pavla v Čásla-

vi. Rád bych Vás touto cestou pozval na několik akcí, které se 
budou konat v měsíci červnu v rámci římskokatolické farnosti. 

V neděli 5. června se ve 12 hodin uskuteční žehnání nové 
zvoničky v obci Chotusice. 

V pátek 10. června se uskuteční akce Noc kostelů, kdy bude 
otevřen kostel sv. Petra a Pavla a bude připraven drobný pro-
gram. Bližší program na plakátcích a webových stránkách far-
nosti www.farnost-caslav.cz.

V neděli 19. června vyjde v 10 hodin z kostela sv. Petra  
a Pavla průvod v rámci Slavnosti Těla a Krve Páně, mnohým zná-
mé jako Boží tělo. Průvod bude směřovat do kostela sv. Alžběty. 
Odpoledne v 16 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla koncert 
mládeže.

Ve středu 29. června si připomeneme patrony našeho kos-
tela sv. Petra a Pavla. Po slavnostní mše svaté v 18 hodin bude 
následovat setkání na zahradě děkanství. 

Dále bychom Vám rádi dali na vědomí, že od 10. června do 
25. září bude kostel sv. Petra a Pavla otevřen k modlitbě a ná-
vštěvě: od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Na všechny akce 
jste srdečně zváni.

A na závěr bych Vás všechny chtěl ujistit, že v kostele ne-
zahálíme a každý den pamatujeme v modlitbě na naše město  
a všechny jeho obyvatele. Tak snad vám to udělá radost.

Zdraví Vás a žehná Vám, Dmytro Romanovský,  
čáslavský katolický farář 

Muzeum zemědělské techniky Čáslav  
Vás po dvouleté pauze zve na akci
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Dlouho plánované a očekávané se v úterý 26. dubna 2022 
proměnilo ve skutečnost. Urna s ostatky generála Fran-
tiška Moravce se vrátila domů, respektive do jeho rodné 

Čáslavi. Stalo se tak 56 let po jeho smrti v USA, kam emig-
roval kvůli komunistickém převratu. A tak trochu symbolicky 
měsíc a jeden den před 80. výročím atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha, činu, na němž nesl 
jeden z nejvýznamnějších čáslavských rodáků zásadní podíl.

Letadlo s Moravcovými ostatky odstartovalo z vojenského 
letiště ve Washingtonu hodinu po půlnoci středoevropského 
času. Na palubě se dále nacházeli generálovi příbuzní – včetně 
vnučky Anity Moravcové Gardové a vnuka Alana Moravce Gar-
da –, česká ministryně obrany Jana Černochová nebo ředitel 
Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Právě on urnu do 
vojenského speciálu naložil poté, co mu ji předali příslušníci 
americké čestné jednotky.

Nad Českem letadlo doprovodily dva stíhací letouny Gripen. 
Na vojenském letišti v Čáslavi přistálo před desátou hodinou 
dopoledne. Urnu vynesl z vojenského speciálu voják čestné 
stráže a naložil ji do pohřebního vozu, jenž ji převezl k budově 
velitelství základny. Tam se uskutečnil pietní ceremoniál. Na 
něm zazněly česká i americká hymna a projevy nejen už zmí-
něných osobností, ale dále třeba také předsedkyně Poslanecké 
sněmovny ČR Markéty Pekarové Adamové a starosty Čáslavi 
Vlastislava Málka. Po skončení piety byla urna s generálovými 
ostatky uložena v kolumbáriu na čáslavském hřbitově. Celá 
událost se bezesporu zapíše do dějin českého vojenství. Nic 
menšího si František Moravec nezasloužil.

„Můj národ byl ohrožen v kořenech své existence za Habsbur-
ků, byl odsouzen k vyhlazení a vysídlení nacistickými šílenci  
a právě nedávno se dostal proti své vůli do područí bolševického 
Ruska. Dvakrát se zachránil, podruhé ovšem za značných obětí 
a ztrát duchovních, hmotných i fyzických. Potřetí, unaven a vy-
čerpán, rezignoval, nemaje vůdců, kteří by jej vedli do boje proti 
nepopiratelnému zlu. Prožil jsem ta údobí všechna.“

Psalo se 23. července 1895, když se Aloisovi a Běle Mo-
ravcovým narodil první syn. Následovat ho mělo ještě dalších 
devět dětí. Rodina zřízence okresního hejtmanství tak rozhodně 
neměla na rozhazování. Nejstarší z potomků František odma-
la hodně četl a školu zvládal bez nejmenších problémů. I díky 
tomu už ve čtvrté třídě přestoupil na gymnázium, odmaturoval 
v roce 1913 s vyznamenáním. Jeho další kroky vedly ke studiu 
moderní filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kon-
krétně latiny a francouzštiny. Jenže pak vypukla první světová 
válka a on musel narukovat.

Nejprve sloužil v Čáslavi, pak v Jablonci nad Nisou. Ab-
solvoval důstojnickou školu záložních důstojníků a poté ode-
šel do Maďarska a později do Haliče, to už jako podporučík  
a velitel pěší čety. Prvních bojů se zúčastnil na východní frontě  
a 13. ledna 1916 přešel v Polsku s celou hlídkou do ruského 
zajetí v ruském Caricynu – pozdějším Stalingradu, dnešním 
Volgogradu. Toho samého roku se mu toho událo ještě mno-
ho. Jako dobrovolník bojoval na rumunské frontě. Velel četě, 
pak rotě a nakonec byl jmenován do funkce pobočníka velitele  
2. praporu 2. pluku 1. Srbské legie. V září utrpěl průstřel kotníku. 
Jakmile to bylo jen trochu možné, vrátil se do služby.

V listopadu 1918 se vrátil se svým plukem do nově vznik-
lého Československa, ale u domácího krbu se dlouho neohřál. 
Prakticky obratem ho poslali na Slovensko bojovat proti maďar-
ským revolucionářům. Válka tak pro něj svým způsobem skon-
čila až v červnu 1919.

V armádě našel jeden z hlavních smyslů svého života. Byl 
přidělen do Plzně v hodnosti kapitána pěchoty. V západních Če-

František  
MORAVEC 
ctil právo žít svobodně
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chách se rozhodl pro zásadní životní krok 
i po jiné stránce. Oženil se tady s Vlastou 
Novákovou, která mu porodila dcery Hanu  
a Taťánu. Někteří pamětníci hovoří o Fran-
tišku Moravcovi jako o muži, pro nějž byla 
rodina vším, to však ani náhodou nezname-
ná, že by vstup do svazku manželského otu-
pil ostří jeho touhy po zářné kariéře.

