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2  Vedení města, rada a zastupitelé

ÚVODNÍ SLOVO, ŘÍJEN 2022
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Milí Čáslaváci,

říjnové vydání Čáslavských novin 
se k vám dostává po posledním zase-
dání zastupitelstva města, předvolební 
debatě a zejména po volbách. V tuto 
dobu už znáte výsledky voleb, které 
zhodnotily uplynulé období i programy 
kandidujících stran. 

Předvolební období bylo hektické, 
atmosféra mnohdy vypjatá. Je zapo-
třebí se přenést přes sváry, osobní 
nevraživost nechat za „vraty“ svých 

táborů a pracovat pro město, pro ob-
čany Čáslavi.

Ukázalo se, že komunální politika je přes všechny lokální od-
lišnosti a specifika v mnohém společná. Hlavními tématy jsou 
všude dostupná zdravotní péče, bytová výstavba, školství, do-
prava, bezpečnost, kultura a sport. To vše rezonovalo i v Čáslavi. 
Rozhodující oblastí zájmů občanů se ukázalo být zdravotnictví 
a bytová výstavba. Diskuse o nemocnici a její budoucnosti nej-
více štěpila veřejnost a stala se hlavní zbraní ve volebním klání. 
Nyní nastane čas, kdy se občané přesvědčí, kdo je schopen své 
předvolební sliby naplnit a jak a s kým je pro rozvoj nemocnice 
ochoten pracovat. 

Českou republiku čeká nelehké období, dopadům celosvěto-
vé energetické krize se nevyhne ani naše město. Máme výhodu 
v tom, že město dobře hospodaří. Na konci tohoto roku bude 
oddlužené, veškeré své úvěrové závazky bude mít splacené. Na 
účtech má město dvousetmilionovou finanční rezervu, kterou 
může použít na rozvojové projekty, jež jsou připraveny k realiza-
ci. Věřím, že nově zvolení zastupitelé budou umět toto „dědic-
tví“ rozumně využít ve prospěch města a jeho občanů.

Do nového volebního období město vstupuje též s živou kau-
zou vymáhání poplatků za odpady, která má i trestněprávní rovi-
nu a město ve vymáhání poplatků za ohromné škody, které mu 
vznikly, musí nadále hrát aktivní roli. Do roku 2030 stát počítá 
se skládkováním odpadů a je povinností města vytěžit z této 
zátěže pro občany co nejvíce.

Velké poděkování patří všem, kteří pro město pracovali,  
věřím, že budou pracovat nadále tak, jak nejlépe umějí. Zastu-
pitelům, členům výborů a komisí, zaměstnancům městského 
úřadu, všech městem zřizovaných organizací a lidem, kteří  
v Čáslavi žijí a na městu jim záleží.

Čáslav je a nepochybně bude nadále dobrým místem pro ži-
vot. Přeju všem, ať se tu dobře cítí a mají radost z rozvoje města.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi
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VEŘEJNÉ SETKÁNÍ – 
PĚŠÍ ZÓNA

Podvečer 6. září se nesl ve znamení veřejného se-
tkání u Otakarovy bašty, během něhož byl představen 
záměr prodloužit pěší zónu. Ten má za cíl zatraktivnit 
okolní prostor pro spokojený a bezpečný život místních 
obyvatel i turistů, kteří zde procházejí v rámci návštěvy 
našeho města. Děkujeme všem zúčastněným za jejich 
čas, jejich podněty a návrhy. 

Audio stream ze setkání najdete na 
YT s názvem Město Čáslav: 
https://bit.ly/OSPZ060922.

JN

JANA PECHOVÁ  
OSLAVILA 30 LET  
NA MěÚ ČÁSLAV 

Paní Jana Pechová oslavila krásné ku-
laté jubileum 30 let na finančním odboru 
Městského úřadu Čáslav. Připojujeme se 
ke gratulaci vedení města a přejeme osla-
venkyni jen to nejlepší do let nadcházejí-
cích, ať ji práce i nadále baví a je součástí 
skvělého kolektivu, který má vše v malíku  
a finance pevně pod kontrolou. Hodně štěstí 
a zdraví, úspěchů i pracovních výsledků pře-
je město Čáslav a kolegové z úřadu.

