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ÚVODNÍ SLOVO, KVĚTEN 2022
Vážení a milí spoluobčané,

mohl bych psát, v jak složitém období 
se poslední měsíce a dnes již spíše roky 
nacházíme… Ale! Jsme Češi, Čáslaváci, 
krok za krokem se se vším dokážeme vy-
pořádat, pomáháme si, a když přijde pocit, 
že už je toho moc, víme, že se navzájem 
máme. Pojďme se tedy společně v bo-
dech podívat na události v našem městě, 
které jsou výsledkem práce nás všech.

 9 Pro Ukrajinu jsme zajistili: ubytování a materiální pomoc ze-
jména pro ženy s dětmi, pracovní nabídky, otevření tříd na zá-
kladní škole, dětskou skupinu pro předškoláky.

 9 Pro naše děti: start přípravy projektů rozvíjejících základní 
školy v hodnotě 75 milionů korun s pomocí dotačních titulů, 
pilotní projekty digitální gramotnosti (jak se bezpečně pohybo-
vat v kyberprostoru) a RX Čáslav (virtuální realita a jak ji bez-
pečně využít pro vzdělávání), osvěta v oblasti odpadů v soutěži 
Sešlápni s Evou Samkovou, start projektu na vybudování chod-
níku a veřejného osvětlení v ulici Na Svornosti.

 9 Bezpečnost: zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro 
vybudování osvětleného přechodu pro chodce v ulicích Žacká 
a Jeníkovská, vytvoření projektové dokumentace nového pře-
chodu pro chodce v ulici Za Rybníkem, osazení nových zpoma-
lovacích polštářů v ulici Dusíkova blíže k přechodu pro chodce 
na hraně náměstí, objednání studie řešení křižovatek Masary-
kova–Dusíkova a Masarykova–Chrudimská, vznik projektové 
dokumentace pro novou lávku pro pěší přes říčku Brslenku, 
vyhlášení výběrového řízení pro plošné opravy komunikací na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova. 

 9 Rekonstrukce v tomto roce: chodníků v ulicích Vrchovská, 
Kaunického a Žitenická, vozovek v ulicích R. Těsnohlídka a Ži-
tenická a části cyklotrasy směrem na městskou část Lochy.

 9 Parkování: zahájení výběrového řízení na zhotovitele nové-
ho parkovacího pruhu v ulici Dusíkova. V letošním roce dojde  
k rekonstrukci parkoviště v ulici Bojovníků za svobodu.

 9 Parky: revitalizace parku Na Vyhlídce, vytvoření projektové 
dokumentace parku Vala a J. Mahena.
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stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Je mnoho dalších studií, projektů, realizací, 
oprav, na kterých pracujeme a připravujeme je pro 
další roky rozvoje a údržby našeho města. Přípra-
va rodinné výstavby v městské části Koželuhy po-
kračuje, na základě studie vzniká projektová doku-
mentace pro stavební povolení. Do konce května 
bude vypracována urbanistická studie pro oblast 
nové bytové výstavby Prokopa Holého. Probíhá 
výběrové řízení na výstavbu nové mateřské školy  
a dokončuje se vyhotovení strategického rozvo-
jového plánu města. Moc vám děkujeme za vaši 
účast a pomoc při vytvoření apolitického doku-
mentu pro kontinuální rozvoj Čáslavi v příštích le-
tech. Velmi si toho vážíme. 

Městské nemocnici se daří v celostátní per-
sonální krizi uzavírat nové pracovní smlouvy  
s lékaři, zdravotními sestrami a se zaměstnanci na 
další potřebné pozice. Díky získávání poplatků za 
uložení odpadů na skládce můžeme nemocnici ve 
všech oblastech úspěšně ekonomicky podporo-
vat. Jestliže naše město obdrželo za 340 tisíc tun 
uloženého odpadu na skládce necelých 18 milionů 
korun, pak v roce 2021 jsme dosáhli příjmu 50 mi-
lionů korun, ale již a pouze za 150 tisíc tun odpadu. 
Takový vývoj příjmů je pro naše město ekonomic-
ky zásadní a současně se prodlužuje doba, kdy 
dojde k naplnění kapacity skládky, a tím oddálení 
našich vyšších nákladů za odvoz odpadu na vzdá-
lenější uložiště.

Vím, že většinu z nás nenechává klidnými agre-
se putinovského Ruska, ale společně pomáháme  
a současně se staráme o naše město, o naše děti, 
o naše občany. Doba nás všechny prověřuje. Milí 
Čáslaváci, jste skvělí a díky vám nás naše práce 
naplňuje a baví.

Přijměte prosím srdečné poděkování za tyto 
okamžiky,

Martin Horský,
místostarosta města Čáslavi

ZAREGISTRUJTE SE I VY! CO ZA TO?
→ Pravidelný souhrn zpráv ←

→ Okamžitá komunikace přes mobilní aplikaci ←
→ Funkce „Zmapuj to“ ←

Registrace na www.munipolis.cz. 
Nebo navštivte Infocentrum Čáslav, 

kde vám s registrací ochotně pomohou. 
 

caslav.munipolis.cz

⚠

Ke stažení pro Android i iOS

Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, 
že u příležitosti státního svátku

Dne vítězství
položí věnce k památníku obětí představitelé města

a Základny taktického letectva Čáslav.

Vzpomínka se bude konat 

6. května 2022 v 11 hodin
v parku u budovy gymnázia.

Vystoupí žáci ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav.

Srdečně zveme k účasti na tomto slavnostním aktu.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města 

Martin Horský
místostarosta města

    

• •
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Dotazy a připomínky občanů
Uprchlíci z Ukrajiny

Zasedání čáslavského zastupitelstva se celkem pochopitelně 
z velké části zabývalo válkou na Ukrajině a s ní souvisejícím pří-
chodem mnoha uprchlíků do České republiky, Čáslav nevyjímaje. 
První dotaz z řad občanů vznesla jedna z příchozích žen, která 
u sebe několik Ukrajinců ubytovala a zajímalo ji, na koho je má 
směrovat s případnými dotazy, především co se týče škol a výuky 
češtiny. Lidé, jimž poskytla přístřeší, pocházejí z okolí těžce zkou-
šeného města Charkov, tudíž počítá s tím, že domů se dotyční 
nejspíš hned tak nevrátí.

Slovo si na to konto vzal starosta Vlastislav Málek. V Čásla-
vi se podle něj 12. dubna nacházelo 380 ukrajinských uprchlí-
ků. Konkrétně 22 dětí mladších 3 let, 29 dětí ve věku 4 až 6 let,  
71 dětí ve věku 7 až 15 let, 27 teenagerů ve věku 16 až 18 let, 216 
(z toho 164 žen) dospělých ve věku 19 až 65 let a 15 osob star-
ších 65 let. Ubytování našli převážně v rodinách ochotných Čá- 
slaváků, ale více než 30 osob přebývalo v penzionu ve Vodrantech,  
o 40 osob se postarali v SOŠ a SOU dopravní Čáslav a o stejný 
počet ve Střední zemědělské škole Čáslav.

Z iniciativy zastupitele Martina Juska se podařilo vytvořit sa-
mostatnou část městského webu, která běží v češtině i ukrajinšti-
ně a kde zájemci najdou veškeré hlavní informace. Starosta dále 
v tomto směru ocenil práci Jakuba Olašáka, Kateřiny Jetlebové 
a dalších svých kolegů, především však poděkoval obyvatelům 
města, kteří houfně nabízejí pomocnou ruku potřebným.

Samostatný prostor dostala problematika školního vzdělá-
vání ukrajinských dětí, s níž souvisí intenzivní komunikace vede-
ní města s několika čáslavskými školami. Na ZŠ Sadová přijali  
5 ukrajinských žáků, na ZŠ Masarykova 4 a na ZŠ náměstí 35, 
přičemž celkové kapacity ještě nebyly zcela vyčerpány. Řada dětí 
z napadené země se podle starosty vzdělává online, z čehož lze 
usuzovat, že počítají s návratem domů. V úterý 26. dubna by navíc 
mělo v Čáslavi začít fungovat volnočasové centrum pro uprchlíky 
ve věku 3–7 let. Radní Anna Krúpová doplnila, že se v celé věci 
velmi angažuje například i Českobratrská církev evangelická a na 
Baště dvakrát týdně probíhají kurzy češtiny pro Ukrajince. V plánu 
mají být i další volnočasové aktivity pro děti.

Jak je to s nemocnicí?

Nerokovalo se však pouze o situaci související s ruskou agre-
sí. Jeden z tazatelů si postěžoval, že ačkoli se vedení čáslavské 
nemocnice navenek tváří, že všechno funguje, podle některých in-
dicií tomu tak není. Vznesl proto dotaz týkající se především per-
sonálních kapacit na klíčových odděleních. Starosta Vlastislav 
Málek mu slíbil písemnou odpověď s konkrétními čísly a daty. Do 
rozpravy se online připojila z domova také radní Michaela Man-
dáková. Řekla například, že nadále pokračuje intenzivní hledání 
primáře pro chirurgické oddělení. Dále upozornila na to, že jako 
členka výboru pro zdravotnictví v rámci Středočeského kraje ví, 
že personální problémy řeší všechny nemocnice, které nejsou 
ve vlastnictví kraje. „Nemůžu říct, že naše nemocnice bude brzy 
vypadat stejně jako před třemi lety, vývoj jde pochopitelně dopře-
du a paní ředitelka má jistě vlastní plán,“ reagovala na stížnost. 
Její původce vyjádřil s jednotlivými odpověďmi nespokojenost  
a nařknul vedení města z toho, že jeho členové jsou jeden vedle 
druhého spoluviníky stávající situace.

 
Kdy opraví sokolovnu?

Slovo si vzal také další nespokojený občan. I on se zabýval 
nemocnicí, ale mimoto položil radním také dva konkrétní dotazy 
z jiného ranku. Nejprve se zajímal, jak to vypadá s kdysi slíbenou 
kanalizací v ulici Nazaret. Místostarosta Martin Horský jej opravil 
v tom smyslu, že o stavbu kanalizace se nesnažilo město jako 
takové, ale Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 
Jednání jsou momentálně kvůli velkému technickému problému 
na mrtvém bodě. Pozastavena byla i projektová činnost. Stejného 
tazatele zajímalo, kam pokročila rekonstrukce sokolovny. Podle 
místostarosty byla vytvořena projektová dokumentace zaměření 
a v této chvíli se připravuje zadávací dokumentace na výběrové 
řízení na projektanta, který bude mít kompletní rekonstrukci na 
starosti. Do budoucna není vyloučena možnost, že by se soko-
lovna stala majetkem města, což by mimo jiné umožnilo žádat  
o dotace. Radní David Tichý dodal, že ještě v roce 2017 existovala 
naděje, že bude sokolovna převedena do majetku Středočeského 
kraje, ale ten tuto variantu později odmítl. Potvrdil to i opoziční 
zastupitel Jaromír Strnad. 

Dotazy a připomínky zastupitelů
Kdo postaví novou školku?

Také v rámci části zasedání zastupitelstva věnované dota-
zům a připomínkám zastupitelů se hodně probíraly ukrajinské 
děti a jejich umisťování do konkrétních škol a školek. Jaromír 
Strnad (ČSSD) však přišel i s dotazem z jiné oblasti. Podle svých 
slov zaregistroval výběrové řízení na dodavatele projektové do-
kumentace a dodavatele stavby mateřské školy v ulici Prokopa 
Holého a nastavená kritéria mu přijdou poměrně přísná. Vyjá-
dřil obavu, že budou limitovat případné zájemce, což projekt 
zbytečně prodraží. Místostarosta Horský mu oponoval tím, že 
i v případě stavby bytových věží šlo město cestou náročných 
kritérií a podle jeho názoru se to vyplatilo. V případě mateřské 
školy kritéria vedení města konzultovalo s několika profesio-
nály z oboru, vysoutěžilo administrátora této veřejné zakázky  
a ten zadávací dokumentaci připravil. Horský připomněl, o jak je-
dinečnou a do značné míry originální stavbu půjde, proto je nutné, 
aby se jí chopili zkušení profesionálové. Starosta Vlastislav Málek 
uznal, že původně se v případě daného projektu počítalo s nižší 
cenou, vedení města proto usilovně pracuje na zajištění dotace. 
Radnice v této věci využívá služeb úspěšné regionální poraden-
ské agentury RPA.

IM
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Vážení rodiče,
město Čáslav ve spolupráci s komisí pro občanské 

záležitosti plánuje uskutečnit 25. 5. 2022 ve venkovních 
prostorách zahrady Diakonie Střední Čechy oblíbený 
slavnostní ceremoniál Vítání občánků. V případě nepří-
znivého počasí slavnost proběhne na Nové scéně Dusí-
kova divadla. 

Přesný čas zahájení bude upřesněn v pozvánce.

Přivítali bychom děti s evidovaným trvalým pobytem 
v Čáslavi. Žádáme tímto rodiče nově narozených dětí, 
pokud nepodali přihlášku, aby tak učinili do 20. 4. 2022.
 
Formulář Přihláška na vítání občánků lze stáhnout  
z webu města, případně vyzvednout v kanceláři matriky,  
1. poschodí, MěÚ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova.
Pozvánka bude zaslána na Vámi uvedený kontakt v při-
hlášce.

Rodiče, kteří nemají zájem zúčastnit se slavnostního 
obřadu, mají možnost dostavit se osobně do kanceláře 
matriky – 1. poschodí, MěÚ Čáslav, nám. J. Žižky z Troc-
nova, kde obdrží pro své děťátko malý dárek.

Zde naleznete formulář ke stažení ››

JN 
Koncem března došlo k demontáži poško-

zeného zpomalovacího prahu na vozovce před 
základnou PČR v Dusíkově ulici. Příčinou od-
stranění tohoto prvku byl jeho nevyhovující stav. 
Nahradily ho dva zpomalovací polštáře. Jejich 
umístění je nově blíže k náměstí, kde se nachází 
frekventovaný přechod pro chodce. 

Jakub Řebíček, DiS., z odboru investic vy-
světlil záměr akce a poodhalil další podrobnosti:  
„K výměně a přesunutí zpomalovacího prvku 
jsme přistoupili z důvodu zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu a kvůli množství lidí, kteří 
tudy procházejí. Formu zpomalovacích polštářů 
jsme zvolili pro jejich delší životnost a šetrnost  
k motorovým vozidlům. Práce měla na starost 
firma ASIG, s.r.o.“

Vedoucí odboru Bc. Petra Tůmová dodala, 
že akce si vyžádala náklady kolem 50 000 Kč 
bez DPH, a to včetně demontáže a likvidace pů-
vodního retardéru, následné instalace nových 
zpomalovacích polštářů a zároveň přemístění 
svislého dopravního značení. 

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE  
V DUSÍKOVĚ ULICI
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Park Na Vyhlídce na Čeplově se dočkal 
zvelebení a revitalizace. Poskytne prostor 
k odpočinku uprostřed zeleně. Výběrové 
řízení na dodavatele prací vyhrálo Zahrad-
nictví Monet. Během prosince došlo ke 
zdravotním prořezům, odstranění náleto-
vých dřevin, vyfrézování pařezů a odstra-
nění betonových prvků ze starého písko-
viště a pingpongového stolu. Na základě 
studie Ing. Anny Stočesové firma v dubnu 
přichystala mlatovou cestičku v místě vy-
šlapaného chodníčku, připravila prostor 
pro instalaci nového mobiliáře a vysadila 
několik druhů nových dřevin. Projekt díky 
spolupráci s odborem investic a životního 
prostředí počítá také s instalací polopod-
zemních kontejnerů.

 

PŘÍJEMNÉ OŽIVENÍ    
PARKU NA VYHLÍDCE

POSEZENÍ  
U INFOCENTRA S VŮNÍ KÁVY
Turistickou sezónu zpříjemní změny plánované v okolí infor-

mačního centra. Nejpozději ve druhé polovině května se prostor 
před infocentrem promění v místo pro načerpání nových sil při 
putování městem. V plánu je také informační elektronický kiosek, 
který nahradí stávající vývěsku.

Před infocentrem se objeví deset míst k sezení a dva stolky, 
kde bude možnost vychutnat si kávu, kterou zde zakoupíte. Vý-
hled na dominantu města, kostel sv. Petra a Pavla, zpříjemní vý- 
zdoba okolního prostředí. O tu se postarají květiny v nově instalova-
ných květináčích. 