V roce 1925 nastoupil na Vysokou váleč-
nou školu v Praze. Absolvoval ji jako nejlepší 
důstojník svého ročníku a 1. prosince 1929 
ho jmenovali přednostou zpravodajského 
oddělení Zemského vojenského velitelství  
v Praze. Právě v této funkci si poprvé vyzkou-
šel řízení zpravodajského útvaru, tedy roli,  
v níž se zapíše do českých dějin především. 
O několik let později ho převelí do hlavního 
štábu a jmenují velitelem pátrací sekce.

„Úkolem zpravodajství je odhalovat vá-
lečná tajemství potenciálního protivníka  
a chránit tajemství státu vlastního. (…) Toto 
soupeření, v němž jsou hodnoceny pouze 
výsledky, je vedeno neúprosně, bezohled-
ně, skrytě a anonymně. Je vedeno všemi po 
ruce jsoucími prostředky.“

Moravcova intuice v důležitých spole-
čensko-politických otázkách se projevila 
v tom, že jako jeden z prvních správně od-
hadl nebezpečnost tehdejšího Německa. 
Přesvědčil své nadřízené, že právě tento 
nacistický stát musí být hlavním cílem zá-
jmu zpravodajských služeb. Za pravdu mu 
definitivně dal podpis nechvalně proslulé 
mnichovské dohody v závěru března 1938. 
Jako disciplinovaný voják se podmínkám 
dohody o postoupení pohraničních území 
Německu podřídil, vnitřně však zastával 
jiný názor. Měl za to, že se Československo 
mělo bránit „všemi prostředky“.

Moravcovi a jeho spolupracovníkům za-
čala přidělávat vrásky stále pravděpodob-
nější okupace celého Československa. Brzy 
padlo i konkrétní datum, kterým se měl stát 
15. březen 1939. V tomto bodě má Morav-
cův osud zřejmě nejblíž akčnímu filmu, se 
kterým si roli „špiona“ mnoho lidí tak nějak 
automaticky spojuje. Pouhých dvanáct ho-
din před okupací totiž skupina zpravodaj-
ských důstojníků v čele se šéfem armádní 
rozvědky odletěla v holandském letadle 
směr Anglie. S sebou odvezli také nejdůle-
žitější špionážní dokumenty a tajné kontak-
ty, které za žádnou cenu nesměly padnout 
do rukou nacistů. Od této chvíle se de facto 
datuje počátek organizovaného vojenského 
odboje v zahraničí.

„Bylo to jedenáct Čechů, kteří prožívali 
hořkost nejhroznějšího údělu, jenž může 
být člověku přisouzen – ztrátu a zničení své 
vlasti. (…) Celý ten tvrdý boj minulých let, 
všechna ta krev a oběti tolika lidí, jaký vlast-
ně měly význam? Masarykova republika le-
žela v troskách.“

V Londýně Moravec navázal spojení  
s československým prezidentem Edvardem 
Benešem a 1. srpna 1940 byl ustanoven 
přednostou zvláštní skupiny MNO (zpra-
vodajské ústředny). Platil za jednu z nejvý-
znamnějších osobností československého 
odboje a jeho zpravodajské informace po-
važovali spojenci za vysoce důležité. Jejich 
spokojenost však měla své meze.

Zhruba v polovině roku 1941 se česko-
slovenské exilové vedení dostalo pod tlak 
britské a později i sovětské vlády, které 
požadovaly větší aktivitu v oblasti sabotáž-
ních a diverzních akcí proti Němcům na 
území bývalého Československa. Moravec 
s nimi v tomto směru souzněl. Uvědomoval 
si, že domácí odboj není větších akcí mo-
mentálně schopný, proto se rozhodl pro 
program vojenských akcí takříkajíc zvenčí, 
provedených parašutisty. Tím se pochopi-
telně dostáváme k atentátu na Reinharda 
Heydricha.

Původně k němu mělo dojít 28. října 
1941, tedy na výročí vzniku samostatného 
československého státu. Průzračná symbo-
lika takového termínu však strůjcům krevní 
msty nevyšla, a to kvůli zranění jednoho  
z parašutistů. Jozef Gabčík s Janem Kubi-
šem na zastupujícího říšského protektora 
zaútočili až 27. května 1942, o týden pozdě-
ji prominentní nacista na následky vážných 
zranění a s nimi souvisejících zdravotních 
komplikací zemřel.

„Po válce v osvobozeném Českosloven-
sku jsem byl za Operaci Heydrich kritizován. 
Kdyby byl Heydrich býval zabit členem pod-
zemní organizace, nikdo by nebyl protesto-
val. Kritika vznikla, protože operaci provedl 
Londýn. Komunisté tvrdili, že atentát byl vy-
konán na rozkaz Angličanů. Nekomunisté si 
stěžovali, že operace byla podle jejich názo-
ru zbytečná, dokonce škodlivá, a že to byla 
nezodpovědná akce z mé strany, která stála 
národ jeho nejlepší vůdce.“

František Moravec se zpět do své vlasti 
vrátil 5. června 1945 jako brigádní generál. 
Rozhodně se nedá říct, že by byl všeobecně 
obdivovanou osobností. Historici naopak 
tvrdí, že měl mnoho osobních nepřátel, 
nesoucích nelibě jeho drsnou povahu – 
hovoří o něm jako o sebevědomém, ne-
kompromisním, ironickém a uštěpačném. 
Trnem v oku nejednomu z jeho kolegů byla 
Moravcova údajná snaha rychle stoupat po 
kariérním žebříčku. Antipatie prý vůči němu 
chovali třeba Jan Masaryk nebo jiný před-
stavitel protinacistického odboje Heliodor 
Píka.

Nejspíš i Moravcova nejednoznačná po- 
věst částečně stála za poměry, s nimiž se 
musel po konci války v Československu 
vyrovnat. Jeho bývalí spolupracovníci se 
mu ve velkém vyhýbali a on sám byl nucen 

nastoupit nucenou dovolenou. Dokonce mu 
hrozilo soudní stíhání, přičemž vyšetřování 
zastavil až přímý zásah Edvarda Beneše. 
V únoru 1947 se Moravec stal prozatím-
ním velitelem 14. divize v Mladé Boleslavi, 
ale bezprostředně po únorovém převratu 
v roce 1948 zanikla i tato cesta k dalšímu 
uplatnění.