MJ



4  fotoaktuality

NEMOŽNÉ SE STALO SKUTEČNOSTÍ 
Díky společnému úsilí KSÚS, Muzea Technických 
Zajímavostí, z.s., a Města Čáslavi byly opraveny  

přejezdy vlečky v ulicích Pražská u Zenitu  
a Chotusická pod hřbitovem. 

Skončily práce na přechodech  
v ulicích Jeníkovská a Žacká.

Pracovní ruch v ulici 
Dusíkova brzy přinese 
nová parkovací místa.

Vítězná „nekonečná smyčka“ jako ztvárnění  
velikosti Miloše Formana od autorů  

Ing. arch. Benedikta Markela & Ing. Jana Sulzera, 
bude umístěna na Komenského náměstí.
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LETOS ZAČNOU PRÁCE  
NA LÁVCE PŘES BRSLENKU  
(předpoklad 5 800 000 Kč bez DPH)

Rada města 7. 9. schválila zahájení zadávacího řízení pro vý-
běr dodavatele prací pro stavbu nové lávky přes Brslenku. O po-
stupu stavby lávky spojující ulice Za Rybníkem a R. Těsnohlídka, 
která není v dobrém technickém stavu, pohovořila vedoucí odbo-
ru investic Bc. Petra Tůmová: „V polovině října bychom mohli znát 
firmu, která rekonstrukci provede. Na přelomu října a listopadu 
bychom mohli začít s přípravnými pracemi a následně pokračo-
vat demolicí stávající lávky a výstavbou lávky provizorní. Pokud 
nám nebudou přát klimatické podmínky, přes zimu práci přeruší-
me a pokračovat budeme na jaře příštího roku.“ 

NOVÝ PŘECHOD  
POSÍLÍ BEZPEČNOST CHODCŮ  
(vysoutěžená cena 4 300 000 Kč bez DPH) 

Začátkem září vznikl mimo jiné nový přechod v ulici Žacká za 
rybníkem. Bezpečnost chodců v této lokalitě bude posílena ještě 
jedním přechodem, tentokrát v ulici Za Rybníkem poblíž garáží. 
Nový přechod s sebou přinese prodloužení chodníku, který povede 
podél garáží a napojí se na stávající komunikaci pro pěší. „Dodava-
telem prací bude společnost SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. Prá-
ce jsou plánovány od 5. 9. do první poloviny listopadu,“ upřesnila  
Bc. Petra Tůmová, vedoucí odboru investic. Dále doplnila, že sou-
částí vysoutěžených prací je také nový asfaltový povrch vozovky, 
který přikryje nerovnosti způsobené nedávným zásahem VHS. 

INSTALACE NOVÉ KLIMATIZACE  
V DIVADLE (690 000 Kč bez DPH)

Nová scéna Dusíkova divadla, respektive její návštěvníci se do-
čkají nové klimatizační jednotky, která zpříjemní kulturní zážitek 
za horkých letních dnů. Instalaci klimatizace provede pardubická 
firma Elklima, s.r.o. „Pokud vše půjde dle plánu, nová klimatizační 
jednotka na střeše divadla bude namontována nejpozději během 
listopadu,“ upřesnila Ing. Šárka Severová, referentka odboru in-
vestic. Vedoucí odboru Bc. Petra Tůmová doplnila, že v příštím 
roce proběhne také oprava střechy divadla. 

PLÁNOVANÉ PRÁCE  
V LOKALITĚ „V ROŠTÍ“

Nový povrch komunikace  
a veřejné osvětlení, to jsou cíle, 
kterých by chtěl odbor inves-
tic dosáhnout do konce roku  
v lokalitě známé jako „V Roští“ 
v Pražské ulici poblíž kruhové-
ho objezdu U Třech svatých. 
V současnosti se připravují 
podklady pro výběr zhotovite-
le. Přestože by se vzhledem  
k relativně krátkému úseku 
okolo 120 metrů nemělo jednat  
o investici významně zatěžující 
rozpočet, obyvatele přilehlých 
domů určitě potěší.

VYROSTE VE MĚSTĚ  
NOVÁ SÍŤ CYKLOSTEZEK?