Posezení před informačním centrem mělo vzniknout již v mi-
nulém roce. Důvod posunutí na letošek vysvětlila vedoucí odboru 
správy majetku města Ing. Iveta Motyčková: „Ve chvíli, kdy jsme 
uvažovali o zvelebení prostoru před infocentrem, probíhala inten-
zivní jednání s městskými architekty a se zástupci Národního pa-
mátkového ústavu nad vybráním vhodného mobiliáře pro historické 
centrum. Proto jsme výběr jednotné podoby laviček a odpadkových 
košů, jež bude korespondovat s historickým rázem města, odložili 
na tento rok.“

S instalací posezení dojde také k demontáži obelisku. Ten byl po-
staven pouze dočasně pro oslavy výročí 750 let od založení města 
uměleckým mozaikářem Františkem Tesařem. 

Ještě letos bude součástí budovy infocentra také elektronic-
ká deska, která nahradí stávající vývěsku vedle vchodových dveří. 
Dotyková obrazovka připojená k internetu usnadní vyhledávání in-
formací například o kulturních událostech ve městě, kontaktech na 
příspěvkové organizace, autobusových a vlakových spojích a bude 
propojená s elektronickou úřední deskou radnice.

JN 

JN 
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Přehlednost, jednoduchost, vizuální atraktivita – základní rysy, 
které by měly splňovat každé webové stránky měst a obcí. Vzhle-
dem k množství projektů a rozšiřujícím se proudům informací za-
čalo být dodržení zmiňovaných kritérií pro administraci webových 
stránek Čáslavi složité. Proto byla během dubna spuštěna trojice 
nových webů. 

Na vytvoření, naplnění a spuštění webů dlouhodobě pra-
coval tým odboru vnějších vztahů a komunikace (OVVK). Ke 
zdárnému konci vedla cesta provázená přestávkami kvůli nedo-
statečnému personálnímu obsazení, dohledávání a ověřování 
informací ve spolupráci s ostatními odbory městského úřadu, 
nárazové práci na dílčích úkolech nebo pandemii covidu-19. Od-
bor nově založil také YouTube kanál, pro který tvoří video se-
střihy ze života ve městě. O další činnosti OVVK se dočtete na 
str. 11. Pojďme si jednotlivé webové stránky představit blíže. 

Centrální web pro komunikaci s úřadem  
(www.meucaslav.cz)

Centrální web poskytuje základní informace o odborech spra-
vujících město. Stránky uživatelsky přívětivou formou provedou 
občany, kteří si potřebují zařídit činnosti spojené s nejrůznějšími 
životními situacemi, například s vystavením osobních dokladů, by-
dlením, svatbou nebo živností a podnikáním. Samozřejmostí jsou 
úřední deska, formuláře ke stažení a odkaz na online rezervační 
formulář. Součástí domovské stránky jsou také aktuality. Nutno 
dodat, že velká část aktuálních zpráv informuje o projektech, které 
ovlivňují život občanů nejen v dané chvíli, ale leckdy budou mít do-
pad i na generace, které přijdou po nás. Jejich prezentace si kaž- 
dopádně zaslouží ucelenou formu. A právě pro přehled takových 
akcí byl vytvořen web s názvem Chytrá Čáslav.

Detailní přehled projektů na jednom místě  
(www.chytracaslav.cz)

Na stránky Chytrá Čáslav jistě zavítají všichni, kteří se chtějí 
hlouběji ponořit do dokončených i plánovaných investičních akcí 
města. Web je rozdělen na několik „dlaždic“, pod nimiž lidé najdou 
sjednocené informace k projektům typu výstavby nové cyklostez-
ky, rekonstrukce divadla, instalace radarů na Horkách, psí louky 
nebo modernizace knihovny. Nechybí zde popis akce, fotogalerie, 
doba realizace, způsob a výše financování nebo možnost vyjádřit 
svůj názor na užitečnost akce.

Kulturní kalendář a mnohem více  
(www.infocaslav.cz) 

Spuštěním nových webů oslavilo zahájení turistické sezóny 
Infocentrum Čáslav. Stránky jsou situované tak, aby zde našel 
vše podstatné každý návštěvník města. Web nabízí tipy na výlety 
po okolí, na ubytování a restaurace nebo informace o památkách 
a významných čáslavských osobnostech. Důležitou součástí 
je také kulturní kalendář, aby vám neunikla žádná kulturní nebo 
sportovní akce ve městě. A pokud byste se koncertů, závodů či 
akcí pro děti nemohli zúčastnit, navštivte nový YouTube kanál, 
který vás vtáhne do děje.

Videa nejen kulturních akcí na YouTube  

Pokud jste nestihli nějakou kulturní událost nebo si jen chce-
te připomenout její atmosféru, navštivte YouTube profil s názvem 
Město Čáslav. V současnosti vás vrátí v čase do karnevalových 
průvodů RC Kopretina a komunitní školy, Běhu sady Vodranty, Vot-
víráku na cestách v Grandu nebo vás provede městskými památka-
mi. K dispozici jsou také videozáznamy ze zasedání zastupitelstva.

Komunikace vedoucí od křižovatky na pomezí ulic Nazaret  
a Emila Picka na Lochy projde kompletní opravou. Oprava 
cesty, která je vedena také jako cyklotrasa, přinese bezpeč-
nost a pohodlnost při pohybu, což jistě potěší výletníky při 
procházce z Čáslavi ke kostelu sv. Bonifáce na Lochách. Prů-
jezd přes brod Klejnárky je motorovým vozidlům zakázán.

Blíže k tématu za odbor investic pohovořil Jakub Řebí-
ček, DiS.: „Součástí komunikace v lokalitě Hejdov, která není 
dlouhodobě v dobré kondici, je příjezdová cesta pro pracovi-
ště nové betonárky. Export betonu a pohyb těžkých vozidel  
s sebou pochopitelně nese i zvýšenou zátěž. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli pro opravu vozovky a pro nahrazení nezpev-
něného povrchu novým asfaltovým pláštěm.“

Vedoucí odboru Bc. Petra Tůmová upřesnila harmono-
gram prací a pohovořila o finanční spoluúčasti betonárny: 
„Pokud vše půjde podle plánu, před začátkem letních prázd-
nin budeme znát dodavatele prací a s novým školním rokem 
bychom mohli mít hotovo. Na úhradě nákladů na realizaci se 
bude podílet firma Tormit. Jejich výše se bude odvíjet od návr-
hu opravy včetně výsledků zátěžových zkoušek.“

MĚSTO SPUSTILO NOVÉ WEBY A PROFIL NA YOUTUBE

NA LOCHY POVEDE  
OPRAVENÁ CESTA

JN 

JN
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V minulém čísle Čáslavských novin jsme se na tomto místě zabývali především 
fyzickými předpoklady čáslavských strážníků a jejich pravidelným ověřováním. 
Tentokrát se zaměříme na jejich práci se střelnou zbraní. Už při výběrovém řízení 
je jednou z disciplín střelba ze vzduchové pistole. Každý strážník musí na základě 
zákona o zbraních a střelivu získat zbrojní průkaz, aby směl nosit služební zbraň. 
Dostane jej po absolvování zkoušky, která se skládá ze tří částí: písemného testu, 
manipulace se zbraní a samotné střelby. Strážník MP Čáslav musí získat skupinu 
pro výkon povolání. Další skupiny jsou například ke sportovním, sběratelským 
nebo loveckým účelům, případně na ochranu života, zdraví a majetku. „Ačkoli to 
není povinné, řada našich strážníků má oprávnění i na tyto skupiny,“ prozradil velitel 
čáslavské městské policie Pavel Kratochvíl. MP Čáslav je vybavena spolehlivými 
revolvery značky Smith & Wesson. Takzvané „střelby“ musejí strážníci absolvovat 
minimálně jednou do roka, za normálních okolností k tomu ovšem dochází výrazně 
častěji. „Dodnes nemusel žádný ze strážníků použít zbraň proti člověku. Už se 
ale stalo, že jeden můj kolega zastřelil revolverem zdivočelého býka na místních 
jatkách, protože zvíře ohrožovalo jejich zaměstnance a hrozilo, že uteče do ulic 
města,“ zavzpomínal Pavel Kratochvíl.

ZACHRÁNILI ŽIVOT EPILEPTIKOVI
Policisté z Oddělení hlídkové služby Kutná Hora Ondřej Soběslav a Tomáš 
Výborný dohlíželi v dopoledních hodinách 4. dubna 2022 na silniční provoz  
v Čáslavi. Při projíždění ulicí Pražská směrem do centra je upoutalo vozidlo 
značky Škoda Octavia, které se chovalo netradičně a přejíždělo z jedné 
strany silnice na druhou. Než stihli automobil zastavit, řidič zastavil sám, ale 
uprostřed silnice. Strážci pořádku okamžitě věděli, že je něco špatně. Vyběhli 
z vozu a zjistili, že muž má zdravotní problémy a právě prodělává epileptický 
záchvat. Jeden z policistů ihned přivolal lékařskou záchrannou službu, druhý 
začal dotyčnému neprodleně poskytovat první pomoc. Společnými silami mu 
zpřístupnili dýchací cesty a vyprostili jej z auta na ulici, kde se o něj postarali 
až do příjezdu záchranářů. Po celou dobu na místě události pomáhali strážníci 
čáslavské městské policie, kteří řídili a odkláněli dopravu. Díky včasnému zásahu 
a okamžitému poskytnutí první pomoci zachránili policisté devětatřicetiletému 
muži život. Oběma nadpraporčíkům se přitom něco podobného povedlo už 
podruhé v kariéře. Ondřeji Soběslavovi je 31 let, jako policista slouží čtyři roky 
a kromě práce ho baví fotbal a rodina. Tomáš Výborný je o rok mladší, povolání 
policisty vykonává rovněž čtyři roky a mimo to rád sportuje a tráví čas se svou 
přítelkyní.

IMBěhem dubna byla  
zahájena oprava hradeb.

Po zmrzlých mužích město  
vysadí letničky v parku J. Žižky.

U nemocnice bude  
zrekonstruován přechod pro chodce.

Vozovku v ulici Žitenická  
v květnu přikryje nový povrch.

Střelné zbraně čáslavských strážníků

UKRADL PENÍZE A ŠPERKY
V době od 27. února do 5. března vnikl 
dosud neznámý pachatel do jednoho 
z rodinných domů v čáslavské ulici 
Na Skále. Po překonání oplocení 
pozemku přešel zahradu, rozbil okno 
vedoucí do stavení a dostal se dovnitř. 
Obydlí prohledal a odnesl si z něj 
finanční hotovost a šperky. Způsobil 
tak celkovou škodu přesahující 8 000 
korun.

ŘÍDIL NAVZDORY ZÁKAZU
Bylo 10. března kolem 17:30, když 
čáslavští policisté zastavili v ulici 
Vrchovská vozidlo značky Škoda 
Octavia. Za jeho volantem seděl mladík 
s ročníkem narození 2000, o němž 
strážníci zjistili, že pro něj platí zákaz 
řízení všech motorových vozidel. Ještě 
téhož dne mu proto sdělili podezření  
z přečinu maření úředního rozhodnutí, 
za což řidiči hrozí až dva roky ve vězení.



9  Školství
Jaro je tu!

V naší školce všichni jaro milují. Školní zahrady se koneč-
ně probudily ze zimního spánku a opět je z nich slyšet radost-
ný dětský smích!

Naše děti se i díky prvním jarním paprskům velmi činily. 
Během března jsme se zabývali tématy, jako jsou ekologie, 
třídění odpadů a naše město, ale i povoláními, pohádkami  
a knihami. A velkým tématem bylo vytoužené jaro. 

Sportem uvítali jaro ve středisku Bojovníků za svobodu, 
děti si s chutí zacvičily v tělocvičně ZŠ Masarykova. Děti ze 
střediska R. Těsnohlídka se zaměřily na řemesla a navštívily 
kovárnu, truhlárnu a také keramickou dílnu. Středisko Masa-
rykova se zase roztančilo v rytmu bubnů se Sůšou. Do čá- 
slavského DDM se na taneční hrátky vypravily děti ze stře-
diska Husova a náramně si to užily. Krásnému slunečnému 
počasí neodolaly děti ze střediska Jahodová a vyrazily s ba-
tůžky na jarní ekologickou vycházku, kde podrobně prozkou-
mávaly zázraky jarní přírody.

Jaro je již v plném proudu a my Vám všem přejeme plnou 
náruč slunečních paprsků a úsměvy na tvářích!

EVROPSKÝ DEN  
hudební výchovy na ZŠ Masarykova

Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s EAS a Music 
Teachers Association vyhlásila pod záštitou Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy na 15. březen 2022 Evropský den hudební výchovy.

Naše škola se projektu EuDaMuS (European Day of Music in 
School) zúčastnila. Tématem prvního ročníku byla „Síla hudby“. Žáci 
druhého stupně i někteří žáci stupně prvního se naučili zpívat anglicky 
společnou píseň nazvanou Together. Zazpívali si ji také na online se-
tkání se žáky zúčastněných evropských zemí.

Jednotlivé třídy měly v průběhu březnového týdne vlastní program. 
Svými vystoupeními a doprovodnou hrou na hudební nástroje děti po-
těšily nejen spolužáky. Na dostupné hudební nástroje hrály třídní ko-
lektivy oblíbené písničky. Všichni zpívali, rytmizovali, někteří zhlédli 
hudební dokument. Překvapení připravili žáci šestého ročníku, kteří  
k písni natočili videoklip.

PhDr. Zuzana Bláhová

	 MŠ	Čáslav

Finanční gramotnost na ZŠ náměstí
Pondělí 21. března 2022 začalo pro žáky 9. roč-

níků ZŠ Čáslav náměstí zcela netradičně. Místo vý-
uky je čekala beseda s Ing. Alešem Michlem, Ph.D., 
členem bankovní rady České národní banky a býva-
lým externím ekonomickým poradcem Ministerstva 
financí ČR.

Pan Michl od nás přijal pozvání a přijel k nám 
do školy, aby seznámil žáky s činností České národ-
ní banky a přiblížil jim, jak tato nezávislá centrální 
banka už od roku 1993 chrání českou korunu. Děti 
se dozvěděly, jak ČNB přispívá k udržení důvěry  
v hodnotu koruny a ke stabilitě makroekonomické-
ho prostředí, jak dbá na stabilitu a rozvoj finančního 
systému, pečuje o hladký platební styk a tok hoto-
vých peněz a jak plní řadu dalších úkolů, které jsou 
jí ze zákona svěřeny. 

Na závěr besedy pan Michl ochotně odpově-
děl žákům na jejich dotazy a pozval je do nově ote-
vřeného Návštěvnického centra ČNB na interaktivní 
expozici.

Mgr.	Marie	Železná

Přírodní zahrada ZŠ náměstí
V atriu ZŠ Čáslav náměstí vzniká během jarních měsíců 

přírodní zahrada, která bude sloužit jejím žákům jako nový 
relaxační i vzdělávací prostor. Projekt podle návrhu archi-
tektky Ing. Dany Pajasové postupně uvádějí v život pracov-
níci vybrané dodavatelské firmy, kladenské RoČe stav, s.r.o.

Součástí zahrady budou venkovní učebna, odpočinková 
zóna s okrasnými rostlinami i část užitková, určená k pěs-
tování ovoce a zeleniny. Na své si přijdou také obdivovatelé 
fauny, neboť v zahradě budou instalována krmítka pro ptáky 
i hmyzí domek.

Při stavbě je kladen důraz na použití přírodních materiálů, 
zejména kvalitního dřeva a kamene. Zahrada začne sloužit 
svému účelu na začátku příštího školního roku (září 2022).

Projekt přírodní zahrady vznikl ve spolupráci s městem 
Čáslav a je spolufinancován Státním fondem životního pro-
středí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostře-
dí.  

Celkové náklady projektu činí přibližně 641 000 Kč,  
z toho cca 400 000 Kč pokryje přidělená dotace.

RNDr.	Tomáš	Hasík,	ředitel	ZŠ	Čáslav	náměstí
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Dne 30. března 2022 se konala také odborná exkurze pro 
studenty nástavbového studia Podnikání a oboru Prodavač do  
Bạn & Makro Černý Most.

Pan ředitel nás osobně provedl celou provozovnou. Zavedl 
nás i do zázemí a poskytl nám vyčerpávající výklad o chodu velko- 
obchodu, dopravě zboží, sortimentu, objemech prodeje i perso-
nální oblasti. Děkujeme.

Ing.	Jana	Vaníčková

Dne 30. března 2022 navštívili žáci SOU Čáslav mezinárod-
ní potravinářský podnik Hügli Food, s.r.o., který se zaměřuje na 
výrobu a distribuci polévek, omáček, bujonů, koření, předkrmů, 
dezertů a hotových jídel. Společnost má dlouholetou tradici, byla 
založena roku 1935 ve Švýcarsku a provozuje pobočky po celé 
Evropě. Sídlí v Zásmukách a v současné době zaměstnává přes 
250 pracovníků.