„Před tím, než v únoru 1948 Beneš 
jmenoval Klementa Gottwalda hlavou ko-
munistické vlády, dal mu seznam jmen  
s podotknutím, že se podvoluje komunis-
tické vůli s podmínkou, že osoby na tomto 
seznamu uvedené nebudou perzekvovány. 
Dozvěděl jsem se, že moje jméno bylo na 
tomto seznamu.“

Historie se ještě jednou zopakovala. 
František Moravec zamířil 29. března 1948 
do exilu. Odešel do západního Německa. 
Podílel se na sestavení skupiny bývalých 
československých důstojníků, která připra-
vovala kurýry na cesty do Československa. 
Jeho činnost byla u komunistické garnitury 
pokládána za natolik nebezpečnou, že Stát-
ní bezpečnost údajně plánovala jeho únos, 
ve hře měla být i fyzická likvidace.

V 50. letech byla činnost Moravcovy 
skupiny postupně tlumena a později byla 
zastavena úplně. I proto se počátkem ná-
sledující dekády přestěhoval natrvalo do 
USA, kde několik let pracoval jako analytik 
ve službách tamního ministerstva obrany. 
Zemřel 26. července 1966 ve Washingto-
nu, D. C. Osudným se mu stalo selhání srd-
ce, které ho postihlo v autobuse cestou do 
zaměstnání.

Nejspíš není potřeba příliš zdůrazňo-
vat, že v Československu jeho jméno dlou-
há léta nikdo oficiálně ani nevyslovil. Sám 
František Moravec je autorem zásadní 
vzpomínkové knihy nazvané mnohoznač-
ně Špion, jemuž nevěřili. Deset let po otco-
vě smrti jeho rukopis zredigovala a vydala 
jeho dcera. „Výbušné“ a dodnes cenné 
memoáry vyšly po sametové revoluci pod 
hlavičkou různých nakladatelství hned 
několikrát, čerpají z nich i citace v tomto 
textu. Moravcova památka byla definitivně 
očištěna v roce 1991, kdy získal nejvyšší 
státní vyznamenání in memoriam. 

Na závěr se ještě na chvíli vraťme na 
pietní akci u příležitosti umístění urny  
s Moravcovými ostatky do čáslavského 
kolumbária. Jeho vnučka Anita Moravco-
vá Gardová se zde nechala slyšet, že její 
dědeček miloval Československo i Spo-
jené státy, především však ctil myšlenku, 
že lidé mají právo žít svobodně. „Pane 
generále Františku Moravče, vítejte zpět 
ve vlasti. Nikdy nezapomeneme, co jste 
pro naši zemi vykonal, čest vaší památce,“ 
pronesla poté za všechny přítomné minis-
tryně obrany Jana Černochová.
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Osobnosti Čáslavska
Josef Fišera 4. 6. 2022 – 110 let od narození

Filip Maxmilián Opiz 5. 6. 2022 – 235 let od narození

Francouzský Řád čestné legie, Řád za zásluhy 
nebo Řád T. G. Masaryka převzatý z rukou Václa-

va Havla. To jsou jen některá z mnoha ocenění, 
která získal absolvent čáslavského gymnázia 
Josef Fišera. Jeden z nejvýznamnějších čes-
kých odbojářů působil za druhé světové války 

ve Francii, zajišťoval zpravodajskou činnost pro 
spojence a pomáhal při organizaci útěků demobili-

zovaných českých vojáků do Anglie. V neposlední řadě se přímo 
zasloužil o záchranu desítek židovských dětí. Po únorovém puči 
v roce 1948 natrvalo přesídlil do země galského kohouta, kde 
pracoval mimo jiné jako profesor na slavné Sorbonně.

Jeho otec byl čáslavský úředník a významný osvícenec, 
mezi jehož známé patřili třeba Giacomo Casanova nebo Jo-
sef Dobrovský. Sám Filip Maxmilián Opiz se cele zaměřil na 
botaniku, přičemž minimálně v 19. století patřil v tomto obo-
ru mezi nejdůležitější osobnosti u nás i v Evropě. Rodák z Čá- 
slavi se vzdělal převážně samostudiem a už ve  
13 letech sestavil první soupis čáslavské květe-
ny. V Praze později založil Ústav pro vyměňo-
vání rostlin. Vlastní skutečně rozsáhlé bota-
nické sbírky věnoval na sklonku svého života 
Národnímu muzeu, stejně jako finanční fond na 
nákup nových přírodovědných sbírek.

Architekt, urbanista, kantor a malíř Ladislav Skřivánek se 
sice narodil v Čáslavi, nejvýraznější stopu ovšem zanechal  
v jiných městech. Než se v roce 1908 natrvalo usadil v Praze, 
měl už za sebou například studium ve Vídni a Berlíně nebo pár 
let v pozici asistenta na České státní průmyslové škole v Plzni. 

Jako architekta ho ovlivnily především renesance 
a secesní klasicismus. Zásadním způsobem 
zasáhl do zastavovacích a regulačních plánů 
nejen Plzně a Prahy, ale i Domažlic, Nové Paky 
nebo Sušice, podobu dal školám v Piešťa-

nech, Klatovech či Duchcově. Navrhoval také 
pomníky, náhrobky a další předměty.
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Ladislav Skřivánek 21. 6. 2022 – 145 let od narození

Zveme vás na 2. ročník 
multižánrového fairtrado-
vého festivalu na hradbách 
Bašta pro všechny v areá-
lu evangelického kostela  
v Čáslavi v neděli 19. červ-
na 2022 od 11 do 19 hodin. 