Vedení města uvažuje o vy-
tvoření nové sítě cyklostezek.  
V době uzávěrky Čáslavských 
novin bylo naplánováno pra-
covní jednání s profesorkou do-
pravní fakulty při ČVUT v Praze 
Ing. Bc. Dagmar Kočárkovou, 
Ph.D. Právě studenti z ČVUT na-
vrhnou, kudy by nové cyklotrasy 
mohly vést a za jakých podmí-
nek. Kdoví, třeba se jednou do-
čkáme trasy pro cyklisty, která 
spojí Čáslav s Kutnou Horou.
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JN
NOVÉ LAVIČKY A KOŠE

V létě byla zahájena instalace nového mobiliáře, který čítá 
celkem 70 pohodlných laviček s poutavým designem a 78 vel-
kokapacitních odpadkových košů s okrasným nápisem „Čáslav“.  
Mobiliář, který byl vyroben firmou STREETPARK, s. r. o., vkusně 
podtrhuje historický obraz našeho města. Instalován je po eta-
pách a budeme na něj moct narazit nejen v centru města a při-
lehlých ulicích, ale později také v parku Vala. Instalaci provádějí 
technické služby města.

CO DALŠÍHO MAJÍ NA STAROSTI TECHNICKÉ SLUŽBY?

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo sestavit tým schopných 
lidí, kteří se umějí postavit před úkoly, jako je právě instalace nové-
ho mobiliáře. Naše technické služby ale pokryjí také další činnos-
ti. Jedná se například o údržbu mobiliáře včetně dětských hřišť, 
sekání trávy, výsadbu stromů a květinové výzdoby, opravy v měst-
ských bytech, vyvážení košů v majetku města nebo pomoc při pří-
pravách kulturních akcí. Na většinu z těchto činností město dříve 
muselo poptávat externí firmu a zbytečně tak vynakládalo nemalé 
finanční prostředky. Celému kolektivu mockrát děkuji,“ pohovořila 
vedoucí odboru správy majetku města Ing. Iveta Motyčková.

DOTACE PRO KNIHOVNU A MUZEUM
Naše knihovna prochází řadou proměn. Kromě protří-

dění a aktualizace knihovního fondu jsme se zaměřili na 
nabídku doprovodných programů a zútulnění samotných 
prostor.

Některé změny jsou však především otázkou financí, 
proto se snažíme nespoléhat na příspěvek od zřizovatele, 
ale v maximální možné míře využívat i možnosti nabíze-
ných dotací a grantů.

V posledním roce se nám celkem dařilo. Díky dotaci 
získané z Nadace ČEZ či dotacím ze Středočeského kraje 
začínáme postupně vybavovat dětské oddělení a snaží-
me se vybudovat příjemné zázemí i pro nejmenší děti. Do 
našeho fondu jsme zakoupili nová leporela, edukační hry 
a různé vkládačky, které využívají maminky se svými ra-
tolestmi především ve čtvrtek od 9 hodin v novém klubu 
pro maminky s dětmi. Stejný prostor se stal i zázemím 
pro dětský čtenářský klub, který jsme pojmenovali Lišča-
ta, na počest čáslavského rodáka Rudolfa Těsnohlídka.

Jednou z cest, jak proměnit knihovnu v živé kulturní 
centrum, je i pořádání příležitostných výstav. Díky příspěvku z Na-
dace ČEZ jsme zakoupili stojany a proměnili chodbu v prvním pa-
tře ve výstavní prostor. Zde se mohli obyvatelé Čáslavi seznámit 
například s výtvarnými díly, která vznikla během Čáslavského ple-
néru, akce, která se koná již dvacet let. Jako další krok plánujeme 
instalaci závěsných lišt.

Nezapomínáme ani na naše věrné studenty-seniory. Díky do-
taci poskytnuté MAS Lípa pro venkov jsme pořídili nový nábytek 
do přednáškové místnosti a získali i příspěvek na novou Akademii 
třetího věku, která byla zahájena 22. září 2022.

Peníze z dalších zdrojů se snažíme získávat i pro muzeum –
ať už na jednotlivé akce, mobiliář, nebo ochranu sbírek. Letos se 
nám podařilo získat finanční příspěvek 100 tisíc korun na restau-

rování obrazu od Jin-
dřicha Pruchy Strom. 
Dílo Jindřicha Pruchy 
patří v naší muzejní 
sbírce výtvarného 
umění k nejcenněj-
ším, a proto jsme 
mu v galerii poskytli 
nový výstavní pro-
stor a snažíme se 
ho uchovat pro další 
generace.