Žáci oborů Kuchař-číšník a Cukrář měli možnost seznámit 
se s provozem celého komplexu a vidět skladovací a distribuční 
prostory, celý technologický proces výroby od základních surovin 
až po koncové výrobky. Rovněž byli poučeni o všech bezpečnost-
ních opatřeních, které je nutné v celém komplexu dodržovat. Pro-
vozem nás provedli velice vstřícní pracovníci, kterým tímto moc 
děkujeme. Speciální poděkování patří panu řediteli, který žákům 
v úvodu předal cenné informace, které jistě v budoucnosti zužit-
kují, a umožnil uspořádání celé prohlídky.

Věřím, že žáci díky exkur-
zi získali ucelenější obraz  
o tom, co vše stojí za vznikem 
zcela běžných výrobků, jako 
je například polévka v sáčku, 
a že za vším stojí spousta 
práce a kontrolní činnosti. Až 
se jednou sami budou chtít 
zapojit do pracovního proce-
su, jistě si po této zkušenosti 
dokážou lépe představit, co 
jednotlivé pracovní pozice 
obnášejí.

Barevné hlasy uspěly  
v Karlových Varech!

Dva slunečné dny plné hudby, které navíc okořenilo úspěšné 
vystoupení, prožily studentky 3. a 4. ročníku SOŠPg Čáslav v rám-
ci Hudebního festivalu středních pedagogických škol. Po pauze 
způsobené koronavirovou pandemií hostila odložený 42. ročník 
soutěže karlovarská pedagogická škola. Deset našich studentek 
vystoupilo se čtyřmi skladbami, které nacvičily s profesorkou Ja-
nou Vrňákovou.

Jako Voci Colorate (Barevné hlasy) vyzpívaly dívky v kategorii 
malých vokálních souborů zlaté pásmo!

Gratulujeme a děkujeme nejen za reprezentaci školy, ale i na-
šeho města.

Několik vystoupení čeká během jarních měsíců také pěvecký 
sbor školy. První z nich už proběhlo v rámci slavnostního večera 
pořádaného městem Čáslav ke znovuotevření Dusíkova divadla. 
Zpěváci tu spojili síly s Městskou dechovou hudbou Kolín pod ve-
dením Miloslava Bulína a sólistkou Janou Veberovou.

Na dalším koncertě, který se konal 22. dubna v kutnohorském 
chrámu svaté Barbory, se posluchačům představil také kutnohor-
ský USPS Tyl vedený Zdeňkem Lickem. První polovina programu 
patřila instrumentálním skladbám, které provedl kolínský dechový 
soubor, ve druhé části zazněla Missa brevis Jiřího Pavlici v podání 
všech tří zmíněných hudebních těles. 

Všechny naše příznivce srdečně zveme do Městského divadla 
v Kolíně, kde v neděli 15. května 2022 vystoupí pěvecký sbor v rám-
ci oslav 150 let trvání Městské hudby Františka Kmocha.

EXKURZE DO  
HÜGLI FOOD
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Odbor vnějších vztahů a komunikace (první	část)
Řečeno s nadsázkou, představit si, co 

mají na starosti odbory financí, dopravy 
nebo životního prostředí, není příliš obtíž-
né. U odboru vnějších vztahů a komunika-
ce (OVVK) to může být relativně složitěj-
ší. Co všechno trochu nekonkrétní pojmy 
„vnější vztahy“ a „komunikace“ znamenají, 
respektive čím se zabývají lidé, kteří tuto 
část Městského úřadu Čáslav reprezentují? 
Následující text se pokusí na tuto neleh-
kou otázku nabídnout celou řadu odpově-
dí. Jeho první část si můžete přečíst hned, 
druhá bude následovat v dalším vydání Čá-
slavských novin.

Začít můžeme tím, co právě držíte  
v ruce – Čáslavskými novinami. Koncem 
každého kalendářního měsíce s výjimkou 
července (v srpnu ČN nevycházejí) se koná 
porada, na níž lidé, kteří mají noviny na sta-
rosti, společnými silami vymyslí „kostru“ 
daného čísla a domluví se na jednotlivých 
tématech. Následuje sepsání nebo zajiště-
ní všech autorských i inzertních textů a fo-
tografií. Je nezbytně nutné, aby byly všech-
ny materiály pohromadě do desátého dne 
následujícího měsíce. Grafička dá během 
tří dnů všechno dohromady (noviny takříka-
jíc „vysází“) a odešle je korektorovi. Ten jí za 
další dva dny pošle noviny zpět, ona do nich 
zanese všechny jeho poznámky a odešle 
výsledný tvar do tiskárny. Takový je ideál- 
ní stav. Nezřídka se ovšem stává, že hlad-
ký průběh prací malinko naruší například 
krátké články dorazivší na poslední chvíli, 
nebo dokonce po uzávěrce. Bez inzerce se 
dnes prakticky žádné noviny neobejdou, ale 
ta leckdy přichází v nesprávném formátu či 
špatných rozměrech. I toto se tak ladí za 
příslovečných pět minut dvanáct. A v po-
dobném duchu bychom mohli pokračovat 
ještě hodně dlouho. Zároveň se ovšem jed-
ná o zádrhele, s nimiž si redakce nakonec 
vždy poradí. Stejně jako s tím, aby zajistila 

distribuci novin nejen v Čáslavi, ale i v rám-
ci ORP. Opřít se může o skupinu brigádníků, 
samozřejmě poté, co jim zadá konkrétní 
úkoly a vyšle je na daná místa.

Úskalí i výhody sociálních sítí

Klasické tiskoviny už dávno nejsou 
jedinou platformou, z níž zájemci čerpají 
informace. Také v Čáslavi žije spousta lidí, 
kteří se v tomto směru spoléhají hlavně 
na sociální sítě. OVVK jich spravuje hned 
několik. Mezi ty hlavní patří Facebook 
města, Facebook informačního centra, 
Instagram města nebo LinkedIn města. 
Vytíženost sociálních sítí a množství po-
skytovaných informací úzce souvisejí se 
zásadními událostmi ovlivňujícími nejen 
Čáslav, ale i zbytek republiky nebo svě- 
ta – z poslední doby se pochopitelně nabí-
zí pandemie covidu-19 nebo válka na Ukra-
jině. Vytváření jednotlivých postů je přitom 
během na delší trať, než se může zdát. 
Ač se většinou jedná o zprávy o několika 
větách, všechno musí být předem patřičně 
ověřené a potvrzené. Pracovníci odboru  
v čele s grafičkou navíc vytvářejí i krátké 
videospoty a vlastní vizuální zpracování 
klíčových dat. A jelikož každá sociální síť 
podporuje vlastní formátování, její plnění 
spolyká každý měsíc dlouhou řadu hodin. 
Snaha o co nejpestřejší náplň a referování 
o co největším počtu kulturních akcí jsou 
spojené s autorskými fotografiemi. Nejde 
pouze o to je takříkajíc pořídit, ale i tech-
nicky zpracovat do použitelné podoby. 
To všechno obnáší nutnost navštěvovat 
všechny důležité akce bez ohledu na pra-
covní dobu (a asi není třeba zdůrazňovat, 
kolik z nich se odehrává o víkendu), nezříd-
ka ve spolupráci s TV Čáslav. Vzhledem  
k tomu, že sociální sítě jsou do značné míry 
živým organismem, jejich správa musí být 
bez velkého přehánění nepřetržitá.

Mobilní rozhlas a nové weby

Stejná skupina pracovníků obsluhuje 
také čím dál populárnější Mobilní Rozhlas 
a s ním spojený pravidelný páteční news-
letter s aktualitami z radnice, pozvánkami 
na kulturní akce nebo tipy na výlety – opět 
včetně fotografií. Lidé, kteří si tuto aplikaci 
stáhnou do mobilu, se navíc velmi rychle 
dozvědí o událostech typu havárie vodovo-
du v konkrétní čáslavské ulici, což jim může 
značně ulehčit život.

Prostředí internetu samozřejmě není 
pouze o sociálních sítích. To znamená, 
že OVVK dohlíží také na webové stránky 
města, publikuje zde rozšířené verze textů 
uveřejněných na Facebooku, ve spolupráci  
s kolegy z jiných odborů spravuje nej- 
různější formuláře, pravidelně aktualizu-
je kontakty na konkrétní zaměstnance, ty 
nově příchozí fotografuje a zajišťuje cedul-
ky na dveře s jejich jmény. Interní komu-
nikace s jednotlivými zaměstnanci měst-
ského úřadu obnáší celou řadu dalších 
úkonů, od propojování s podnikatelskými 
subjekty a městskými organizacemi až po 
tvorbu oblíbených přáníček ke jmeninám.

Zcela nové pojetí dostaly centrální 
webové stránky města, které doplňují strán-
ky Chytré Čáslavi a infocentra. V budoucnu 
k nim přibude ještě web věnovaný zeleni. 
I na tom všem – a dále třeba na YouTube 
profilu města – má OVVK zásadní podíl.  
O nových webech a Youtube profilu se do-
čtete na str. 7.

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

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• 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

Jarní novinky z Holubníčku
Jaro nám do Holubníčku přineslo velkou změnu – po dvou 

a půl letech končí náš projekt financování dětské skupiny Ho-
lubníček z Evropských strukturálních fondů. Naši dětskou sku-
pinku budeme v Čáslavi provozovat i nadále, a to díky novele 
zákona o dětských skupinách, která zajistila státní spolufinan-
cování. V souvislosti s výše uvedeným pro nás byly předchozí 
měsíce ve znamení mnoha změn, abychom připravili plynulý 
přechod na novou formu financování a také abychom přizpů-
sobili provoz požadovaným legislativním změnám.

Další novinka z Holubníčku je z oblasti stravování dětí. Od 
dubna jim zajišťujeme stravování podle výživových norem pro 
děti do 3 let a sledujeme jejich plnění. Děti tak u nás mají kva-
litní a vyváženou stravu po celý den (dopolední svačinka, oběd 
a odpolední svačinka). Samozřejmostí je dostatečné množství 
tekutin, ovoce a zeleniny v průběhu dne.

Neustále také rozvíjíme náš plán výchovy a péče a sleduje-
me základní návyky a dovednosti dětí, vždy s individuálním pří-
stupem ke každému z nich, s ohledem na jeho věk a osobnost. 
V průběhu týdne pravidelně zařazujeme pohybové, hudební  
a výtvarné aktivity. Děti moc baví lekce jógy, které jsou vede-
ny zábavnou formou pohádek, v poslední době třeba o veliké 
hoře nebo o moři. Děti mají rády i překážkové dráhy, při kterých 
trénují koordinaci pohybu a rovnováhu. Při hudebních hrátkách 
zase stimulujeme pravou i levou mozkovou hemisféru zapoje-
ním rytmizace s jednoduchými rytmickými nástroji (např. dřív-
ky) nebo vytleskáváním. 

Aktivity pro děti zařazujeme s ohledem na roční období  
a naše tradice. V březnu jsme tvořili na téma Jarní příroda roz-
kvétá. Děti vyráběly tulipán, lepily kvítky na rozkvetlý strom 
nebo malovaly kytičky prstovými barvami. Také jsme s dětmi 
experimentální hrou pozorovali živou přírodu a zasadili semín-
ka. V dubnu jsme se zase v rámci tématu Svátky jara věnovali 
velikonočním tradicím a barvení vajíček. Také jsme se učili roz-
díl mezi knihou, divadlem a filmem a povídali si o oblíbených 
pohádkách.

Děti rovněž učíme lásce ke knihám. Do Holubníčku si vy-
půjčujeme dětské knížky z městské knihovny, které čteme 
společně s dětmi. Pravidelně jim čteme také před odpoledním 
odpočinkem a umožňujeme jim přístup ke knihám kdykoliv bě-
hem dne. Program i nadále zpestřujeme canisterapií s pejsky 
Equilou a Bublinou. Od května plánujeme s dětmi výlety pro 
zpestření dne a získání nových společných zážitků. 

Za	tým	DS	Holubníček
Mgr.	Veronika	Holubová,	DiS.
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AKTUALITY Z ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE
V nemocnici se stále něco děje. S jarem přišla nová ener-

gie a každé oddělení nabízí rozšíření svých služeb. Umožňují 
to zkušenosti stávajících zaměstnanců a také nové odbor-
nosti, se kterými přicházejí noví lékaři a sestry.

Interní oddělení  
v čele s primářem MUDr. Stanislavem Adamcem

Interní oddělení má od dubna svého primáře. Stal se jím 
MUDr. Stanislav Adamec. Přibyli také další lékaři a sestry. 
Tento profesionální tým už umožňuje otevírat další lůžka  
a ambulance. V tuto chvíli je k dispozici 20 lůžek a 10ti lůžkový 
stacionář. Rychlá záchranná služba k nám může vozit vážně 
nemocné pacienty.

Praxe mediků z Lékařské fakulty v Hradci Králové
Od září nastoupí do nemocnice medici z LF v Hradci Králové 

a budou tady absolvovat svoji povinnou praxi. Je to příležitost 
ukázat mladým budoucím lékařům, že odborníci v nemocnici  
je mají co naučit a nemocnice pro ně může být budoucím pra-
covištěm. To by podpořilo postupnou generační výměnu, kte-
rou nemocnice potřebuje. Ta je však stále otevřena i přijímání 
zkušených lékařů a lékařek pro rozšiřující se služby.

Prodloužení otevírací doby recepce
Abychom zkvalitnili služby pro veřejnost, prodloužili jsme 

dobu fungování recepce. K orientaci v nemocnici přispívá  
i dokončené nové značení. Pracujeme na nové podobě webo-
vých stránek, které budou pro jejich návštěvníky přehlednější 
a umožní jejich obsluhu i z chytrých telefonů. Natáčíme videa 
z jednotlivých oddělení, abychom jejich služby přiblížili veřej-
nosti.

Den zdraví proběhne 8. května
Na 8. května 2022 je připraven Den zdraví, kdy chceme 

upozornit na důležitý trend ve zdravotnictví, kterým je preven-
ce. Celý den bude mít veřejnost možnost konzultací s našimi 
odborníky, lidé si budou moct vyzkoušet řadu zdravotnických 
technik a třeba si ověřit, jak správně dodržovat hygienu rukou. 
Dostanou příležitost probrat s nutričními specialisty zdravou  
a vyváženou stravu a ochutnat z ní i něco málo na místě. Děti 
se mohou podívat do sanitky rychlé záchranné služby, popoví-
dat si se záchranáři, naučit se obvazovat běžná zranění. Odpo-
ledne proběhne vernisáž obrazů s dražbou, jejíž výtěžek bude 
věnován na dobročinné účely. Připravena je také prohlídka ne-
mocnice i v prostorách, které jsou běžně veřejnosti nedostup-
né. Na své si přijdou také zaměstnanci a jejich rodiny, máme 
pro ně připravenou řadu zajímavých aktivit. Akce proběhne pod 
záštitou pana Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví.

Práce na zařazení do páteřní sítě krajských nemocnic
Od května začíná nemocnice pracovat na vytvoření dlou-

hodobé koncepce, která je v souladu s jejím zařazením do 
páteřní sítě krajských nemocnic. Pro veřejnost to znamená 
ujištění, že nemocnice tady stále bude pro obyvatele regionu. 

„To, co teď nemocnice nejvíce potřebuje,“ říká ředitelka ne-
mocnice, „je návrat pacientů v takové míře, jako tomu bylo za 
pana ředitele Nováka, v éře bezproblémového fungování ne-
mocnice. Věřím, že doporučení těch, kdo u nás byli spokojeni, 
pomůže přesvědčit všechny o tom, že tu každý najde odbor-
nou pomoc i lidský přístup.“

Kateřina Molišová, obchodní referentka MNČ

Městská  
nemocnice
Čáslav

Den zdraví
8. 5.  2022
10.00–16.00

Těšit se můžete na spoustu informací ze světa zdraví 
a jeho prevence, např.:  

Děti si budou moci vyzkoušet obvazování rány a na vlastní oči si 
prohlédnou vybavení sanitního vozu.

měření tlaku 
měření hladiny cukru v krvi 
vypočítání BMI
hygiena rukou – UV lampa 
stanoviště nutričních terapeutů 

osvojení si cviků proti bolavým 
zádům 
pro budoucí maminky stanoviště 
gynekologicko-porodnického 
oddělení a mnoho dalšího…

Doprovodný program: 
13:00 – vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže a předání odměn 

  vítězům

14:00 – vernisáž obrazů malířky Ireny Petrové, jejíž součástí bude 
  dražba jednoho z obrazů pro dobročinné účely

Městská nemocnice Čáslav 
Jeníkovská 348 
286 01 Čáslav

+420 327 305 111
info@nemcaslav.cz
www.nemcaslav.cz

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky pana Vlastimila Válka.