Tentokrát se festival ponese v česko-ukrajinském duchu a může-
te se těšit na opravdovou „baštu“. Hostem letošního festivalu bude 
legendární herec a principál kočovného divadla Víťa Marčík s před-
stavením Šípková Růženka (15 hodin). Prostřednictvím šesti loutek, 
dvou fléten, kytary a živé komunikace s divákem předává lidový 
vypravěč poselství o síle odpuštění. Dopoledne (11 hodin) i odpole-
dne (14 hodin) vystoupí hudební a taneční obor ZUŠ Čáslav. Stejně 
jako loni bude pro děti připravena velká fairtradová hra, výtvarné 
dílničky a možnost zahrát si fairtradové pexeso. Všude bude vonět 
fairtradová káva a čaj. A na závěr dne (17:30) zazpívá ukrajinská 
písničkářka Katja Gapoška, která musela kvůli válce opustit rodnou 
Ukrajinu a říká: „Nejsem voják. Nemůžu být voják. Ale jsem voják 
na jiném poli, na poli hudby. Moje zbraň je moje kytara a můj hlas.“ 
A tak se přijďte potkat navzájem, potkat různé kultury, potkat sílu 
odpuštění a zbraň hudby. 

Podpořeno městem Čáslav

PROGRAM:
Neděle 19. června 2022
11:00 Nedělní hudební matiné – koncert ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 
13:00 Fairtradová kavárna, ochutnávka fairtradových dobrot 
14:00 Taneční vystoupení – ZUŠ Čáslav
15:00 Divadelní představení Šípková Růženka – Divadlo Víti Marčíka
16:30 Velká fairtradová hra pro děti
17:30 Katja Gapoška – ukrajinská písničkářka
V průběhu festivalu – fairtradové pexeso, výtvarná dílna, prohlídka 
kostela.

Festival pořádá Dobročinný spolek Marta a evangelický sbor v Čáslavi ve spolupráci s Diakonií ČCE 
a za laskavé finanční podpory města Čáslavi a Evropské unie. 

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude určen na pomoc těm, kdo prchají před válkou na Ukrajině. 



ORP a okolní obce22  

TJ Sokol Paběnice zve  
na divadelní představení herců ze zámku Žleby

F. Kadlec

Na Žižkově v jednom domě
aneb bejvali ěechové...

VSTUPNÉ: 100 Kč
Délka představení: cca 1,5 hodiny

Předprodej vstupenek: 
od 1. června 2022 u p. Ivy Bohaté – 

 smíšené zboží, Paběnice 105.

V JEDNOM DOMĚ
aneb bejvali Cechové...

ve dnech:
17. června 2022
18. června 2022

vždy od 19.30 hodin
v sokolovně Paběnice

Na Žižkove 

v jednom dome

Na Žižkove 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kutná Hora 
společně s obcí Krchleby, Sborem dobrovolných hasičů Krchleby a  

Hasičským sportovním klubem Kutná Hora, z.s., 

Vás srdečně zve na devatenáctý ročník závodu ve výstupu do 
čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku dne 

11. června 2022 od 9:00
v Krchlebech u Čáslavi

V rámci soutěže proběhne část Krajské soutěže v požárním sportu 
profesionálních a dobrovolných hasičů v disciplíně „výstup do 4. podlaží cvičné 

věže“ v kategorii družstev a jednotlivců (muži HZS Středočeského kraje). 
plk. Ing. Jiří Pokorný – ředitel územního odboru Kutná Hora 

HLAVNÍ SPONZOR AKCE: 

SVATODUŠNÍ ODPOLEDNE

SEM(SE)TĚŠ 
NEDĚLE 5. ČERVNA 2022 
U příležitosti 240. výročí evangelického sboru v Semtěši.

14:00 ⟩ svatodušní bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
(evangelický kostel)
15:00 ⟩ pár slov o zapůjčeném zvonu 
15:30 ⟩ Jak šel čas – dějiny semtěšského sboru – evangelický farář Jaroslav Fér 
(Pelíškova síň)
Časopis Hus – historik Pavel Dočekal (Pelíškova síň)
15:30 ⟩ Únikovka pro děti „Po Semtěši za Rubíny…“ 
15:30 ⟩ Tvoření a zpívání pro malé děti (bývalá evangelická škola)
17:00 ⟩ Koncert písničkáře Tomáše Najbrta (evangelický kostel)
Pohoštění bude v Pelíškově síni a ve třídě bývalé evangelické školy.
Vstupné dobrovolné.

Tuto akci pořádá evangelický sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi s kazatel-
skou stanicí v Semtěši, Koná se za laskavé podpory obce Semtěš a mikroprojektů chru-
dimského seniorátu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
a prvomájová veselice  
ve Starkoči

Na přelomu měsíců dubna a května naše obec opět ožila – spo-
lečně jsme v sobotu pálili čarodějnice a v neděli se veselili při sta-
vění máje. 

Pálení čarodějnic u nás patří k tradicím. Odehrává se vždy  
30. dubna a připravují ho členové SDH Starkoč. Začalo se vpodvečer, 
společně jsme si opekli špekáčky a zapálili hranici. 

V neděli, na první máj, kdy je lásky čas a ženy by měly dostat tra-
diční polibek pod rozkvetlou třešní, jsme se veselili až do odpoled-
ních hodin, užili si stavění máje a děti se zabavily soutěžemi, mozko- 
hrátkami, výtvarnou dílničkou a velkou nafukovací skluzavkou. 

Víkend to byl náročný, ale těšíme se na další společné akce  
a děkujeme všem za opravdu hojnou účast. 

Katka Fílová
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NOVA FORMA V GUMÁRNĚ v červnu 2022
V červnu je stále možné navštívit inspirativní výstavu mycelium/
NOVA FORMA 2 v industriální hale Gumárny. Komentovaná prohlídka 
se uskuteční 15. června. Výstava je otevřena ve středu a v sobotu od 
14:00 do 18:00 nebo po telefonickém objednání: 728 951 978. 

Slavnostní uzavření výstavy se uskuteční během akce nazvané 

2 DNY V GUMÁRNĚ o víkendu 25. a 26. června. 
Oba dny budou plné doprovodných programů:

SOBOTA 25. ČERVNA 
 • 10.00–12:00 Barbora Losenická – hravý workshop pro děti 
 • 14:00–16:00 Tereza Marečková – workshop pro rodiče s dětmi
 • 17:00–18:30 Milan Knížák – beseda s významným výtvar. umělcem 
 • 19:00 Vladimír Merta – recitál legendárního písničkáře
 • 20:30 Lukáš Pavlásek – stand-up comedy

NEDĚLE 26. ČERVNA 
• 10:00–11:30 Michal a Kateřina Strachovi – workshop pro děti 
• 14:00–15:30 Markéta Kučerová – workshop pro dospělé, téma Dafné
• 17:00 Rosaria V. Mlčková – vernisáž výstavy Ohrožení – kresby 
Gumárna, Pazderského 2045, 286 01 Čáslav 

SETKÁNÍ S PSYCHOTERAPEUTKOU HELENOU KLÍMOVOU
Dne 15. června v 18:30 se sejdeme v klubu Gumárna s Helenou 

Klímovou, tématem přednášky bude potřeba zažívat pocit sounále-
žitosti a sdílení se s druhými lidmi jak v rodině, tak ve skupinách, 
jejichž jsme součástí. 