Zajímavou a ve-
řejnosti málo zná-
mou částí naší in-
stituce je muzejní 
zahrada, kde bychom 
rádi vybudovali záze-
mí pro naše v posled-

ní době velmi oblíbené přírodovědné programy. Na tuto učebnu  
v zahradě máme v letošním roce přislíbeno 140 tisíc korun. Po-
kud vše dobře dopadne, budou se moct návštěvníci v příští sezo-
ně těšit na řadu interaktivních prvků, které z naší zahrady vytvoří 
nejen místo pro odpočinek, ale i pro získávání informací o přírodě. 
Celkem jsme díky dotacím získali téměř 380 tisíc korun. 

    Michaela Dvořáková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav
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V případě zájmu nás kontaktujte: 
E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz

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

♡

ALKOHOL NEPATŘÍ ANI ZA ŘÍDÍTKA
Zdá se to pochopitelné, přesto 

stále existují lidé, kteří si to dostateč-
ně neuvědomují – alkohol a jiné ná-
vykové látky nepatří nejen za volant, 
ale ani za řídítka jízdních kol a dalších 
nemotorových dopravních prostřed-
ků. V opačném případě ohrožují sami 
sebe i chodce a ostatní účastníky sil-
ničního provozu. Opilý cyklista může 
dostat ve správním řízení pokutu 
až do výše 50 000 korun, v případě 
závažnějšího jednání to může Poli-
cie ČR kvalifikovat jako trestný čin 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Vzhledem k tomu, že k řízení kola 
není třeba řidičský průkaz, nemůže  
o něj podnapilý člověk přijít, stejné je to 
i s body. „Městská policie v Čáslavi za-
staví opilého cyklistu spíše výjimečně  
a tento stav je několik roků stejný, tak-
že tyto přestupky nám ani nepřibývají, 
ani neubývají,“ řekl k tomu velitel čá-
slavských strážníků Pavel Kratochvíl.  
K jednomu takovému případu došlo 
například nedávno nedaleko náměs-
tí J. Žižky z Trocnova, kde ihned po 
opuštění pohostinství nasedl pod-
napilý muž na svůj motorový bicykl. 
Jeho argument, že jel bez zapnutého 
motoru, de facto pouze jako na ko-
loběžce, z výše popsaných důvodů 
uniformované strážce pořádku neob-
měkčil.

ZKUSÍ UKRÁST BATERIE
Ve středu 10. srpna kolem 14:00 

vzal muž (ročník 1991) v tamním 
obchodním domě dvě baterie v hod-
notě 1598 korun a bez zaplacení  
s nimi prošel kolem pokladny. Pak jej 
však zadržel pracovník ostrahy. Uká-
zalo se, že lapka byl v předchozích 
letech Okresním soudem v Litoměři-
cích odsouzen za trestný čin krádeže. 
I proto mu hrozí až 3 roky ve vězení.

MATKA NEPLATÍ NA SVOU DCERU
Čáslavačka (ročník 1992) od led-

na letošního roku do současné doby 
řádně neplatí výživné na svého syna, 
svěřeného do péče jeho babičce. Ne-
zodpovědná matka má přitom platit 
na svého potomka 1500 korun mě-

síčně, což úmyslně nedělá. Dluží už 
nejméně 12 000 korun a hrozí jí až 
roční pobyt za mřížemi.

PYROTECHNIK ZLIKVIDUJE PETARDY
V úterý 23. srpna oznámila žena 

(ročník 1965) strážníkům MP Čáslav, 
že v dřevníku u jednoho z čáslavských 
domů našla po svém zemřelém bra-
trovi nejrůznější petardy, rachejtle  
a munici. Na místo dorazil pyrotech-
nik a objevil mimo mnohé jiné 12 za-
palovačů BDŠ, 0,2 kg semtexu nebo 
20 signálních nábojů. Všechno si pře-
vzal a odvezl k likvidaci. Při zásahu 
nebyl nikdo zraněn.

NEBEZPEČÍ SPOJENÁ SE SEXTINGEM
Podle nejnovějšího průzkumu spo- 

lečnosti ESET software, spol. s r.o.  
a Policie ČR uvedlo každé sedmé dítě 
ve věku 12–18 let (14 %) a každý třetí 
dospělý (33 %), že někdy někomu ode-
slali dobrovolně své intimní fotografie 
nebo video. Pětina z oslovených dětí, 
které takový obsah sdílely, se již setkala 
s nějakou formou jeho zneužití.