Areál Městské nemocnice Čáslav
(přístavba nemocnice – hala transfuzního odd.)

♡

Březen 2022
34 dětí, 10 holčiček, 24 chlapečků

nejnižší váha: 2 400 g, nejvyšší: 4 500 g
nejčastější jména:  
Jan, Tobiáš, Mateo



Soutěž Automechanik Junior zná postupující
Po vynucené covidové pauze se v le-

tošním školním roce opět rozběhla soutěž 
Automechanik Junior, která má už takřka 
dvacetiletou tradici.

Na podzim 2021 se konalo školní kolo 
v rámci jedenácti škol ve Středočeském 
kraji, jež se zabývají výukou autooborů. Ví-
tězové školních kol postoupili do krajské-
ho kola, které stejně jako minule pořádala 
SOŠ a SOU Kladno, Dubská. Klání mladých 
automechaniků se uskutečnilo 9. 3. 2022  
v areálu kladenské školy.

Po slavnostním zahájení chlapci a jed-
na dívka změřili své síly prostřednictvím 
náročného testu, v němž měli prokázat 
své teoretické znalosti, poté se přesunuli 
na praktickou část soutěže. Bylo vytvo-
řeno jedenáct pracovišť, na kterých měli 
předvést svou manuální zručnost. Jen 
namátkou – od rozvodů na motoru SDI 
až po tlumiče a pérování. Na každém sta-
novišti mohli soutěžící strávit maximálně 
dvacet minut pod pečlivým dohledem 
poroty. Odpoledne už byl znám vítěz le-
tošního krajského kola. Stal se jím Jakub 
Vacík, který závodil za SOŠ a SOU Kladno, 
Dubská. Na druhém místě se umístil Mi-
chal Krča reprezentující SOŠ a SOU do-

pravní Čáslav. Třetí skončil Jiří Volek  
z SOU Nové Strašecí. První dva, tedy 
Jakub Vacík a Michal Krča, se tímto 
nominovali do celostátního klání, které 
proběhne ve dnech 19.–21. 4. 2022 ve 
výukovém centru Kosmonosy u Mladé 
Boleslavi.

Na závěr nezbývá než popřát obě-
ma reprezentantům Středočeského 
kraje mnoho úspěchů v celostátním 
kole soutěže Automechanik Junior. 
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Stalo se již dlouholetou tradicí, že 
žáci třetích ročníků oboru Strojírenství na 
Vyšší odborné škole, Střední průmyslové 
škole a Obchodní akademii v Čáslavi ob-
hajují v této době své ročníkové práce, na  
kterých od konce druhého ročníku usilov-
ně pracovali.

Témata letošních ročníkových prací 
lze rozdělit do několika kategorií. Nejvíce 
zastoupenou byla renovace dopravních 
prostředků nebo jejich části. Jednalo se 
o renovace motocyklů Simson a Jawa 
Pionýr, generální opravy motorů ČZ 175 
či Jawa, ale i o renovaci jízdního kola. Do-
kládá to, že na půdách a ve stodolách je 
stále mnoho odložených motocyklů, které 
čekají na své objevení a opětovné zprovoz-
nění, dnes již samozřejmě jako veteránů. 
Další oblíbenou oblastí bylo vytváření 3D 
modelů. Zde vznikly modely pohybových 
mechanismů, model stolního ořezávát-
ka, model malotraktoru nebo RC modely 
za pomoci 3D tisku. Nechyběla ani ryze 
strojařská praktická témata. Mezi ně pat-
řila výroba učební pomůcky – montážního 
stojanu na motocykl pro předmět Auto-
-Moto, kompletní výroba brusky pro ostře-
ní nástrojů a výroba stáčečky na plechy. 
Poslední oblastí, která se letos objevila, 
byl dřevěný, převážně zahradní nábytek 

v podobě laviček, ale také otočná židle  
k pianu. Žáci se tedy věnovali pracím zčás-
ti pro sebe, zčásti pro potřeby školy.

Tato, ač nepovinná součást výuky  
v rámci odborných předmětů se každoroč-
ně těší poměrně velkému zájmu. Většinu 
témat si navrhují žáci sami, a to podle 

svých zájmů, koníčků a toho, co je baví  
a v čem jsou dobří. Na zvoleném téma-
tu pracují většinou již od konce druhého 
ročníku. Spolupracují se svým vedoucím 
práce, některým z učitelů školy, který má 
k danému tématu blízko. Při praktické 
části práce mohou využívat školní dílny, 
laboratoře, učebny výpočetní techniky  
i další prostory školy. Každá práce má 

svou teoretickou část, zpracovanou pí-
semně a odevzdanou v tištěné a elektro-
nické formě, a část praktickou, jejímž vý-
stupem je „něco“ vytvořeného. 

Ročníkové práce jsou většinou přípra-
vou na případné dlouhodobé maturitní prá-
ce žáků ve čtvrtém ročníku. Někdy mohou 
být dlouhodobé maturitní práce i pokračo-
váním těchto prací ročníkových.

Obhajoby ročníkových prací probíhaly  
v aule školy a jako publikum se jich účastni-
li žáci nižších ročníků, aby získali inspiraci 
pro podobné práce v příštím školním roce. 
Žáci své výtvory prezentovali před tříčlen-
nou hodnoticí komisí, kterou tvořili vedoucí 
práce, oponent a třídní učitel. Všichni žáci 
se dobře připravili a své práce úspěšně 
obhájili.

Autoři nejzajímavějších z nich se v rám-
ci studentského týmu naší školy zúčastní 
se svými exponáty přehlídky a konference 
Středoškolská Technika – StreTech 2022, 
jejíž čtrnáctý ročník bude v červnu pořá-
dat ve svých prostorách ČVUT v Praze. 

Všem úspěšným tvůrcům ročníkových 
prací je třeba složit hluboké uznání za to, 
co vytvořili, a za čas, který těmto pracím 
věnovali.

Tak zase příští rok.

M. K.

VOŠ,	SPŠ	a	OA,	ČáslavStrojaři obhajovali ročníkové práce
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SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA KVĚTEN 2022

7. 5. sobota SKANZEN OSTRÁ 
Trasa: Ostrá, skanzen řemesel a bylinné zahrady, Kostomlaty 
Odjezd: Čáslav 8:01                  návrat: 17:06 
Vedoucí: Zdena Matysová

14. 5. sobota KOLEM STARÉHO KOLÍNA 
Trasa: Hlízov, Mladý Hlízov, Starý Kolín – soutok  
Klejnárky a Černé strouhy 
Odjezd: Čáslav 8:01  návrat: 15:59 
Vedoucí: Miloslava Poštová

21. 5. sobota ZA HRABALEM DO KERSKA 
Trasa: Třebestovice, NS Boh. Hrabala, Kersko, Třebestovice 
Odjezd: Čáslav 8:01   návrat: 17:06 
Vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

28. 5. sobota ZELENÁ HORA 
Trasa: Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, Polnička, Žďár n. Sáz. 
Odjezd: Čáslav 7:07 /R/  návrat: 16:50 
Vedoucí: Zdena Šrámková

Zájezd Český Krumlov. Termín 10.–12. 6. 2022, odjezd 9:30 auto-
bus. nádraží Čáslav. Program: PÁ s průvodcem po Č. Krumlově, 
večer divadelní představení DIVOTVORNÝ HRNEC (přírodní 
divadlo) SO – Vyšší Brod – cisterciánský klášter a atraktivní 
procházka korunami stromů. NE – Kleť, možnost oběda, odjezd 
Čáslav. Ubytování: internát SOŠ Velešín, zde zajištěny večeře 
PÁ a SO a snídaně SO a NE.

Souboj barev propukne 7. května
Paintballová liga je největší otevřenou akcí, kterou pořádá Pio- 

nýrská skupina Čáslav. Tradiční turnaj se letos vrací po dvouleté 
pauze. Klání se může zúčastnit kdokoli starší 8 let. Už na konci 
dubna se podílíme s městem Čáslav a dalšími spolky na pálení 
čarodějnic a během března se oddíly vydaly na výpravy. 

První květnovou sobotu zveme všechny na poměření sil  
v Paintballové lize, jedinečné příležitosti vyzkoušet si netradiční 
sportovní aktivitu. Vše potřebné pro hru (zbraň, ochranné obleče-
ní, helmu a rukavice) zapůjčíme. Soutěží pětičlenné týmy ve čty-
řech věkových kategoriích. S přihlášením neotálejte, počet míst je 
omezen.

V první polovině března vyrazily oddíly středních a starších na 
výpravy. Cílem středňáků se stal zámek Kačina, kde se podrobněji 
seznámili s různými zámeckými profesemi formou hrané scénky. 
Oddíl starších se vydal do Železných hor. Jejich úkolem bylo po-
stupně projít šest zadaných míst podle mapy. Celá trasa měřila 
nakonec necelých 20 kilometrů.
O dalších akcích nebo schůzkách se dočtete na: 
www.pscaslav.cz a na Facebooku.
 S dotazy se můžete obrátit na vojta@pscaslav.cz.

Těší	se	na	Vás	Pionýrská	skupina	Čáslav

Tematické komentované 
prohlídky Čáslavi

6. května v 17:00 
 Pověsti čáslavské (provází MgA. Klára Fidlerová)

13. května v 17:00 
 Architektura 1 (provází ing. arch. Radka Neumanová)

27. května v 17:00 
 Architektura 2 (provází ing. arch. Radka Neumanová)

Podrobnější informace o trasách najdete na:
www.letoulky.cz

Prohlídky začínají u kašny na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova a trvají cca 90 minut.
Rezervace a vstupenky v Infocentru Čáslav. 
Max. kapacita 30 účastníků na 1 prohlídce. 
Cena 120,- Kč
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Narodil jste se v Sirákovicích, což 
je dnes součást Golčova Jeníkova. 
Gymnázium už jste ale absolvoval pří-
mo v Čáslavi. Jak na studentská léta 
vzpomínáte?

Na čáslavské gymnázium jsem pře-
stoupil z Chotěboře a vzpomínám na něj 
jen v dobrém. Tehdy jsem ostatně začal 
trochu kreslit. 

Dřív vás umělecká tvorba nelákala? 
Ani ne, začalo to v posledním ročníku 

gymnázia.
Jste synovcem známého malíře 

Josefa Pecy. Vzali proto vaši rodiče 
rozhodnutí studovat na Akademii vý-
tvarných umění v Praze bez problé-
mů?

Táta z toho moc nadšený nebyl. On  
v té době stavěl pivovary někde v Brazílii 
a já jsem mu takto vlastně utekl. Nakonec 
se s tím smířil, akorát mě upozornil, že se 
nemám vracet domů s brekem. Začátky 
byly napínavé, jak už to tak bývá, ale pak 
to šlo.

Jak vzpomínáte na čáslavského 
profesora Zdeňka Sejčka a později na 
vedoucího krajinářské třídy na AVU 
Františka Jiroudka? Dá se říct, že prá-
vě ti dva společně se strýcem vaše 
začátky nejvíc ovlivnili?

U pana Sejčka to bylo takové povšech-
né, ale získal jsem základy. Je to výbor-
ný chlap. U Jiroudka jsem později začal  
s krajinomalbou, u Josefa Pecy s portré-
ty. Jinak mezi panem Jiroudkem a námi 
už byl velký věkový rozdíl, takže se mezi 
námi moc neukazoval a my jsme si děla-
li de facto to, co jsme chtěli. Někdy je to  
tak lepší (smích).

Věnujete se abstraktní tvorbě, ma-
lujete krajiny i portréty, váš autorský 
rozsah je tedy hodně široký. Bylo tomu 
tak vždy?

Začínal jsem krajinou, hlavně tou ze 
Železných hor, která mě obklopovala. Pak 
jsem začal vymýšlet strukturální věci a ab-
strakci. V případě portrétu byl Josef Peca 
natolik dominantní, že mi dlouhá léta trva-
lo, než jsem se z jeho vlivu dostal. 

Hodně vyzdvihován je váš grafický 
list s portrétem Winstona Churchilla. 
Jaké je pozadí jeho vzniku?

Dostal jsem tehdy nabídku na vytvoře-
ní pamětního listu k osazení Churchillovy 
sochy na pražském Žižkově. Snažil jsem 
se, abych se pokud možno vyhnul tomu 
jeho zprofanovanému portrétu s doutní-
kem. Našel jsem jednu fotografii z nějaké 
válečné porady, kde asi posnídal víc port-
ského než jindy a fotograf mu navíc vzal 
doutník z ruky, takže Churchill nasadil 
tak šílený výraz, že pak díky němu porazil 
Hitlera (smích).

Máte za sebou řadu výstav  
v Česku i ve světě. Dokážete 
říct, které z nich si ceníte nej-
víc?

Důležitá byla určitě ta v Praž-
ském domě v Bruselu. Ale i u nás 
jsem měl řadu hezkých výstav, 
sám i v rámci různých skupin, na-
příklad s Kompresionisty.

Dá se laicky vysvětlit, co je 
posláním právě umělecké sku-
piny Kompresionisti?

Měla to být taková naše reakce 
na videoklipovou dobu, ale pře-
devším to celé bereme s velkou 

nadsázkou. Nemáme žádnou skupinovou 
uzurpátorskou taktiku.

Mění se v průběhu let nějak váš 
přístup ke tvorbě jako takové?

Už to jde určitě pomaleji než dřív. Asi se 
s tím víc párám, často se vracím k rozděla-
né práci třeba až za rok.

Kolik času v poslední době malo-
vání věnujete?

To se takto říct nedá. Obraz můžete 
namalovat za dvě hodiny, ale třeba i za 
dvacet let. 

Ví se o vás, že žijete a pracujete 
střídavě v Praze a na Čáslavsku. Za-
vedou vás občas kroky i přímo do Čá-
slavi?

Ale jo, občas se tam objevím. Mám tam 
kamarády. Vlastně celé dva covidové roky 
jsem strávil na chalupě v rodných Sirákovi-
cích.

V čem podle vás spočívá největší 
kouzlo Železných hor?

Je to kolébka českého krajinářství. Teď 
jsou bohužel poničené všemi možnými 

kůrovci a podobně, ale 
krajina zůstává krásná. 
Už aby se všechno oba-
lilo zelení a ty neduhy ne-
byly tolik vidět.

Jak jste oslavil své 
kulatiny?

V Praze na Starém 
Městě otevírám 21. dub-
na ke svým sedmdesáti-
nám výstavu, je to takový 
průřez mých posledních 
deseti let. Všechny vás 
do Galerie Lapidárium 
zvu!

Akademický malíř, zakládající 
člen umělecké skupiny Kom-
presionisti, celoživotní obdi-
vovatel Železných hor a rodák 
z Čáslavska Jiří Peca oslavil 
30. března své 70. narozeniny. 
Témat k rozhovoru jsme tudíž 
měli více než dost.

IM

„Obraz můžete malovat  
dvě hodiny i dvacet let.“
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Když se zeptáte na slavné rodáky našeho města, 
mnozí si jistě vzpomenou na Jarmilu Kratochvílovou, 
Miloše Formana, Jana Ladislava Dusíka nebo Rudol-
fa Těsnohlídka. Díky nim a mnoha dalším osobnostem 
můžeme o Čáslavi hovořit jako o městě sportovním, hu-
debním, filmovém nebo literárním. Nabízí se ale i méně 
tradiční přízviska „odvážné“ a „statečné“. Děkovat za to 
můžeme brigádnímu generálovi Františku Moravcovi, 
který stál za operací Anthropoid, tedy plánem atentátu 
na Reinharda Heydricha.

František Moravec se narodil v Čáslavi 23. července 
1895. Byl absolventem zdejšího gymnázia, které dokončil 
v roce 1913. O dva roky později nastoupil vojenskou služ-
bu. Bojoval například jako velitel čety na ruské frontě, dů-
stojník srbských dobrovolných jednotek nebo poručík na 
rumunské frontě. S koncem první světové války se vrátil 
domů. Po několikaletém armádním působení v Praze odle-
těl roku 1939 do Anglie, kde se po několika měsících stal 
přednostou zvláštní skupiny MNO (zpravodajské ústřed-
ny).

Dne 27. května 1942 byl spáchán atentát na zastupují-
cího říšského protektora Reinharda Heydricha. Za strůjce 
tohoto plánu je označován právě František Moravec. I díky 
tomu se stal jednou z nejvýznamnějších osobností česko-
slovenského zahraničního odboje a 28. října 1944 byl po-
výšen do hodnosti brigádního generála. 

Toto je jen zlomek z profesního života osobnosti, na 
kterou může být pyšná nejen Čáslav. Během uzávěrky 
aktuálního vydání Čáslavských novin bylo na 26. 4. 2022 
naplánováno převezení jeho ostatků do čáslavského 
kolumbária. Více informací o tomto záměru přineseme  
v červnovém vydání Čáslavských novin.