Helena Klímová pracovala a publikovala jako redaktorka Literárních 
novin, později přejmenovaných na Literární listy v rubrice, kterou řídil 
Ludvík Vaculík. Psychoterapeutickou praxi provozuje od roku 1982, nej-
prve v manželských poradnách, v devadesátých letech pracovala v Psy-
choterapeutickém středisku Břehová. Dnes provozuje soukromou pra-
xi. Je členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, 
České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti  
J. E. Purkyně, Institutu skupinové analýzy, IRENE (předsedkyně), Rafael 
Institutu (čestná předsedkyně) a Group-Analytic Society International 
(čestná členka). Od roku 1958 je vdaná za spisovatele Ivana Klímu.

ROSARIA VIOLA MLČKOVÁ – 
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESEB OHROŽENÍ 

se uskuteční v neděli 26. června v klubu Gumárna od 17:00.
Jako květ, který se objeví ráno v zahradě, stejně tak zčistajasna 

ohromí soubor 55 kreseb třináctiletého děvčete, jež od svých deset 
let pečlivě schraňuje podoby živočichů, kterým hrozí vymření. Snaha 
autorky Rosarie Violy Mlčkové o zachycení – uchování těchto podi-
vuhodných forem života je neuvěřitelná. Přestože si žije pestrým 
životem, hraje na flétnu a klavír, je baletkou, čte a chodí do přírody, 
systematicky pracuje na cyklu kreseb, jež mají lexikonový charakter  
a vytvářejí ucelený atlas mizející fauny…  

Rosarie detailně vykresluje charakteristické tvary zvířat a s na-
prostou kreslířskou suverenitou vytváří skici a kompozice tvorů ze 
všech koutů světa. Přesto kresby neztrácejí půvab dětského projevu. 
Používá techniky tuše, pastelu, akvarelu. Zasazuje zvířata do kontextů 
a stručnými popiskami informuje o vyhubení či zániku daného druhu. 
Vytvořila knihu Ohrožení.

Kniha působí jako památník, do něhož nám kdysi psali ti, které už 
nikdy nepotkáme. Tento počin není jenom dojemný. Je hluboce vypo-
vídající.

Více o programu na www.novaforma.art.

=amk=

LUKÁŠ PAVLÁSEK 
v Gumárně v sobotu 25. června od 20:30.

LEGENDÁRNÍ FOLKOVÝ MUZIKANT 
VLADIMÍR MERTA

v Gumárně v sobotu 25. června od 19:30.

foto: Alena Šustrová:



Rozvrh zájmových kroužků 
na školní rok 2022/2023 

bude zveřejněn ve středu 
31. srpna. 2022 

v odpoledních hodinách.
Přihlášení do zájmových 

kroužků bude možné 
od pondělí 5. září. 2022 
od 18:00 přes klientské 

centrum, které nalezne-
te na našich webových 

stránkách 
www.ddmcaslav.cz 

v pravém horním rohu. 
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KNIHOVNA, KOSTELNÍ NÁM. 197
•	 každý	čtvrtek	od 9:00  
Klub maminek s dětmi
• 6. 6. 2022 od 17:00 Izrael   
cestopisná	přednáška		
s	cestovatelkou,	novinářkou	a spi-
sovatelkou Jitkou Zadražilovou
• 9. 6. 2022 Mgr. Michala Michlová 
setkání	s	psycholožkou	v	rámci	
Univerzity	volného	času
• 15. 6. 2022 od 15:30 Liščata   
táborák	na	muzejní	zahradě
• 23. 6. 2022 Architekt Bohumil 
Kozák a	jeho	realizace	v	Čáslavi  
přednáška Bc. Pavla Dočekala  
v rámci Univerzity volného času

Změna	programu	vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky, 

Facebook a Instagram! 
www.muzeumcaslav.cz  
FB @muzeumcaslav

IG @mestskemuzeumcaslav

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

PROGRAM
• JAROMÍR ŠOFR – OBRAZY
výstava	obrazů	známého	českého	kameramana	
a	vysokoškolského	pedagoga
KDY:	7. 5. – 5. 6. 2022		
KDE:	výstavní	síň,	náměstí	J.	Žižky	z	Trocnova	
Otevřeno:	út–ne	10–12,	14–17	h
• KLOBOUKY A JINÉ…
výstava ze sbírek Městského muzea Čáslav
KDY: 14. 6. – 31. 7. 2022 
KDE:	výstavní	síň,	náměstí	J.	Žižky	z	Trocnova	
Otevřeno:	út–ne	10–12,	14–17	h
• BITVA U CHOTUSIC 1742
KDY: 1. 4. – 30. 9. 2022  
KDE:	muzeum,	Husova	291
Otevřeno:	út–ne	9–11,	12–17	h					
•  OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA – „Co	se	do	kalendáře	vešlo		
i	nevešlo...“,	výstava	prací	žáků	výtvarného	oboru	ZUŠ		
J.	L.	Dusíka	v	Čáslavi	pod	vedením	Renaty	Janouškové
KDY: 8. 4. – 31. 10. 2022 
KDE:	galerie,	Jeníkovská	222	
Otevřeno:	út–so	10–12,	14–17	h
• Radko Polách: KABUTO 
pokrývka hlavy nejen japonských samurajů, přednáška 
Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská  
KDY: 14. 6. 2022 od 17 h
KDE:	Nová	scéna	Dusíkova	divadla
Vstupné dobrovolné.
• VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE SBÍRKÁCH MĚSTSKÉHO 
MUZEA Cyklus	drobných	výstavek	věnovaných	výtvarníkům	
Čáslavska.	Druhá	výstavka	ukazuje	práce	Pavla	Formana.
KDY: od 20. 5. 2022
KDE:	galerie,	Jeníkovská	222	
Otevřeno:	út–so	10–12,	14–17	h