Sexting, tedy sdílení erotického 
obsahu mezi osobami s jejich souhla-
sem, se velmi často odehrává mezi 
osobami, které se znají osobně. Proto 
jsou mnohdy opomíjena rizika, která 
s sebou zdánlivě bezpečná výměna 
intimních materiálů přináší. Například 
po ukončení vztahu může dojít k vydí-
rání. V tu chvíli již mluvíme o tzv. sex-
torzi, která přímo souvisí s trestným 
činem sexuální nátlak.

V každém případě platí, že pokud 
dojde ke zneužití třeba i původně 
dobrovolně poskytnutých intimních 
materiálů, je nezbytné konat, a to 
bez ohledu na věk oběti. Pokud se 
fotka objeví na nějakém webu, je 
namístě kontaktovat administrátory 
na základě zákona č. 480/2000 Sb. 
a žádat o její odstranění. V závaž-
ných případech je nezbytné řešit věc 
s policií. Strážci zákona se setkávají 
se zábranami tento druh trestné čin-
nosti oznamovat kvůli studu. Není 
ale čeho se obávat. Policisté se  
s takovými případy setkávají poměr-
ně často a řeší je profesionálně.

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

srpen 2022
31 dětí, 13 holčiček, 18 chlapečků
nejvíce přibylo adélek a tomášků!
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JN

JN

Čáslav navštívil 
KAREL ŘEHKA

Více o smyslu celého projektu a jeho poslání najdete zde: www.kolibricipomahaji.com.

Koncem srpna rehabilitační oddělení 
městské nemocnice představilo novou tělo-
cvičnu. Najdeme zde například rotoped, bě-
žecký pás, posilovací věž a balanční pomůc-
ky. Náklady důležité pro rekonstrukční práce 
v prostoru byly hrazeny z příspěvku města. 
Peníze pro vybavení tělocvičny nemocnice 
obdržela jako finanční dar od fyzické osoby.

JEDEN Z PRVNÍCH CÍLŮ NOVÉHO PRIMÁŘE
S vybudováním tělocvičny přišlo vedení 

rehabilitačního oddělení v čele s primářem 
MUDr. Petrem Geřábkem, který do nemoc-
nice nastoupil k 1. dubnu. „Po nástupu do 
nemocnice jsem si prošel oddělení a po 
zjištění, že nemá tělocvičnu, jsem její vybu-
dování zařadil mezi první krátkodobé cíle. 
Říkal jsem si, že v rámci rehabilitace zkrát-
ka musíme mít tělocvičnu. Našli jsem tedy 
prostor, který nebyl plně využitý, a násled-
ně začali řešit finance. S těmi nám kromě 
čáslavské radnice pomohl také pan Jan 

Stehlík, který přispěl na vybavení tělocvič-
ny. Jak městu Čáslav, tak panu Stehlíkovi 
mnohokrát děkujeme,“ uvedl primář Petr 
Geřábek.

FINANČNÍ DAR 
Na vybavení tělocvičny přispěl Jan 

Stehlík, který k nápadu darovat finanční 
částku kolem 100 000 korun řekl: „Moje 
sestra v nemocnici pracuje jako vrchní 
sestra rehabilitačního oddělení. Když se 
mi zmínila o nápadu vybudovat tělocvičnu, 
vzpomněl jsem si na otce, který má dost 
citelné pohybové problémy. Napadlo mě 
tedy, že bych mohl přispět alespoň na vyba-
vení tělocvičny a lidem s problémy pohybo-
vého ústrojí trochu pomoci.“

DALŠÍ PLÁNY 
Primář Petr Geřábek je ortoped, který 

se kromě jiného dlouhodobě věnuje spor-
tovní traumatologii. Do budoucna by chtěl 

rehabilitační oddělení zapojit do osvěty čá-
slavských sportovců v rámci fyzioterapie  
a povědomí o správné technice cvičení. „Tě-
locvična v první řadě slouží našim pacien-
tům. Ve střednědobém plánu bychom také 
rádi navázali spolupráci se zdejšími spor-
tovními oddíly, školami nebo s leteckou 
základnou v Chotusicích.  Spousta sportov-
ců přijde do tělocvičny bez osvojení si zá-
kladních technik a začne cvičit. To jim ale 
může kolikrát velmi ublížit. Když za mnou 
přijdou sportovci s nějakým problémem  
a zeptám se, zda mají ve svém týdenním 
harmonogramu zahrnutou alespoň hodinu 
s fyzioterapeutem, drtivá většina odpoví 
ne,“ pohovořil primář rehabilitačního oddě-
lení, který nezapomněl zmínit ani dopad na 
mladé sportovce: „Speciálně u dětí, u kte-
rých jsou přetížení a návyk ke špatným ste-
reotypům velmi snadné, může být nespráv-
né cvičení nebezpečné. Nadějný sportovec 
tak může dokonce zničit svůj talent.“