Zdroj: www.ustrcr.cz
zdroj foto: www.vhu.cz/frantisek-moravec/

CESTA OSTATKŮ  
GENERÁLA FRANTIŠKA MORAVCE  
DO ČÁSLAVI

Město Čáslav vyhlašuje otevřenou soutěž na návrh uměleckého díla. 
Výtvor má připomínat čáslavského rodáka, oscarového režiséra Miloše 
Formana. Dílo bude svým ztvárněním, použitými materiály i proporcemi 
dotvářet charakter a atmosféru Komenského náměstí v jeho centrální 
části. Zároveň navodí důstojné a důvtipné připomenutí této významné 
osobnosti přímo pod okny bývalého evangelického učitelského ústavu, 
kde působil i Formanův otec. Soutěž se vyhlašuje se záměrem navržené 
dílo realizovat. Jeho pojetí, utváření či kompoziční začlenění je ponechá-
no na kreativitě autorů.

Miloš Forman se narodil v domě čp. 555, Balkán I. Ulice byla roku 2008 
přejmenována na Formanovu na počest jeho rodičů, kteří oba zahynuli  
v koncentračních táborech. V Čáslavi prožil pouze dětství, ale silný vztah  
k rodnému městu si, dle veřejných prohlášení i vzpomínek rodiny, zachoval 
po celý život. Čáslav chce tímto způsobem zdůraznit čest, že tento držitel 
Oscarů za filmy Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem má své koře-
ny právě zde. Naváže tak na slavnostní odhalení busty na rodném domě  
z května loňského roku.
Termín odevzdání: 30. 5. 2022 do 12:00
Podmínky na profilu zadavatele: caslav.profilzadavatele-vz.cz/

PK

JN

OTISKNĚTE SE DO ZÁCHRANY KOSTELA
Jmenuji se Jiřina Hanušová, je mi 31 let, nejsem věřící. V obci Kluky 

jsem rodákem, místostarostkou a žiju zde se svou rodinou, sousedy a přá-
teli. Na úřadě jsme před třemi lety narazili na statický posudek k místnímu 
kostelu sv. Jana Křtitele. Ani mě nenapadlo, že by mohl být v tak špatném 
stavu. Byla to pro mě rána, jelikož kostel na návsi je pro místní velkým 
symbolem a dominantou, navíc se v něm koná spousta neodmyslitelných 
akcí, a to zejména v období adventu a svátků. Byla to pro mě rána i z toho 
pohledu, že ve třech našich vesnicích dochází pitná voda a máme před 
sebou investici za 70 milionů korun. 

Snažíme se o naši obec starat a využívat dotačních titulů, ale s kos-
telem se to nedaří tak, jak bychom potřebovali. V loňském roce se obci 
podařilo získat dotace ve výši 400 000 Kč od ministerstva kultury, s naší 
spoluúčastí 600 000 Kč se na kostele udělaly první práce. Jednalo se  
o odvodnění, podbetonování základů, injektáže atd. Nyní by nás měly če-
kat opravy krovů a střech a v poslední fázi fasády a kompletační konstruk-
ce. Celkové odhady na rekonstrukci jsou vyčísleny v tuto chvíli zhruba na 
9 milionů korun. Pro letošní rok jsme dotaci bohužel nedostali.

V roce 2020 jsem se souhlasem zastupitelstva založila sbírku na 
opravu kostela, kterou spravuje obec. Co mě k tomu přimělo? Nejvíce asi 
pomyšlení, že kostel tady přežil sedm století. Přežil hladomory, jeho zdi 
slyšely bezpočet modliteb a nářků, přežil války. A teď by měl spadnout 
kvůli lhostejnosti naší generace? Sbírka dá možnost lidem, aby se do jeho 
záchrany také zapojili. Dnes je na jejím kontě přes 100 000 Kč. V roce 
2021 se nám podařilo vyhrát soutěž sbírek MÁME VYBRÁNO, kde jsme  
z celkových 305 sbírek získali cenu veřejnosti s podporou 1 300 hlasů, což 
byl i dosavadní rekord soutěže. Lidé tudíž rozhodně mají zájem na tom, 
aby se kostel opravil, a snaží se ho podpořit. 

Celý tento proces stojí spoustu sil. Sbírka pomalu narůstá, ale pořád je 
to pouhý zlomek toho, kolik je potřeba. Pokud byste se rozhodli pomoci, 
je možné přispět na transparentní účet 232617018/0600 nebo na portále 
Donio. Za případnou štědrost děkujeme.

https://www.donio.cz/otisknete-se-do-zachrany-kostela



Na prosté černobílé vizitce prof. Jaromíra Šofra je pod jeho 
jménem napsáno „kameraman hraného filmu“. Lakonické souslo-
ví shrnuje více než padesátiletou kariéru významného, a přitom 
mimořádně skromného tvůrce, který dokázal většinu snímků, na 
nichž se podílel, obdařit výjimečnou obrazovou poetikou. 

Jméno Jaromíra Šofra je u kulturní veřejnosti obvykle neoddě-
litelně spjato s režisérem Jiřím Menzelem – spolu vytvořili osca-
rové Ostře sledované vlaky, Rozmarné léto, Skřivánky na niti, Na 
samotě u lesa, Postřižiny, Vesničku mou střediskovou či Obsluho-
val jsem anglického krále. Seznam snímků, u nichž stál Jaromír 
Šofr za kamerou, je však mnohem delší, podobně jako seznam 
vynikajících režisérů, s nimiž během své půlstoleté kariéry spolu-
pracoval. Jen namátkou: Panelstory (Věra Chytilová), O slavnosti 
a hostech (Jiří Němec), Farářův konec (Evald Schorm), Hry lás-
ky šálivé (Jiří Krejčík), Ať žije republika! (Karel Kachyňa), Causa 
Králík (Jaromil Jireš), Putování Jana Ámose (Otakar Vávra) nebo  
S čerty nejsou žerty (Hynek Bočan). Jaromír Šofr byl rovněž ka-
meramanem proslulého interaktivního filmu Kinoautomat: Člověk 
a jeho dům, který vzbudil pozornost návštěvníků z celého světa 
na EXPO 67. 

Filmovému světu zůstává Jaromír Šofr věrný i v současnos-
ti působí jako pedagog na pražské FAMU a s velkou energií se 
věnuje profesionálnímu restaurování filmů a boji proti jejich, jak 
říká, vulgární digitalizaci. 

Veřejnosti méně známé jsou další z Šofrových tvůrčích světů. 
Od svých 13 let se intenzivně učil hrát na saxofon a ještě v době, 
kdy s Věrou Chytilou točil její absolventský film, zvažoval studium 
na hudební konzervatoři. Kvůli kameramanské profesi se svého 
záměru vzdal, ale po čtyřech dekádách se ke svému oblíbenému 
nástroji vrátil, začal opět usilovně cvičit a v roce 2016, tedy ve 
svých 77 letech, dokonce nahrál první autorské CD s vlastními 
úpravami klasických skladeb pro altový saxofon.

Nadcházející čáslavská výstava poodkryje další z autorových 
talentů, tentokrát výtvarný. Jaromír Šofr již od mládí kreslí a od 
80. let minulého století věnuje většinu svého volného času olejo-
malbě. Pro jeho díla je charakteristická na jedné straně osobitá 
a někdy až snová fantazie, navazující mimo jiné na surrealistické 
tradice, spojená se svébytnou poetikou a nepředstíranou insit-
ností, a na straně druhé úsilí o maximální technickou kultivova-
nost, odrážející se i v tematické, kompoziční a barevné harmonii. 
Pakliže se autorova kameramanská profese v jeho výtvarné práci 
vůbec nějak odráží, pak v přirozené snaze vyprávět každým z ob-
razů příběh. 

Výběr z přibližně sedmdesáti pláten, která Jaromír Šofr za po-
sledních čtyřicet let vytvořil, budou moci návštěvníci zhlédnout 
ve výstavní síni na náměstí, a to od 7. května do 3. června. Ver-
nisáž proběhne za účasti autora v pátek 6. května v obligátních 
6.36 večer a výstavu spolu s kurátorem zahájí hudební skladatel 
a výtvarník Vladimír Franz. Hlavním organizátorem celé události 
je David Novák, předseda spolku Třiatřicet (a také autorův prasy-
novec); kurátorem je již tradičně Petr Svoboda, zakladatel a eme-
ritní ředitel GVU v Mostě. Na přípravě akce se organizačně podí-

lejí Městské muzeum a knihovna Čáslav, ZUŠ J. L. Dusíka, HOKA 
interier, hotel Grand a další subjekty. Tato výstava je po jedenácti 
letech poslední, kterou spolek Třiatřicet v Čáslavi pořádá. 

Akci, která se koná v rámci doprovodného programu festiva-
lu Formanova Čáslav 2022, finančně podpořily Středočeský kraj, 
město Čáslav, spolek Formanova Čáslav a množství soukromých 
dárců. Spolek Třiatřicet plánuje vydat z výstavy katalog obsahují-
cí kompletní dosavadní výtvarnou tvorbu Jaromíra Šofra. 

Mgr.	Vojtěch	Dubina,	Třiatřicet,	z.	s.

18  Život ve městě
Tajemné světy Jaromíra Šofra

Spolek Třiatřicet se loučí s Čáslaví 
výstavou obrazů slavného kameramana.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ  
ŠETŘÍ PENÍZE I PŘÍRODU

Umíte správně třídit?
I když barevné popelnice a různé typy separovaného odpadu 

jsou součástí českých měst už několik desetiletí, mnozí lidé stále 
tápou v tom, co do nich patří. Přitom třídit není složité. Základ-
ní informace se nacházejí přímo na nádobách na tříděný odpad, 
spoustu údajů lze nalézt na internetu.

Odborníci se v současnosti přiklánějí k tomu, aby v barevných 
popelnicích končilo maximum možného odpadu. A tak zatímco 
ještě nedávno se vedlo hodně diskusí například kolem zubních 
kartáčků, protože materiál držadla a štětinek se liší, experti vy-
bízejí k uložení takových výrobků do žlutých popelnic. „Plast je 
vždy lepší dát do tříděného než směsného odpadu,“ říká Blanka 
Vančurová, vedoucí provozu třídicí linky z čáslavské pobočky spo-
lečnosti AVE. „Umíme si s tím poradit.“

Do žlutých popelnic tak patří nejen samozřejmé PET lahve, 
nejlépe sešlápnuté, ale také polyetylenové výrobky a čistý poly-
styren, sáčky, folie, plastové kelímky a běžné obaly. Tam, kde chy-
bí možnost odkládat plechovky do zvláštních (šedých) popelnic, 
lze například obaly od limonád nebo piva odkládat právě do žlu-
tých kontejnerů na plast.

To platí i pro nápojové kartony s hliníkovou folií uvnitř. „Aby 
se ve městě a menších obcích zbytečně nezabíralo místo dalším 
kontejnerem jen pro nápojové kartony, umožňujeme našim zákaz-
níkům nápojové kartony ukládat do žlutých popelnic. U nás vše 
ručně přetřídíme a odešleme k recyklaci,“ přibližuje Blanka Van-
čurová.

Co do popelnic nepatří
„Do tříděného odpadu se nesmí ukládat silně znečištěné 

obaly, ať už jsou z plastu, papíru, skla nebo kovů, jako například 
plastové kanystry od vyjetých olejů, mastný papír znečištěný 
chemickými látkami či krabice od pizzy se zbytky jídla,“ vypočí-
tává odbornice na třídění. „Ale jakmile je na výrobku symbol pro 
recyklaci, často doplněný o písemný nebo číselný kód, patří do 
některé z popelnic na separovaný odpad. Proškolený personál 
na naší třídicí lince si s ním poradí, aby došlo k jeho nejvhodněj-
šímu využití.“

Třídicí linka funguje v Čáslavi od srpna 2011 a výrazně při-
spívá ke snížení zátěže životního prostředí. Ročně zde v profesi-
onálním zázemí firmy AVE zpracují kolem 10 000 tun separova-
ných odpadů z domácností a firem ve městě a jeho okolí.

Do barevných popelnic dále nepatří gumové výrobky jako na-
příklad rukavice, hadice, linoleum, molitan, koupelnové a sprchové 
vaničky (což je akrylát nebo kompozit, který nelze využít) a staveb-
ní materiál, ale ani bioplastové folie. Polystyren lze mezi plasty dá-
vat, ale jen nový, který slouží jako výplň, třeba u balení elektrických 
spotřebičů, nikoli starší stavební typ či polystyren znečištěný.

U papíru je to jednodušší: patří sem vše od novin a časopisů 
přes obálky i s plastovými okénky nebo kancelářský papír včet-
ně sponek a složené krabice z lepenky. Do modrého kontejneru 
nevhazujte znečištěný, mokrý nebo mastný papír, nepatří sem ani 
papírové pleny. 

Z pěti hlavních popelnic připraví 16 materiálů
Občané Čáslavi mají k dispozici pět hlavních typů popelnic na 

tříděný odpad: modré na papír a karton, žluté na plast, hnědé na 
bioodpad a nechybějí nádoby na sklo a nápojové kartony. Mimo-
to ve městě funguje sběr kovů, textilu, jedlého oleje a tuku nebo 
elektrozařízení. V zázemí třídicí linky společnosti AVE se z těchto 
směsí připraví 16 separovaných materiálů pro druhotné využití či 
recyklaci.

Jedná se zejména o čtyři barvy plastových lahví (čiré, modré, 
zelené a kombinaci hnědých a červeně zbarvených), které před-
stavují velmi kvalitní surovinu pro další využití. Dávno není nutné 
oddělovat z PET lahví víčka nebo plastové folie, občané mohou 
celý obal uložit do popelnice a specialisté se postarají o zbytek. 
Dále třídí tvrdé duté plasty, polyethylenové obaly (HD-PE), nápojo-
vé kartony, kovy či celkem čtyři druhy papírových odpadů.

Místní pobočka společnosti AVE disponuje také výkonným li-
sem, který dokáže materiál zhutnit. Při převozu k dalšímu využití 
se tedy na jeden kamion vejde 15x více materiálu (15 až 20 tun 
plastu nebo až 25 tun papíru), čímž se zásadně snižuje uhlíková 
stopa a omezuje se zátěž místních silnic kamionovou dopravou. 
Běžně totiž vozy komunálních služeb bez adekvátního strojového 
vybavení vozí neslisovaný odpad. Uvezou tak pouze kolem jedné 
tuny papíru nebo jen 300 kg plastu.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství už také myslí na 
budoucnost třídění odpadu a plánuje instalaci moderní automatic-
ké třídicí linky. Ta dokáže rozpoznat široké množství různorodého 
odpadu a přesně roztřídit, který materiál lze opětovně využít k re-
cyklaci. S odpadem je třeba nakládat nikoli jako s něčím, čeho je 
nejlepší se zbavit, ale naopak jako se zdrojem cenných surovin. 

S rostoucí životní úrovní obyvatel narůstá také množství 
odpadů, což platí i pro Česko. O to důležitější je téma tří-
dění odpadů a jejich následného využití, ať už kvůli ochra-
ně přírody nebo omezení skládek či udržení cen za svoz 
odpadů. Důsledné třídění má smysl. Od začátku roku 2021 
dostala otázka třídění odpadů nový rozměr: začal platit 
pozměněný zákon o odpadech, kterým se navyšují obcím 
náklady spojené s uložením směsného komunálního odpa-
du na skládkách. Jedním z hlavních motivů je přimět obča-
ny ve větší míře třídit odpad a předat ho specialistům, aby 
zajistili jeho druhotné využití.
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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
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.

Elektromontér
na elektroinstalace ČOV a výrobu rozvaděčů
Požadujeme: Vzdělání v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978 Sb. min. §5, 
technické myšlení, orientace v technické dokumentaci, schopnost 
samostatné práce, řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s elektroinstalacemi 
a montážemi výhodou.

Servisní technik
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 vyhlášky č. 50/1978 Sb. §5, 6 výhodou.

Mistr / vedoucí výroby
na organizaci a vedení práce 40 - 50 pracovníků ve výrobě ČOV 
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost samostatné práce, schopnost nastudovat 
odpovídající legislativu, zkušenosti na obdobné pozici.

Vedoucí provozování
na provozování obecních a průmyslových ČOV 
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost nastudovat odpovídající legislativu, 
pečlivost, schopnost organizace a administrativní činnosti.

Projektant – kreslič vodohospodářských staveb
na tvorbu projektové a realizační dokumentace
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru,  znalost práce v CAD 
programech, znalost technického kreslení, schopnost samostatné 
práce, základní znalost AJ, popř. RJ, praxe výhodou. Možnost práce 
na HPP, částečný úvazek i práce z domova. Možnost spolupráce 
s OSVČ.