EDUKATIVNÍ PROGRAMY
• MLÁĎATA
PROGRAM	pro	MŠ	a	1.	stupeň	ZŠ
Délka	programu:	 45	minut	pro	MŠ
	 	 60	minut	pro	1.	stupeň	ZŠ
KONÁNÍ	PROGRAMU:	duben–červen
• HMYZ
PROGRAM	pro	MŠ,	ZŠ	
Délka	programu:			 45	minut	pro	MŠ
	 	 90	minut	pro	ZŠ
KONÁNÍ	PROGRAMU:	květen–červen
• VODNÍ KRÁLOVSTVÍ 
PROGRAM	pro	1.	a	2.	stupeň	ZŠ
Délka	programu:	90	minut	
KONÁNÍ	PROGRAMU:	květen–červen
• KDOPAK TO ZPÍVÁ ZA HUMNY?
PROGRAM	pro	1.	a	2.	stupeň	ZŠ
Veřejnost	v	počtu	minimálně	10	lidí.
Délka	programu:	60	minut	
KONÁNÍ	PROGRAMU:	duben–červen

Akademie DDM 

16. 6. 2022 – 18:00  

Dusíkovo divadlo, Čáslav 

Vstupné 60 Kč za osobu

předprodej od 2. 5. 2022 

V Dusíkově divadla a Infocentru Čáslav



Změna programu vyhrazena. www.divadlocaslav.cz, www.kinocaslav.cz
Předprodej: Informační centrum města Čáslav / Dusíkovo divadlo, pokladna

Rezervace míst: kohoutova@kulturacaslav.cz

Út 7. června v 19:00 / Nová scéna
SETKÁNÍ S MICHAELOU SEVERO-
VOU, výkonnou ředitelkou Českého 
dědictví UNESCO
Formanova Čáslav
Předprázdninové setkání s prázdninovým téma-
tem – české památky UNESCO, cestování, turi-
smus, výlety a tipy na skvělé prázdniny v České 
republice.
Pá 10. června v 19:00 / Velký divadelní sál 
MISTROVSKÁ LEKCE – předplatné 
„A“ JARO 
Městské divadlo Mladá Boleslav
Exklusivní inscenace v hlavní roli s vynikají-
cí, světově proslavenou mezzosopranistkou 
Dagmar Peckovou! Výjimečná žena. Výji-
mečná umělkyně. Operní diva, která zažila 
úplný vrchol i pád až na dno. Emotivní příběh 
slavné Marii Callas. 
Ne 12. června v 19:00 / Velký divadelní sál
NA ZLATÉM JEZEŘE – předplatné 
„A“ JARO – náhradní termín
Agentura Harlekýn Praha
Nenechte si ujít herecký koncert Simony Sta-
šové a Ladislava Freje v nestárnoucí romantic-
ké komedii Ernesta Thompsona, která upřímně 
dojímá i baví dodnes! 
Út 14. června 2022 v 17:00 / Nová scéna
MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÝ SPOLEK 
VČELA ČÁSLAVSKÁ
Poslední z předprázdninového cyklu předná-
šek Včely Čáslavské.
DEN DĚTÍ V KINĚ 
St 1. června  / rodinný / 
JEŽEK SONIC 2 
St 1. června – 17:30 / animovaný /  
ZPÍVEJ 2 
St 1. června – 20:00 / ČT / komedie / 
TEST
Čt 2. června – 20:00 / ČT / Marvel / 2D /
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Pá 3. června – 17:30 / komedie, akční / Kino 
Teens / TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 
Pá 3. června – 20:00 / ČT / komedie /
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

So 4. června – 17:30 ČD / pohádka /
ZAKLETÁ JESKYNĚ / POHÁDKA
8. června – 20:00 / dokument /
MÁRA JDE DO NEBE 
9. června – 20:00 / akční /
TOP GUN: MAVERICK 
10. června – 17:30 / dobrodružný / ČD / Kino 
Teens / JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 
10. června – 20:00 / romantická komedie /
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 
11. června – 17:30 / animovaný /
JEŽEK SONIC 2
11. června – 20:00 / dobrodružný /ČT /
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 
St 15. června – 17:30
ZAKLETÁ JESKYNĚ / v ukrajinském znění
St 15. června – 20:00 / hudební dokument /
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ 
Čt 16. června – 20:00 / komedie /
KDYBY RADŠI HOŘELO 
Pá 17. června – 17:30 / pohádka /
ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Pá 17. června – 20:00 / romantická komedie /
ŽENY A ŽIVOT 
So 18. června – 17:30 / animovaný /
RAKEŤÁK
So 18. června – 20:00 / thriller /
PROMLČENO
St 22. června – 20:00 / komedie / ČT /
DIVOCH 
St 23. června – 20:00 / romantická komedie /
PREZIDENTKA 
Čt 24. června – 17:30 / animovaný /
AINBO: HRDINKA PRALESA
Čt 24. června – 20:00 / romantická komedie /
PREZIDENTKA 
Pá 25. června – 17:30 / animovaný /
NÁMĚSÍČNÍCI 
Pá 25. června – 20:00 / dobrodružný / ČT /
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 
St 29. června – 20:00 / drama, komedie / ČT /
SIBYL 
Čt 30. června – 17:30 / animovaný /
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Čt 30. června – 20:00  / horor / ČT/
ČERNÝ TELEFON

DUSÍKOVO DIVADLO A KINO MILOŠE FORMANA     06ǀ22

Pivo, nebo víno?
V létě po práci pivo, večer k televizi víno.

Matematika, nebo dějepis?
Matematika, na dějepis nemám paměť, ale 
baví mě.

Kniha, nebo film?
Dříve kniha, poslední dobou radši film.

Slané, nebo sladké?
Neměla bych, ale sladké (smích).

Hory, nebo moře?
V mládí hory. Poslední roky, když okolnosti dovo-
lí, tak nejraději moře v teplých krajích v době, kdy 
v Česku vládne zima.

Kino Miloše Formana, nebo Dusíkovo 
divadlo?
Je to fifty-fifty.

Kočka, nebo pes?
Pes.

 Pop, nebo rock?
Od všeho trochu, včetně folku.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Autem, občas na kole.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
V létě.