Nabízíme: 
Dlouhodobé perspektivní zaměstnání v prosperující �rmě s možností pro�esního a kariérního růstu. 

Moderní technické zázemí a vybavení pracovišť. Možnost pracovních cest do zahraničí. 
�ene�ty: Stravenky v hodnotě 150 �č, 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, e-mail: personalni@topolwater.com
www.topolwater.com 

+

+

+

+
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4.—12. 6.

Mezinárodní hudební 
festival pod záštitou Města Kutná Hora 

a ministra kultury

15. PRELUDIUM 
Sobota 4. 6. / 21:00 / kaple Božího těla
ZAHAJOVACÍ KONCERT 
Beethoven / Dvořák 
Neděle 5. 6. / 20:00 / chrám sv. Barbory 
MESSIAEN / SKRJABIN
Pondělí 6. 6. / 20:00 / kostel sv. J. Nepomuckého
DVOŘÁK / CHOPIN / MOZART
Úterý 7. 6. / 20:00 / chrám sv. Barbory 
MENDELSSOHN / FRANCK
Středa 8. 6. / 20:00 / kostel sv. J. Nepomuckého
MYSTÉRIA / BIBER / DUSAPIN  
Čtvrtek 9. 6. / 20:00 / kostel sv. Jakuba
IN FUTURUM
Pátek 10. 6. / 20:00 / chrám sv. Barbory
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
Dvořák / Suk
Sobota 11. 6. / 20:00 / chrám sv. Barbory 
věnováno památce Mistra Josefa Suka

POSTLUDIUM / Stylus Phantasticus
Neděle 12. 6. / 15:00 / kostel Zvěstování Panny Marie 
Bohdaneč

VSTUPENKY: www.mfkh.cz
COLOSSEUM TICKET, www.colosseumticket.cz
Kutná Hora - Informační centrum
Čáslav - Informační centrum

www.mfkh.cz 
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Osobnosti Čáslavska
Vácslav Babička 12. 5. 2022 – 10 let od úmrtí

Božena Zelinková 21. 5. 2022 – 153 let od narození

 

Jeho rodina sice pocházela z vesničky Nesvačily na Beroun-
sku, on sám ale poprvé spatřil světlo světa v Čáslavi. 

Vácslav Babička dodnes patří mezi nejvýznam-
nější osobnosti českého archivnictví. Jak by 
také ne, když jako archivář nastoupil do Státní-
ho ústředního archivu už 1. srpna 1972 a stejné-

mu oboru zůstal věrný bezmála čtyřicet let. Od 
května 2000 pracoval přímo pod hlavičkou Mini-

sterstva vnitra České republiky, a to na pozici ředitele 
odboru archivní správy a spisové služby. Na sklonku svého života 
dokončil teologická studia a stal se trvalým jáhnem římskokatolic-
ké církve na farnosti v Řevnicích.

Zemský sněm byl dlouhá léta nejvyšším zákonodárným 
orgánem Českého království. Téměř po celou dobu jeho exi-
stence zde zasedali výhradně muži. První trojice kandidátek 
se mezi ně pokusila „vklínit“ až v roce 1908. Ve-
dle Karly Máchové a Marie Tůmové šlo také 
o Boženu Zelinkovou, rodačku ze Semtěše 
u Čáslavi, která kandidovala za obvod Ně-
mecký Brod – Humpolec – Polná. O práva 
ženského hnutí se zasazovala mimo jiné coby 
ředitelka školy v Čáslavi nebo později jako re-
daktorka Časopisu učitelek. Ženám za katedrou vydala pro rok 
1911/1912 dokonce i kalendář. Zemřela roku 1936 v Kolíně.

Narodil se ve Zbyslavi a později se vzdělával na čáslavském 
gymnáziu. Syn mlynářského dělníka František Vladimír Lorenc 
sice od mládí udivoval učitele svým nadáním pro jazyky, ale kvů-
li chudobě a z ní pramenící tuberkulóze musel studií předčasně 
zanechat. Než aby později nastoupil tříletou vojenskou službu, 

emigroval společně s dalšími Čechy do Brazílie. 
To už měl na svém kontě vydání první české 

učebnice mezinárodního plánového jazyka 
esperanto. V závěru života ovládal František 
Lorenc údajně až 104 jazyků! Jmenuje se po 
něm nejen škola ve Vrdech, ale také jedno 

brazilské nakladatelství.

František Lorenc 24. 5. 2022 – 65 let od úmrtí

Ve znovuotevřené galerii městského muzea v Jeníkovské 
ulici 222 jsme pro návštěvníky připravili cyklus drobných vý-
stavek věnovaných výtvarníkům Čáslavska. Veřejnosti budou 
v rámci významných výročí jednotlivých autorů představena je-
jich díla uložená v depozitářích muzea. První výstavka ukazuje 
práce profesora Zdeňka Sejčka, který v prosinci minulého roku 
oslavil 95. narozeniny. Zároveň tak celý cyklus symbolicky ote-
vírá výtvarník, který se ve svých odborných kunsthistorických 
publikacích věnoval právě umělcům čáslavského regionu. 

Od 20. května pak budou v rámci festivalu Formanova Čá-
slav představeny obrazy Pavla Formana ze sbírky městského 
muzea. 

Z malých letáčků o jednotlivých autorech si návštěvníci 
mohou doma postupně poskládat galerii výtvarníků Čáslavska. 

Srdečně Vás zveme k návštěvě galerie městského muzea!

Pátek 20. května 2022 
Dusíkovo divadlo 
18.00 | Slavnostní zahájení  
1. ročníku festivalu 
Koncert Filmové filharmonie

V komorní sestavě zahájí Filmová 
filharmonie první ročník Formanova 
(nejen) filmového festivalu v Čáslavi. 
Diváci si mohou dopřát jedinečný zá-
žitek v podobě dynamického živého 
koncertu a při tom si zasoutěžit v ži-
vém hudebně filmovém kvízu.
20.00 | Amadeus  
Filmová projekce

Strhující drama závisti, žárlivosti, int-
rik a vášnivé lásky k hudbě v jedineč-
ných kulisách historického divadelní-
ho sálu Dusíkova divadla. 
Sobota 21. května 2022  
Kino Miloše Formana
10.00 | Miloš Forman: Co tě 
nezabije…  | Filmová projekce
10.00–12.00 | Dílna filmového 
herectví pro děti | Malá scéna 

Účastníci kurzu se detailně seznámí 
s prací před kamerou, a to zejmé-
na praktickou cestou. Vyzkouší si 
důležitost řeči těla, práci s hlasem, 
mimické herectví, ale i improvizaci 
a poznají rozdíl mezi filmovým a diva-
delním herectvím. 
13.30 | Barevný sen 
Kino Miloše Formana

Filmová projekce pro děti a rodiče
14.00 | Znovuobjevené filmy 
Miloše Formana 
Nová scéna

Jak dobře znáte filmy, které  M. F. na-
točil v Československu? Přednáška 
Terezy Frodlové z Národního filmo-
vého archivu, při které uvidíte i málo 
známé záběry, které se ve filmech na-
konec neobjevily.
14.45–16.00 | Workshop pro 
děti | Kino Miloše Formana 

Výtvarně dramatické dílny pro děti, 
které milují pohádky, filmy a rády tvo-
ří! Dílny jsou připravené přímo k filmu 
Barevný sen.
16.00 | Slavní Češi ve vesmíru
Nová scéna

Přednáška slavného astrofyzika a po-
pularizátora české vědy Jiřího Grygara 
o planetkách slavných Čechů ve ves-
mírů – i té Miloše Formana.
17.00–20.00 | Otevřený ša-
chový turnaj Miloše Formana  
U dvou přátel

O šachových kvalitách Miloše Forma-
na se toho málo ví. Pojďte si s námi 
zahrát šachy a dozvědět se víc o tom,  
jak a s kým hrál šachy Miloše Forman.

17.30 | Dědeček automobil 
Kino Miloše Formana

Filmová projekce pro mládež i rodiče
18.00 | Paul Batto trio  
Nová scéna

Koncert vynikajícího bluesového a jaz-
zového zpěváka, kytaristy, skladatele 
a světoběžníka slovinského původu. 
P. Batto vystoupí v Čáslavi s pianistou 
O. Křížem a kytaristou R. Christianem.
20.00 | Setkání s Bohdanem 
Slámou | Nová scéna

Český filmový režisér, scenárista, ve-
doucí Katedry režie pražské FAMU, 
držitel několika Českých lvů a autor 
knihy Povolání režisér:  Rozhovor Boh-
dana Slámy s Milošem Formanem, 
která vznikla r. 2012 po setkání obou 
režisérů u Formanů v Connecticutu 
přijede do Čáslavi zavzpomínat na Mi-
loše. Formana.
22.00 | Good cigar, raise  
a drink and shout 
Divadelní dvůr

 Ochutnávka doutníků a skvělá zábava
Neděle 22. 5. 2022 
Kino Miloše Formana
10.00 | Premiéra nového do-
kumentu o Miloši Formanovi 
11.00–13.30 | Smyčka doku-
mentu Miloš Forman a Čáslav 
11.00–14.00 Tvorba animova-
ného filmu | Workshop
14.00 Satira je satira, ale po-
žárník je úctyhodný člověk  

S humorem podaná přednáška Lucie 
Česálkové o filmu Hoří, má panenko, 
která ze strany požárnického hnutí 
objasňuje motivy kritiky a celospole-
čenské pozadí kauzy kolem filmu. 
15.00 Hoří, má panenko 
Filmová projekce
16.30 Tvorba animovaného 
filmu | Nová scéna
Workshop
16.30 Černý Petr 
Kino Miloše Formana
Filmová projekce
18.00 KvarteTones 

Hudba je výrazným elementem filmů 
Miloše Formana a jejími autory jsou 
často známá jména i interpreti. Přijď-
te se přesvědčit na koncert vokálního 
dámského kvarteta, které si pro vás 
připravilo to nejlepší z Formanových 
filmů.
20.00 Taking Off 
Filmová projekce

Další doprovodný program 
po celý víkend! 

Změny v programu vyhrazeny. Více 
najdete na: www.formanovacaslav.

FORMANŮV nejen FILMOVÝ FESTIVAL 
20.–22. května 2022
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kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	v	Gruntě zámek	FilipovBILANCE HOKEJOVÉ SEZONY
Hokejový klub HC Čáslav zahájil sezonu 

2021/2022 již tradičně kempem gripeňat ve 
dnech 23.–27. 8. 2021. Kempu předcházela 
suchá příprava. Začala v půlce dubna v ome-
zeném režimu v souladu s vládními opatřeními  
a na základě dalšího rozvolnění od května přibyly 
i aktivity venku. Je škoda, že ledová plocha neby-
la k dispozici od počátku srpna (jak bylo původ-
ně plánováno), vynucená pauza v tréninku byla 
znát. Zápal pro hokej tím ale rozhodně neutrpěl. 
Znatelným negativem doby covidové byl počet 
dětí, které sportování bohužel zanechaly. V rám-
ci Týden hokeje, který zaštiťuje Český svaz lední-
ho hokeje, se v září 2021 a následně lednu 2022 
přihlásilo 16 nových malých hokejistek a hokejis-
tů. A to nejen z Čáslavi, ale i z okolí. Zájem dětí o 
tréninkové aktivity je dobrý, samozřejmě ne kaž- 
dé vydrží, a buď si najde jinou aktivitu, nebo se 
sportem skončí. Děti musí hokej bavit, nesmí do 
něj být nuceny. Jak je v klubu pravidlem, věnují 
se jim v roli trenérů i hráči A-týmu, což je pro děti 
velkou motivací. Velký dík patří všem trenérům 
mládeže a hlavnímu trenérovi Vladimíru Muraso-
vi ml., kteří tuto náročnou práci dělají. 

Klub měl v sezoně 2021/2022 
kategorie školička (přípravka),  
3. třída, 4. třída, 5. třída, mladší 
žáci a A-tým mužů. Do následující 
sezony, na kterou se intenzivně při-
pravujeme, bude klub přihlašovat 
kategorie 3. třída, 4. třída, mladší 
žáci, starší žáci a A-tým mužů. Vě-
říme, že sezona začne normálně, 
bez omezení. Velkým přínosem by 
bylo zahájení přípravy na ledě již od 
začátku srpna, co se bruslařského a hokejového 
umění týká, mají děti co dohánět. Klub připravuje 
další předsezonní kemp pro hokejové naděje. Cí-
lem je stabilizovat členskou základnu a přijmout 
další děti. 

Taktéž A-tým potřebuje doplnit a posílit, 
vzhledem ke krátké historii nemá klub juniorku 
a na vlastní odchovance si musíme ještě po-
čkat. Pilně na tomto úkolu pracujeme. Hlavním 
posláním týmu mužů je bavit diváky a jako vzor 
přilákat ke sportování další děti. Je potřeba 
zhodnotit i působení „áčka“, které se od počát-
ku sezony potýkalo se zraněním hráčů, násled-

nou marodkou a karanténou. I z toho důvodu 
byl start soutěže poměrně neutěšený. Tady pa-
tří velké poděkování našim věrným fanouškům, 
kteří s týmem žijí, podporují ho, jezdí na venkovní 
zápasy – jsou prostě nejlepší. Závěr sezony byl 
pro ně odměnou. Mužstvo se dostalo do čtvrtfi-
nále a nechybělo moc, aby šlo ještě dál. Zápasy 
play-off diváky bavily, byl to v Čáslavi hokejový 
svátek. 

Celkově lze konstatovat, že sezona byla 
vzhledem k okolnostem a podmínkám úspěšná. 
A už začínáme další.
Viliam	Chrenka,	předseda	správní	rady	HC	Čáslav

V letošním roce si připomínáme 160. výročí vzniku sokolského 
hnutí, u jehož zrodu stáli Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš, 

kteří v roce 1862 založili tělocvičný spolek, pozdější Sokol Pražský. 
Následovali je příznivci pohybu i na „venkově“. K nejstarším jedno-
tám, které vznikly ještě v roce 1862, patří vedle jaroměřské a kutno-
horské i čáslavská. K jejímu založení došlo 3. srpna 1862 zásluhou 
učitele Ladislava Maška. Sokolové se věnovali nejen pravidelnému 
cvičení, ale pořádali i řadu kulturních akcí – koncerty, bály, zejména 
tzv. šibřinky. K nim posléze přidali také loutková představení, jimiž 
navázali na tradici místních loutkářů, především Jana Nepomuka 
Lašťovky a jeho žáka, žlebského rodáka Karla Nováka. Představení 
se odehrávala v hostincích, například U Prince (dnešní hotel Grand) 
nebo pod širým nebem, například na Dobytčím trhu (dnešní Komen-
ského náměstí). V hostinci U Koruny proti nádraží hrával loutkové 
divadlo traťmistr Jahoda. Toto divadlo, které bylo majetkem Odboč-
ky železničních zřízenců, zakoupila v roce 1911 sokolská jednota  
a začala pořádat loutková představení v sokolovně. Nepraktické 
bylo, že divadlo muselo být pokaždé rozebráno a uklizeno, a tak so-
kolští loutkářští nadšenci začali uvažovat o zřízení stálého loutko-
vého divadla. To však vzniklo až v roce 1922 podle návrhu Jaromíra 
Jiráska v domě Františka Petra čp. 174 přestavbou jedné ze stájí. Di-
vadlo bylo otevřeno již před vánočními svátky a hned za první rok 
bylo uspořádáno celkem 78 představení 50 různých her i pro místní 
nebo přespolní školy. Působilo s úspěchem až do německé okupace 
a hned po skončení války bylo obnoveno. Poté však zaniklo spolu se 
sokolskou jednotou jako důsledek budování jednotné komunistické 
tělovýchovy.

U příležitosti 100. výročí vzniku loutkové scény při Sokole Čá-
slav se po dlouhých letech obnovuje její činnost. Vznikající soubor 
se bude věnovat historickému pojetí lidového loutkového divadla  

s tradičními dřevěnými marionetami 
a komorní kukátkovou scénou. Soubor 

nechá vyniknout loutkovodiče jako 
herce a zapojuje do svých představení 

recitaci, zpěv nebo hru na hudební ná-
stroje. Věnuje se kultivaci společenského  

a mluveného projevu, ale také popularizaci sportu a především 
zásad spolku Sokol. Repertoár bude složen z klasických her pro 
děti a dospělé a z historických her autorů mimo jiné i z řad sokolů.  
V nelehké společenské době by principál souboru rád v roce 2022 
nastudoval první loutkovou hru pro děti od spisovatele, dramatika, 
legionáře a také sokola Františka Langera.