OLGA SMETANOVÁ
Čáslavský zpovědník 

Také se vám moc líbí výsadba zeleně v Čásla-
vi? Značný podíl na její podobě má městská za-
hradnice Olga Smetanová. I proto jsme se ji roz-
hodli vyzpovídat v rámci tradičního zpovědníku.

25  Kultura, Volný čas

IM
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Petra HrubišováNOVINKY v knihovně – květen 2022
Krajiny zjevení – Václav Vokolek
Nový román známého českého spisova-
tele, výtvarníka, publicisty a pedagoga 
je inspirován středověkými tabulovými 
oltáři: střed knihy tvoří hlavní výjev, pod-
statný střed díla, základní téma odehrá-
vající se v roce 1849. Václav Vokolek se 
v Krajinách zjevení nesnaží 
otázky zodpovídat, nýbrž 
klást a přitom ukázat, že nic 
není zapomenuto. Že propojit 
minulost se současností je  
v krajině zjevení snadnější, 
než se zdá. A že vždy prožívá-
me daleko více, než tušíme.

Monomýtus: Syntetické pojednání 
o teorii mýtu – Jan Kozák 
Monomýtus označuje hrdinský cyklus cesty 
do jiného světa a návratu zpět. Kniha ukazu-
je, jak významnou roli tento vzorec v mytolo-
gii hraje a jak úzce souvisí s obětí, s iniciací  
a s mýty o stvoření světa. Kromě toho se 
čtenář dozví, jak byly a jsou 
mýty vykládány, jak rozumět 
jejich symbolickému jazyku, 
jak fungují iniciační rituály a 
nakolik nás i v současnosti 
mýty a rituály obklopují.

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

Smrt na kůru – Dalibor Vácha 
Román popisuje přípravu lik-
vidace nacistického smrtihla-
va R. Heydricha, peklo, které 
se rozpoutalo po jejím pro-
vedení, nebo apokalyptickou 
závěrečnou bitvu v kostele  
v pražské Resslově ulici.

Není-li to nemožné: Životní příběh 
sira Nicholase Wintona  
Barbara Winton 
Na světě je dnes přes 6000 lidí, kteří za 
svůj život vděčí Nicholasi Wintonovi – jsou 
to potomci dětí, jež sir Nicholas v roce 
1939 zachránil z nacisty okupovaného 
Československa. 

Co tehdy motivovalo mladé-
ho anglického makléře, aby 
se pustil do podobného mo-
numentálního úkolu? Na tuto 
otázku a na mnohé další s ní 
spojené hledá odpověď Win-
tonova dcera Barbara.
 
Útěk z Leopoldova  
Jaroslav Rokoský
Třísvazkový opus o nejkru-
tější věznici ve stalinském 
Československu – Leopol-
dově. Dne 2. ledna 1952 
se tam odehrál legendární 
útěk. To, co se nejdřív zdálo 
nemožné, se rychle promě-
nilo v jeden z nejnapínavějších a nejsilněj-
ších příběhů, jaké kdy komunistická ČSR 
zažila. První ze tří svazků díla se zaměřuje 
na osudy hlavních aktérů, kteří prokázali 
nevšední odvahu. Jednotlivé kapitoly za-
chycují jejich odbojovou činnost, širokou 
škálu spolupracovníků, zatčení, pobyt ve 
vazbě a výslechy, soudní procesy, v nichž 
mnozí byli odsouzeni k trestu smrti.

Domek v Irsku – Julie Caplin
V osmém díle série „romantické útěky“ se 
potkáváme se sympatickou Hannah Camp- 
bellovou, která se rozhodla pro velkou ži-
votní změnu a vyměnila kariéru úspěšné 
právničky z uspěchaného Manchesteru 
za studium na vyhlášené kulinářské ško- 
le v Irsku. První den si v Dublinu užívá 
všechno, co nové město na-
bízí – speciality, skvělé drinky  
a také společnost charismatic-
kého Conora. Kulinářská škola 
ukrytá mezi krásně zelenými 
kopci však naučí Hannah mno-
hem víc než kuchařské základy. 

Ostrov tisíce hvězd – Anne Jacobs 
Píše se rok 1913 a mladá Paula von Dah-
len žije v Berlíně. Nenadále získá z mat-
činy pozůstalosti zažloutlou 
fotografii z Německé východní 
Afriky. Zachycuje snímek jejího 
otce, kterého nikdy nepoznala? 
Paula se vypraví do přístavní-
ho města Tanga a vydá se po 
stopách dávného obrázku.

Bílá Voda 
Kateřina Tučková   
Literární událost desetiletí,  
o které netřeba se dlouze ro-
zepisovat. Přelomový román  
o ženách, víře a zlu. Bílá Voda.

 

ZDARMA SEMINÁŘE
PRO SENIORY

Kapacita omezena, prosím hlaste svůj zájem 
na kontaktech: knihovna@meucaslav.cz,
tel.: 327 300 261 nebo osobně v oddělení pro dospělé

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat 
tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s., ve spolupráci
 s Městským muzeem a knihovnou Čáslav pořádá:

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
čtyřhodinový seminář pro 10–15 účastníků

Kdy: pondělí 27. 6. 2022 od 8:30 do 12:30 hod.
Kde: přednášková místnost Městské knihovny, 

Kostelní náměstí 197, Čáslav
Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. Po domluvě můžeme i zapůjčit. 

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

Volný čas
Sudoku pro zábavu

1. června
Světový den mléka
Dokážete si představit svůj život 
bez mléka a mléčných výrobků? 
Jestli ne, patříte do skupiny mini-
málně šesti miliard lidí, kteří to mají 
podobně. Tím spíš, že se stále více 
prosazují také alternativy v podobě 
mléka sójového, ovesného nebo 
mandlového. Inu, na zdraví!

10. června
Světový den secese
Umělecký sloh charakterizovaný krá- 
sou, harmonií a dokonalostí vznikl 
na přelomu 19. a 20. století ve sna-
ze dát umělecký řád věcem běžného 
života. Je tudíž zřejmé, proč se své 
oblibě těší do současnosti. Stejně 
jako díla Alfonse Muchy, Josefa 
Fanty nebo Gustava Klimta.

14. června
Světový den dárců krve
Historie dárcovství rudé životodár-
né tekutiny sahá až do 17. století. 
Jen v Česku dostane člověk za 
svůj život pětkrát krevní transfuzi  
a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. 
Nemocnicím se jí přesto trvale ne-
dostává. Ideální způsob, jak tento 
den oslavit, je tedy více než zřejmý.