Soubor by do svého ansáblu přivítal členy ve věku 16+, kteří mají 
určité zkušenosti s divadlem, hudbou, literaturou nebo výtvarnou 
prací. Prostředí divadla, dřevěných loutek, dětí a Sokola je jim zá-
bavou a inspirací. Uvítal by také někoho, kdo se chce věnovat dra-
maturgii a režii, ale zároveň se umí i tzv. prodat na jevišti. V malém 
souboru musí každý jeho člen přičichnout ke všemu, co je v před-
stavení potřeba. Chvíli je vodičem, mluvičem, režisérem, výtvarní-
kem, kulisákem, ale také improvizátorem. Soubor bude často ces-
tovat, ať už k příležitostným sportovním a kulturním akcím spolku 
Sokol nebo jiným společenským akcím v regionu, ale bude se účast-
nit i sokolských přehlídek amatérských divadel s možnou aspirací 
na Loutkářskou Chrudim. 

Od roku 2016, díky zápisu českého a slovenského loutkářství 
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve městě Addis 
Abeba, se loutkovému divadlu otevírají dveře dosud nepoznané. Po 
několika úspěšných sezónách se soubor může za podpory grantů 
utkávat na poli kultury na pravidelných přehlídkách marioneto-
vých souborů doma i v zahraničí. 

 Drahomíra Nováková a Lukáš Janota

100. výročí založení  
loutkového divadla v Čáslavi
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MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY ČÁSLAV SRDEČNĚ ZVE…
AUTOKINO

Pobočka NZM Čáslav Vás zve do autokina! Kdy? 13. 5. 2022 od 21:30. A na 

jaký film? Ten si vyberete vy, diváci! Nabídku 3 filmů k výběru zveřejníme na 

našich facebookových stránkách a necháme vás hlasovat. Vítězný film pak 

spolu s vámi zhlédneme u nás v autokině. Na místě bude zajištěno občerst-

vení – pivo, limonády, popcorn.

Vstupné: 150 Kč/vůz

DEN OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE

Dne 15. 5. 2022 pořádá muzeum Den otevřeného depozitáře. V časech od 

14:00 a od 15:00 proběhnou prohlídky nízkonákladového depozitáře, kam 

je za normálních okolností vstup veřejnosti zakázán. Nenechte si proto ujít 

tuto mimořádnou událost. Pozor, kapacita je z bezpečnostních důvodů ome-

zena, proto se raději objednejte na tel.: 771 126 853. 

Vstupné: 60 Kč/os, senioři, děti 30 Kč/os. 

SENIORSKÉ STŘEDY

Každou první středu v měsíci věnuje muzeum seniorům. Od 10:00 je pro ně 

připravena komentovaná prohlídka. K vidění jsou ucelená sbírka českých  

i zahraničních traktorů, sklízecí mlátičky, stabilní motory a další historic-

ké, zemědělské stroje. 

Vstupné: 50 Kč/os. 

PRADĚDEČKŮV TRAKTOR

První červnový víkend patří tradičně akci Pradědečkův traktor. Ve dnech  

4. a 5. 6. od 9:00 do 17:00 vyjede historická, zemědělská technika z depo-

zitářů a předvede se ve své plné kráse a síle na předváděcí ploše muzea. 

Připraven bude i bohatý doprovodný program. 

Vstupné: dle ceníku akce.

Těšíme se na vás!

 Bc. Adéla Čapková

produkční a koordinační pracovník

ČÁSLAV
9. 5. 2022
vlaková stanice Čáslav, VSTUP ZDARMA

REVOLUTION 
TRAIN

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ RECEPCE: +420 774 724 757 FACEBOOK.COM/ REVOLUTIONTRAIN

ČESKÁ TOURNOVÉ ČESKO

program pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod.,

doporučujeme rezervaci na: rajnochova@revolutiontrain.cz,  
nebo tel.: + 420 608 405 080

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. 

NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

NOVÉ ČESKO

 Akce je spolufinancována městem Čáslav, 
městysem Žehušice a obcemi Vrdy a Žleby.

REVOLUTION TRAIN v Čáslavi 
revoluční primární protidrogová prevence

Šest	stříbrných	obrněných	vagónů	=	4	kinosály,	8	interaktivních	míst-
ností	a	v	nich	příběh,	 jak	snadné	 je	propadnout	drogám	a	 jak	těžké	 je	se	
závislosti	zbavit.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím 
zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k po-
zitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými 
drogová závislost vzniká, až do důsledků, které na závislého čekají. Díky 
zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu pří-
stupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebez-
pečím legálních i nelegálních drog.

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 
17 let), tak pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože 
náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si 
závislosti u dítěte dlouho nemusejí všimnout, a nakonec může být pozdě. 

Dopolední program je rezervován pro základní školy z Čáslavska. Od-
poledne je otevřeno pro širokou veřejnost, od 15:30 do 18:00. Program za-
číná každých 20 minut. 

Vstup bude díky dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Čáslavsko ve 
spolupráci s MAP Čáslavsko a za podpory města Čáslav, městyse Žehuši-
ce a obcí Vrdy a Žleby po celou dobu zdarma. 

Vlak byl již ve více než 185 městech Česka, Slovenska a Německa  
a projekt navštívilo přes 185 tisíc lidí.  

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová 
centrála. Podporu a záštitu projektu udělili policejní prezident, minister-
stvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reak-
ce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Odkaz na trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=23s

Informace z RC Kopretina
RC Kopretina nabízí humanitární pomoc rodinám z Ukrajiny. Vyhlásili 

jsme a stále vyhlašujeme, na sociálních sítích i prostřednictvím osobního se-
tkání, možnost pomoci. Pomáháme s ošacením, hygienickými pomůckami, 
kuchyňskými potřebami, školními pomůckami, ložním povlečením, kočárky  
a částečně s potravinami a nábytkem. To je pouze materiální pomoc. Na dru-
hé straně přicházejí lidé a nesou si s sebou svůj příběh, chtějí vyslechnout, 
podělit se a poradit. Organizujeme aktivity vedoucí ke snazšímu začlenění 
rodin do zdejších podmínek. Jsou to především pomoc se zápisem do škol, 
výuka českého jazyka na faře, herna pro maminky s dětmi, rukodělné aktivity 
pro děti, neformální setkávání rodin, pomoc s přípravou dětí na školní vyučo-
vání, koordinace dobrovolníků a vytváření a zabezpečení volnočasových akti-
vit v odpoledních hodinách. Záběr je opravdu velký a náročný. Proto si velmi 
vážíme snahy a nabídky dobrovolníků a všech, kteří pomáhají. Není v našich 
silách Vás všechny vyjmenovat, ale velký dík! Vlna solidarity je obrovská. Pou-
ze v jednotě může být síla pomoci nejefektivnější. 

Bc.	Terezie	Tichá,	DiS.
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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, vernisáž: 6. 5. 2022 v 18.36  
 KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
 Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17
• BITVA U CHOTUSIC 1742
KDY: 1. 4. – 30. 9. 2022   KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17     
• SOBOTA S PÁNY Z KOLÍNA
doprovodný program k výstavě Bitva u Chotusic 1742
KDY: 14. 5. 2022    V KOLIK: 9–11
KDE: muzeum, Husova 291
• 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
• VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE SBÍRKÁCH MĚSTSKÉHO 
MUZEA – cyklus drobných výstavek věnovaných výtvar-
níkům Čáslavska. První výstavka ukazuje práce prof. 
Zdeňka Sejčka.
KDY: 8. 4. – 14. 5. 2022  KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17
• M. Novák, K. Podolský, M. Šimůnek: 
BITVA U CHOTUSIC a zpracování Johanna Gustava 
Droysena (1808–1884)
přednáška Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslav-
ská  
KDY: 17. 5. 2022 od 17 h
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla
Vstupné dobrovolné
• ČÁSLAVSKÉ KOSTELY A MODLITEBNY
komentovaná prohlídka města s Pavlem Dočekalem
KDY: 18. 5. 2022  
Sraz účastníků v 17 hodin před budovou muzea, Husova 291. 
Akce se koná v rámci Mezinárodního dne muzeí.
• MUZEJNÍ NOC S MELUZÍNOU
KDY: 27. 5. 2022    V KOLIK: 17–20
KDE: muzeum, Husova 291
Program: představení Divadélka Kůzle, výstava klobouků 
Salonu Meluzína,  výstava pohádkových klobouků, ukázka 
výroby klobouků, dílna a hra pro děti

KNIHOVNA, KOSTELNÍ NÁM. 197
11. 5. Den proti rakovině – kytičková sbírka v knihovně
12. 5. Zábavná historie kriminalistiky – přednáška  
Ing. Petra Šiky v rámci Univerzity volného času

25.5 . Liščata  – dětský čtenářský klub, 15.30

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
(akce probíhá po celý květen v rámci prvních tříd ZŠ)
.

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

www.muzeumcaslav.cz  
FB @muzeumcaslav

IG @mestskemuzeumcaslav

NOVA FORMA V GUMÁRNĚ v květnu 2022

PETR HÁJ – POLIS – výstava fotografií
Vernisáž výstavy se uskuteční 
v Klubu Gumárna, Pazderského 2045, 
Čáslav, 11. května 2022 od 18:00. 
Na vernisáži zahrají: 
Pavel Antonín – kytara a Tadeáš Mesany – 
kontrabas, k výstavě promluví Kamila Ženatá.

Kutnohorský rodák, akademický malíř Petr 
Háj (* 1961) má ve svém životním příběhu mi-
nimálně jednu kapitolu, která se týká Čáslavi. 
Už v době, kdy navštěvoval základní školu, do-
jížděl z Kutné Hory do Čáslavi, neboť svůj vý-
tvarný talent rozvíjel v umělecké škole, kterou 
vedla Blahuška Formanová. Později konzulto-
val svou výtvarnou práci u profesora Sejčka, 
své středoškolské vzdělání ukončil na čáslavském gymnáziu v roce 1979. 
Akademii výtvarných umění v Praze studoval v ateliéru prof. Jana Smetany  
v letech 1981–1987. Mimo svou volnou malířskou tvorbu se věnoval pe-
dagogické činnosti – učil malbu a kresbu soukromě, ale i jako profesor 
výtvarné výchovy na výtvarném Gymnáziu Na Pražačce v Praze 3.

V současné době se Petrova tvorba zaměřuje na fotografii, nicméně 
malíře v sobě nezapře. Jeho fotografie jsou modelovány světlem, barev-
nými akcenty a kontrastem, stejnou výtvarnou řečí, jakou používá malíř  
v procesu malby.

SETKÁNÍ A BESEDA S PROF. MILANEM KNÍŽÁKEM
Setkání a beseda se uskuteční 
v Klubu Gumárna 
25. května 2022 od 18:30.

Setkání a besedu s prof. Milanem 
Knížákem povedou Marie Ladrová a 
Karolína Bílková, absolventky Atelié-
ru intermediální tvorby na AVU.

Milan Knížák je český výtvar-
ník, hudebník a performer, člen 
mezinárodního hnutí Fluxus. V le-
tech 1990–1997 působil jako rek-
tor Akademie výtvarných umění  
v Praze (AVU), od roku 1999 do květ-
na 2011 jako ředitel Národní galerie 
v Praze. V letech 1989–2015 byl ve-
doucím Ateliéru intermediální tvorby 
na AVU. Jeho aktivity zahrnují vý-
tvarné umění, architekturu, design, 
módu, básně, fotografie i hudbu.

NOC MUZEÍ A GALERIÍ
Poprvé se v prostoru Klubu Gumárna uskuteční 
dne 27. května Noc muzeí a galerií.
Od 18:00 a od 20:00 se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy 
mycelium/NOVA FORMA 2. 

Na dvoře Gumárny si poslechnete hudební program: 
• 19:00–19:30 – N. Hošková a P. Marek
• 19:45–20:15 – Pavel Šenkapoun
• 20:30–21:00 – ZETMY 
(Tomáš Blahák – zpěv, David Nykodým – klávesy, Michal Vacek – bicí)
• 21:15–22:00 – Petr Wajsar
Přijďte si s námi užít jarní večer v příjemné společnosti.

Více o programu na www.novaforma.art.

=amk=



Změna programu vyhrazena. www.divadlocaslav.cz, www.kinocaslav.cz

St 4. 5. – 19.00 / Velký divadelní sál
ÚČA MUSÍ PRYČ
Divadlo VERZE Praha
Německý divadelní komediální hit ze školního 
prostředí v podání Divadla Verze ve skvělém he-
reckém obsazení. D. Prachař, J. Janěková ml., 
K. Frejová, L. Rybová, I. Chmela a P. Špalková.
Út 10. 5. 2022 – 19.00 / Velký divadelní sál
NIKDY NENÍ POZDĚ 
Divadlo KALICH Praha
Novinka z Divadla KALICH v neodolatelném 
hereckém obsazení s Janou Paulovou a Vác-
lavem Vydrou ve všech šesti rolích. 
Ne 15. 5. – 15.00 / Velký divadelní sál
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadlo LOUDADLO Praha
Unikátní loutková revue skupiny Loudadlo spo-
lupracující s ČT na výrobě populárního „Studia 
kamarád“, ve které uvidíte „naživo“ na zeleném 
paloučku i vaše oblíbené kamarády JŮ a HELE. 
Út 17. 5. – 17.00 / Nová scéna
MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÝ SPOLEK 
VČELA ČÁSLAVSKÁ
Další přednáška z oblíbeného cyklu nejstarší-
ho muzejního spolku v ČR.
FORMANŮV nejen FILMOVÝ FESTIVAL
Pá 20. – 18.00 / Velký divadelní sál
FILMOVÁ FILHARMONIE
Pá 20. 5. – 20.00 / Velký divadelní sál
AMADEUS
So 21. 5. v 10.00 / Malá scéna
DÍLNA FILMOVÉHO  
HERECTVÍ PRO DĚTI 
So 21. 5. – 14.00 / Nová scéna
ZNOVUOBJEVENÉ FILMY MILOŠE FORMANA
So 21. 5. 2022 – 16.00 / Nová scéna
SLAVNÍ ČEŠI VE VESMÍRU
So 21. 5. – 17.00 / Divadelní dvůr
OTEVŘENÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 
MILOŠE FORMANA
So 21. 5. – 18.00 / Nová scéna
PAUL BATTO TRIO
So 21. 5. – 20.00 / Nová scéna
SETKÁNÍ S BOHDANEM SLÁMOU
So 21. 5. – 22.00 / Divadelní dvůr
GOOD CIGAR, RAISE 
A DRINK AND SHOUT
Ne 22. 5. – 16.30 / Nová scéna
TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU
Více na str. 21
Út 24. 5. – 19.00 / Nová scéna
SETKÁNÍ S JAKUBEM ŠPAŇHELEM
Formanova Čáslav
J. Špaňhel patři mezi nejvýraznější současné 
malířské osobnosti střední generace.
St 4. 5. – 20.00 ČT / 133 min.
FRANCE 
Čt 5. 5. – 20.00 ČD / 3D / 123 min.
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Pá 6. 5. – 17.30 ČD / Kino Teens / 106 min. 

MORBIUS 
Pá 6. 5. – 20.00 ČD / 106 min.
VYŠEHRAD: FYLM
So 7. 5. 17.30 ČD / animovaný / 122 min.
JEŽEK SONIC 2
So 7. 5. – 20:00 ČT / 2D / 123 min.
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
St 11. května 20.00 ČT / 190 min.
AMÉLIE Z MONTMARTRU
Čt 12. 5. – 20.00 ČT / 114 min.
FILM ROKU
Pá 13. 5. – 17.30 3D / Kino Teens / 123 min.
DOCTOR STRANGE  
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Pá 13. 5. – 20.00 ČD / 90 min.
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
So 14. 5. – 17.30 ČD / animovaný / 95 min.
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
So 14. 5. – 20.00 ČD / 106 min.
VYŠEHRAD: FYLM
St 18. 5. – 20.00 ČT / 110 min.
NOTRE-DAME V PLAMENECH
Čt 19. 5. – 20.00 ČD / 87 min.
ŽENY A ŽIVOT
FORMANŮV nejen FILMOVÝ FESTIVAL
So 21. 5.   – 10.00 ČD / 100 min.
MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…
So 21. 5.   – 13.30 ČD / animovaný / 71 min 
BAREVNÝ SEN
So 21. 5.   – 14.45 WORKSHOP PRO DĚTI
So 21. 5.   – 17.30 ČD / pro mládež / 90 min.
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Ne 22. 5.  – 10.00 PREMIÉRA NOVÉHO 
FILMU O MILOŠI FORMANOVI
Ne 22. 5.  – 11.00–13.30 SMYČKA 
DOKUMENTU O M. FORMANOVI
Ne 22. 5.  – 11.00–14.00
TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU
Ne 22. 5.  – 14.00 SATIRA JE SATIRA, 
ALE POŽÁRNÍK JE ÚCTYHODNÝ ČLOVĚK
Ne 22. 5.   – 15.00 HOŘÍ MÁ PANENKO
  – 16.30 ČERNÝ PETR
  – 18.00 KVARTETONES 
  – 20.00 TAKING OFF 
St 25. 5. – 20.00 ČT / 147 min.
MULHOLLAND DRIVE
Čt 26. 5. – 20.00 ČT/ 131 min.
TOP GUN: MAVERICK
Pá 27. 5. – 17.30 ČD / Kino Teens / 131 min.
TOP GUN: MAVERICK
Pá 27. 5. – 20.00 ČD / 110 min.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
So 28. 5. – 17.30 ČD / pohádka / 100 min.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
So 28. 5. – 20.00 ČT/ 131 min.
TOP GUN: MAVERICK
St 1. 6. – DEN DĚTÍ V KINĚ
15.00 Ježek Sonic 2
17.30 Zpívej 2
20.00 Test

	 Ivo Šmoldas

DUSÍKOVO DIVADLO A KINO MILOŠE FORMANA     05ǀ22

Pivo, nebo víno?
V dobré společnosti cokoliv, ale přednost dávám 
vínu. I když v horkých letních dnech chutná lépe 
pivo.