17. června
Mezinárodní den popelářů
V dětství jedno z nejobdivovaněj-
ších a v dospělosti jedno z nejvy-
smívanějších povolání bezesporu 
patří k těm, bez nichž by svět byl 
mnohem méně útulným místem. 
Jen si představte, jaké by to bylo, 
kdybychom se museli neustále bro-
dit páchnoucími odpadky…

25. června
Světový den Beatles
Beatles zůstávají kapelou mnoha 
superlativů. Většina hudebních kri-
tiků se koneckonců shodne i na tom, 
že „Brouci“ stále platí za nejdůleži-
tější pojem moderní hudby. Kdo jiný 
by si v tom případě zasloužil vlast-
ní svátek, když ne rockové kvarteto  
z Liverpoolu?

28. června
Mezinárodní den piercingu
Dobrovolné propichování si obliče-
je, jazyka, pupíku a dalších, často 
výrazně intimnějších částí těla není 
žádným módním výstřelkem. His-
torie piercingu sahá hluboko před 
počátek našeho letopočtu. Tehdy si 
navíc jen těžko mohli do vzniklých 
děr vložit šperk z bioplastu.

IM

Puzzle #1

9

6 9

5 9 7 3 6

5 8 9 2

1 3 7 2 6 4

6 3 7

3 4

2 3

Copyright © 2022 Printable Creative - https://printablecreative.com | For personal use only.

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

Puzzle #1

2 7 5 9

3 2

6 9 2 5

2 8

5 6 4 9

5 3

1 6

6 5

4 2 9

PŘIHLÁŠKY na vlasak@cmuz.cz nebo 327 312 042.
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18. 5. 2022 uběhl 
1 rok od úmrtí 

paní 

Marie Blažkové
Vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.

Dne 4. června 2022 
by se dožila 80 let

naše milovaná maminka, 
babička a prababička,

paní 

Mgr. Eva Srnská
S láskou a úctou  
vzpomíná rodina.

Dne 12. 6. 2022 uplyne 8 let 
ode dne, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, 
maminka a babička, 

 
paní  

Alena Neužilová 
 

S láskou stále vzpomínají 
manžel Václav, dcera 
a synové s rodinami.

Dne 11. 6. 2022 uplyne 7 let
od úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka,

pana

Františka Kommy
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 14. 7. 2022 uplyne 17 let 
od tragického úmrtí 

našeho syna 

Milana Polanského

Stále vzpomínají rodiče, 
bratr s rodinou, dcera Michalka.

Dne 21. dubna oslavila paní    

Květa Jarešová 
ze Žlebů  

krásných 70 let života.

Přejeme vše nejlepší, hlavně hod-
ně zdraví, ať tě život stále baví.

S láskou manžel Miloslav  
a dcery s rodinami.

40 let stále vzpomínáme na pana 

Františka Myslivečka 
a 15 let na jeho syna 

Bohuslava Myslivečka 
ze Souňova  

S láskou vzpomíná manželka s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na vás však stále stejně bolí.

20 735

(Čáslav 4)

Statistika

Duben
2022

(Čáslav 5)

Byli spolu 55 let

Bohuslav a Helena 
Kalouskovi  

ze Schořova

Před 5 lety nás táta opustil, 
letos by oslavil 83. narozeniny.

Stále vzpomínáme.
 

Mamka letos oslaví krásné 80. narozeniny. 
Přejeme pevné zdraví a lásku těch nejbližších.

Syn Milan s rodinou, dcera Bohunka, 
vnoučata a pravnoučata.

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

Společenská inzerce

gratulace
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Kursovné: 2500,-Kč Gardenka: 700,-Kč
Zápis: e-mail: vranamira@centrum.cz
mob.: 776 660 888, 776 668 444, Jetelová 1752, Čáslav

1. lekce začíná v sobotu 10. září, v 18,00 hod
sál hotelu D  vspolečenský GRAN ČÁSLAVI

� � �špičková taneční muzika z prodloužené a věneček-“živá” muzikaCD

Učitelé tance manželé pro Vás pořádají 34.VRÁNOVI

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

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

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

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

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

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

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

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

+

+

+

Zahradnické práce
Bc. Štěpánka Járová

•  Návrhy a realizace zahrad
•  Biologická a chemická
    ochrana rostlin
•  Poradenství

www.zahrady-stepanka.cz
Biskupice 44,
538 43 Třemošnice

Tel. 725 893 410

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

www.modrozelenausporam.cz

Ing. Lukáš Vondra 

+ 420 602 357 527

Vyřízení dotace NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM až 245 000 Kč Kalkulace zdarma
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AKCE
eshop       superpodlaha.cz

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

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH

ZÁSOB
PVC - KOBERCE

Vrdy

Hledáme kolegy na výrobní
                          i technické pozice

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

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

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

www.prace-goldbeck.cz

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

+420 777 463 008
prace@goldbeck.cz

93_136_Caslavske_noviny.indd   193_136_Caslavske_noviny.indd   1 5. 4. 2022   17:30:035. 4. 2022   17:30:03
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

RRUUČČNNÍÍ  MMYYTTÍÍ

ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  VVOOZZŮŮ

660055  229966  558866

Čáslav Jeníkovská 1815

HLEDÁME 

SEŘIZOVAČE
PRO VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

NABÍZÍME NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 
50 000,- KČ

VHODNÉ PRO ABSOLVENTY
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

 

VÍCE INFO NA TEL.: 725 454 457
CV ZASÍLAT NA: 

KOHOUTOVA@ZENIT-CASLAV.CZ

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

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

Uvažujete o prodeji své nemovitosti ? 

PRODEJ NEMOVITOSTI
SI ZASLOUŽÍ
KOMPLETNÍ SERVIS

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

Zajistím Vám kompletní servis od
profesionální prezentace
nemovitosti, propagaci, až po
právní a realitní servis.
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www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

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

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

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení 
modelu KAROQ. K fi nancování CHYTŘE navíc zdarma získáte 
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých 
kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při fi nancování 
se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru 
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková 
sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 
10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

S měsíční splátkou 
již od

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

 

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
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Obec Brambory leží na úpatí Železných hor. Patří k nejmenším obcím kutnohorského okresu a k 1. 1. 2021 měla 120 trvale žijících obyvatel v šedesáti rodinných domech.