Matematika, nebo dějepis?
Tělocvik (smích).

Kniha, nebo film?
Rozhodně film, ráda si pustím napínavý thriller 
nebo nějakou českou klasiku.

Slané, nebo sladké?
Slané. Život mám sladký dost (smích).

Hory, nebo moře?
Jsem spíše letní typ, takže za mě moře. Ale 
pokud hory, tak s teplými ponožkami na nohou  
a svařákem v ruce.

Kino Miloše Formana, nebo Dusíkovo 
divadlo?
Nedávno jsem opět začala kulturně žít (smích). 
Začala jsem s dcerou divadlem a chystám se ji 
vzít poprvé do kina. Tak uvidíme, co ji víc zaujme. 

Kočka, nebo pes?
Jelikož pocházím z vesnice, měli jsme na zahra-
dě psa i kočku. Ale pokud bych si musela vybrat, 
tak raději pořádného velkého psa.

 Pop, nebo rock?
Nemám vyhraněný styl. V každém žánru se najde 
něco, co mě zaujme.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Do práce autem, po práci pěšky. I když to ne-
mám daleko, s ranním vstáváním mám trošku 
problém, takže ušetřených deset minut se hodí.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Raději v létě, když je teplo a v ulicích živo. Své 
kouzlo má ale i Čáslav se sněhem.

JANA HAVRÁNKOVÁ
Čáslavský zpovědník 

V rámci naší tradiční rubriky jsme tentokrát 
oslovili sympatickou Janu Havránkovou. Potkat 
se s ní můžete při návštěvě čáslavského infor-
mačního centra, kde pracuje.

25  Kultura, Volný čas

IM



26  Volný čas

Petra Hrubišová
NOVINKY v knihovně – duben 2022
Skleněný hotel 
Emily St. John Mandelová
Román je zasazen do období ekonomické 
krize roku 2008, nicméně časově pokrývá 
životní historii několika postav. Kromě vždy 
aktuálního tématu moci a peněz v něm au-
torka rozebírá i různé druhy 
závislosti, rozpad rodinných 
vazeb a psychologické stí-
rání rozdílů mezi realitou a 
iluzí, které ještě umocňují 
fantastické či surreálné prv-
ky románu.

Životice: Obraz (po)zapomenuté 
tragédie – Karin Lednická
Autorka Šikmého kostela ve svém novém 
dokumentárním románu přivádí k životu 
zapomenutý příběh obce Životice, ležící 
uprostřed Těšínského Slezska, kde bě-
hem války panovaly zcela jiné poměry 
než v protektorátu. Probíhala tu největší 
germanizační akce v Evropě. Kdo se ne-
podvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. 
Účast na veřejných popra-
vách byla povinná. Starosta 
Životic pěstoval vřelé vzta-
hy s nacistickými pohlaváry  
a s obyvateli obce začal mlu-
vit německy. Situace nezadr-
žitelně dospěla ke krveprolití.

Severská mytologie – Neil Gaiman
Jak získal Thor své prosla-
vené kladivo Mjölnir? Kolik 
světů spojuje vždyzelený 
jasan Yggdrasil? Kdo po-
stavil zeď kolem Ásgardu a 
co bude následovat po kon-
ci světa zvaném Ragnarök? 
Severská mytologie převyprávěná Neilem 
Gaimanem nejenže odpovídá na všechny 
tyto otázky, ale navíc je váže do souvislého, 
obšírného vyprávění, v němž ožívají bohové  
i obři, medovina teče proudem, vlci mluví 
a jabloně rodí jablka nesmrtelnosti. Nepo-
stradatelná kniha pro všechny milovní-
ky severských mýtů.

Ostrov – Bianca Bellová
Kniha, jakou byste od oce-
ňované autorky Jezera 
nebo Mony nečekali: ro-
mán Biancy Bellové Ostrov 
skrývá tajemství i zámlky, 
věrnost, zradu i touhu. Dva 
nehrdinští hrdinové, kupec 
Izar a kněžna Núrit, se předhánějí v rozlič-
ných škodolibostech — on jí vypráví příbě-
hy staré jako svět, ona je hltá jako dítě.

Útěk do pekel – František Niedl
Další z řady detektivních 
thrillerů s hlavním hrdinou 
Pavlem Venclem, oblíbené-
ho autora Františka Niedla. 

Škola dobra a zla  
Soman Chainani
Sophie se celý život nemohla dočkat toho, 
až ji unesou… Takhle začíná knížka Škola 
dobra a zla. Sophie pochází z města, ze 
kterého se pravidelně jednou za čtyři roky 
ztrácejí dvě děti. Všeobecně se tvrdí, že je 
unáší tajemný školník ze Školy dobra a zla 
a že na té škole pak studují. Vybírá vždyc-

ky jedno nejhezčí a nej-
hodnější děvče (nebo 
chlapce) a pak jeho na-
prostý protiklad. Jedno 
dítě je předurčeno stát 
se kladnou pohádko-
vou postavou a druhé 
zápornou. Série zatím 
obsahuje šest dílů.

Prohnilé město – Leigh Bardugo
Kazu Brekkerovi a jeho lidem 
se podařil nevídaný kousek, 
za který měli přislíbenou 
tučnou odměnu. Jenže mís-
to toho, aby se o ni rozdělili, 
čekala na ně zrada. Proto 
musejí napnout všechny své 
síly, aby získali to, co jim pat-
ří. Pokračování fantasy románu Šest vran. 

Labutí dům – Daniela Krolupperová
Píšou se 20. léta 20. století a Českoslo-
venskem hýbe technický pokrok. Auto-
mobilismus, filmový průmysl i módní 
salony jen kvetou a všude se vznáší na-
děje a sny. Má je i trojice dětí, které svede 
osud dohromady: Rézi, která vypomáhá 
s úklidem v Labutím domě, miluje svět 
módy, její spolužačka Madla by ráda by- 

la lékařkou a učeň 
Pavel se chce za 
každou cenu stát 
konstruktérem aut. 
Uskuteční své od-
vážné plány, i když 
se jim do cesty sta-
ví různé překážky?

Loki a soumrak bohů  
Aranzazu Serrano Lo-
renzo  
Pokračování úspěšné my-
tologické série pro mládež 
Bohové severu. 

 

Na ce se můžete v květnu těšit:

ÚPRAVA OTEVÍRACÍCH HODIN  
V KNIHOVNĚ 
OD 1. 5. 2022 

 
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ / STUDOVNA

PO 10.00–11.30 a 12.00–17.00 
ÚT ZAVŘENO 

ST 10.00–11.30 a 12.00–18.00 
ČT 9.00–11.30 a 12.00–16.00 

PÁ 10.00–11.30 a 12.00–16.00 
SO vždy 1. SO v měsíci 9.00–11.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:

PO 10.00–11.30 a 12.00–17.00 
ÚT ZAVŘENO 

ST 12.00–18.00 
ČT 12.00–16.00 

PÁ 10.00–11.30 a 12.00–16.00

STŘEDEČNÍ DOPOLEDNE JSOU 
V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ VYHRAZENA PRO 
ŠKOLY A ŠKOLKY. ČTVRTEK OD 9.00 KLUB 
PRO MAMINKY S NEJMENŠÍMI DĚTMI.

KONTAKT: #knihovnacaslav 
Kostelní nám. 197 

cmuz.cz/knihovna +420 327 300 261 
knihovna@muzeumcaslav.cz
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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 květnu?

Volný čas, Společenská inzerce
Sudoku pro zábavu

3. května
Národní den paranormálních jevů
Příhody, kdy se člověk stal svědkem 
něčeho, čemu se rozum zdráhá uvě-
řit, jsou staré jako lidstvo samo. Ne-
musí přitom nutně jít o UFO, duchy  
a další nadpřirozené bytosti. Pořád-
ný rozruch dokáže způsobit i ná-
bytek, který začne sám zničehonic 
cestovat po pokoji...

6. května
Mezinárodní den bez diet 
Ne, tento den určitě není myšlený 
tak, že se máme všichni nacpat  
k prasknutí. Míří především na ženy, 
kterým zbytečně přidělává vrásky 
dlouhodobá nespokojenost s vlastní 
postavou, jež může vést až k závaž-
ným psychickým poruchám. Jedná 
se vlastně o oslavu sebelásky.

12. května 
Mezinárodní den 
zdravotních sester
Jestli si náhodou někdo bláhově 
myslel, že povolání zdravotní sest-
ry nebo ošetřovatelky patří mezi ty 
snadnější, pandemie covidu-19 ho 
(doufejme) vyvedla z omylu. Právě 
tento den tak může sloužit kupří-
kladu jako platforma pro diskusi 
nad jejich podhodnocenými platy.

17. května
Světový den hypertenze
Hypertenze neboli vysoký krevní 
tlak trápí cca 40 % pacientů ve věku 
25–64 let a více než 70 % pacientů 
ve věku 55–64 let. Celosvětově je 
příčinou asi 6 % všech úmrtí. Co 
proti tomuto civilizačnímu neduhu 
pomáhá? Klasika: nekouřit, omezit 
pití alkoholu a pravidelně se hýbat.

23. května
Světový den želv
Plazů vybavených kostěným kru-
nýřem žije na celém světě více než 
350 druhů, přičemž osm z nich se 
vyskytuje i v Česku. Smutnou sku-
tečností je, že přes 60 % druhů želv 
momentálně čelí hrozbě vyhynutí  
a toto číslo setrvale stoupá. Svůj 
den mají především právě proto.

28. května
Národní den hamburgerů
Hamburgery bývají spojovány  
s Američany, faktem nicméně zů-
stává, že svůj prapůvod mají v ně-
meckém Hamburku. Dávno neplatí, 
že musejí obsahovat mleté hovězí 
maso, stále více lidí si dokáže po-
chutnat i na jejich zcela bezmasé 
variantě. Jejich obliba se zdá věč-
ná!

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

8 5 1 7
7 6 8
4 9 6 7
6 9

4 8
5 4 2 6 9 1 3

6 4 3
7 3

4 5 8

1 7 6
9

7 1 6 9 3
7 1 8

2 9 5
1 4 6 2

3 9 7
5 3 9 7
7 8 5
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and
every 9 by 9 box contains the numbers 1 to 9.
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Na ce se můžete v květnu těšit:



Rád bych touto cestou poděkoval všem přítomným, 
kamarádům, kteří se podíleli na záchraně mého ži-
vota při sportovním utkání v hale BIOS v Čáslavi dne  
26. 2. 2022. Dále bych chtěl poděkovat lékaři záchran-
né služby p. MUDr. Havelkovi a za následnou péči se-
střičkám a personálu oddělení „JIP-B“ čáslavské ne-
mocnice a jejím lékařům. 

Vřelé díky, Roman Tyle

Dne 28. 4. 2022 uplynulo již dlouhých 
30 let ode dne, kdy nás navždy  

opustila naše maminka, 

paní 

Marta Vaňková 

S láskou na ni stále vzpomínají 
dcery Martina a Lenka s rodinami.

Dne 15. května tomu bude 12 let,
co nás opustil 

pan 

Rudolf Netál 

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 25. dubna uplyne 20 let 
od chvíle, kdy navždy odešla

paní 

Jaroslava Šimůnková
 

S vděčností a láskou stále  
vzpomínají manžel, syn  

a dcery s rodinami.

Dne 31. 5. 2022 uplyne 6 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan 

Jiří Novotný 
z Čáslavi 

Nikdy nezapomeneme.
Stále vzpomínají manželka, neteř 
Martina s rodinou, synovec Milan 

s rodinou, švagrová a švagr.

Dne 9. 4. 2022 jsme si připomněli 
smutné 20. výročí, kdy navždy 
odešel náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček, 
pan 

Jaroslav Kocián 
z Čáslavi 

S láskou vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami.

Dne 4. 2. 2022  
uplynul 1 rok od chvíle,  
kdy nás navždy opustila 

paní

Danuše Krumlová 
z Čáslavi 

 
S láskou vzpomínají manžel 

a syn s rodinou. 

30 let stále vzpomínáme na  

pana

 Josefa Suchardu st.

a

pana

 Josefa Suchardu ml.
z Vrdů 

 
Zarmoucená rodina.

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

A dne 9. 5. 2022  
uplyne 8 let ode dne,  

kdy nás navždy opustil pan 

Jiří Haškovec

Dne 27. 4. 2022 uplynulo 5 let 
ode dne, kdy nás navždy 

opustila paní  

Jaroslava  
Haškovcová 

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,  
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. 

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstávají…

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvoji dlaň a pošeptat, jak moc chybíš nám.

14 334

(Čáslav 5)

Statistika
Březen
2022 (Čáslav 7)

S láskou na ně stále vzpomínají dcera Naďa a syn Jiří s rodinami. 
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Děkuji lékařům a sestrám z oddělení chirurgie a interny 
čáslavské nemocnice za záchranu mého života.

Josef Gleitz

Dne 28. 4. 2022  
uplynul první rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustil
tatínek a děda, 

 
pan 

Bedřich Smetana
z Čáslavi 

S láskou vzpomíná  
syn Martin s manželkou.

Dne 17. 5. 2022 uplyne 30 let od úmrtí 

Olgy Wagnerové 
rozené Horákové. 

A 14. 7. 2022 4 roky od úmrtí jejího syna 

MVDr. Eduarda Wagnera  
 

Vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 5. 5. 2022 vzpomeneme  
sedmé smutné výročí chvíle,  

kdy nás opustil 
 

pan

Josef Kůrka 
ze Souňova

Děkujeme všem,  
kteří si vzpomenou s námi. 

S láskou rodina.

17. 4. 2022 uplynulo 5 let od chvíle, 
kdy navždy našim očím odešel, 

ale v srdcích zůstal 
pan 

Miroslav Paták
z Močovic 

S láskou vzpomíná rodina 
a blízcí přátelé.

Dne 2. 5. 2022 uplyne 1 smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše drahá maminka, 

babička a prababička,

paní

Anna Sýkorová 
z Chotusic

S láskou vzpomíná syn  
s celou rodinou.

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
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RRUUČČNNÍÍ  MMYYTTÍÍ

ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  VVOOZZŮŮ

660055  229966  558866

Čáslav Jeníkovská 1815 eshop       superpodlaha.cz

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

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

D
A
V
O

Jsme tu pro Vás již

30 let

Prodejna obuvi Daňková – DAVO 

Všem našim věrným zákazníkům děkujeme
a přejeme hodně zdraví.

Daňková Zdeňka

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
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Zelený internet
i v Čáslavi
od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

PRACÍ GELY

NOVÉ VŮNĚ A OBALY 
dostupné v prodejně i e-shopu

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.



www.meucaslav.cz

Kde nás najdete:Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, tel: 327 300 228,
e-mail: noviny@meucaslav.cz. Redakce: Jakub Novák, DiS. (JN), Mgr. Ivo Michalík (IM) – externí redaktor a korektor. 
Za obsah a grafické zpracování příspěvků komerční inzerce zodpovídá objednavatel. Redakce si vyhrazuje právo případného 
krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. Grafické zpracování: Jana Heilová.
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s.
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 10 000 ks.
Redakční rada: Ing. Martin Ronovský, DiS., Jakub Novák, DiS., Bc. Adéla Váňová, DiS. 
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do ČN06|22 je 5. 5. 2022. 

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


	Vedení města, rada a zastupitelé
	Zprávy z MěÚ
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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.