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ OTEVŘELO NOVOU TĚLOCVIČNU

VÝSTAVA PRO OSVĚTU ALOPECIE DORAZILA DO ČÁSLAVI

Pod záštitou KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ,  
z. ú., vznikl projekt POSELSTVÍ (Helping tri-
be). Ten v současné době pořádá putovní
výstavu portrétních fotografií osob, které
v důsledku vážné nemoci nebo jiné příčiny,
jako je například alopecie, přišly o vlasy.
Výstava probíhá od září do poloviny října
v Kutné Hoře, Pardubicích, Jihlavě a dalších
městech. Dvě fotografie si můžeme pro-
hlédnout také v Čáslavi na náměstí J. Žižky
z Trocnova 98/21 (vchod z ulice Přemysla
Otakara II.), konkrétněji před masážním
studiem. Na podzim se všechny fotografie
sejdou v Praze, kde výstava vyvrcholí.

O několik slov k podstatě projektu 
jsme požádali jeho zakladatelku Lenku 
Šourkovou: „Přestože alopecie není život 
ohrožující nemoc, vypadávání vlasů do-
káže lidem velmi znepříjemnit život. Jsou 
více uzavření vůči společnosti a neradi  
o své nemoci mluví. V současnosti máme
o alopecii jen málo informací. Proto jsem
se rozhodla založit projekt POSELSTVÍ
(Helping tribe), který tuto problematiku
dostane mezi větší okruh lidí.“

Autorkou fotografií je Vendula Fantová. 
Modelem jí stáli lidé napříč generacemi. 
Mezi nimi například finalista 6. řady pě-
vecké soutěže Česko Slovenská SuperStar 
Martin Schreiner nebo Šárka Svobodová  
z Čáslavi. U každé fotografie najdete QR 
kód, přes který se dostanete na tajnou 
stránku, kde zjistíte číslo fotky, kdo je na 
fotce, POSELSTVÍ a autora textu. 

MILOSTIVÉ LÉTO II
Milostivé léto II je tady! Pokud jste ne-

stihli využít jeho prvního kola, máte druhou 
šanci! Akce probíhá od 1. září 2022 a potrvá 
opět tři měsíce.

Je určena fyzickým osobám, které mají 
dluh v exekuci vůči tzv. veřejnoprávním věři-
telům, jako jsou dopravní podniky, technické 
služby, nemocnice, energetika v rukou státu 
(např. ČEZ) a další.

Máte znovu jedinečnou možnost zbavit 
se některých svých dluhů tak, že zaplatíte 
původní dluh (jistinu nebo její doplatek) na-
výšený o administrativní poplatek a následně 
Vám budou odpuštěny veškeré sankce, úroky 
z prodlení a další náklady s dluhem souvise-
jící. Vaše dluhy, které po Vás exekutoři vymá-
hají, se tak mohou značně snížit.

Nevíte-li, jakým exekucím čelíte, víme, jak 
to zjistit. Máte-li více dluhů a nejste si jistí, 
zdali se na ně Milostivé léto vztahuje, po-
můžeme Vám je určit. Společně sestavíme 
písemné žádosti Vašim exekutorům podle 
stanovených pravidel. Milostivým létem Vás 
rádi provedeme od začátku až do konce. 

Pokud se na některé Vaše závazky Mi-
lostivé léto nevztahuje, nabídneme Vám 
konzultaci na téma oddlužení soudní ces-
tou. Máme potřebnou akreditaci k podávání 
insolvenčních návrhů a rádi s Vámi návrh na 
oddlužení sepíšeme. 

Naše Občanská poradna Diakonie Střed Vám 
všechny služby poskytne zcela bezplatně, 
a to na pracovištích v Čáslavi, Kolíně, Benešově, 
Voticích a ve Zruči nad Sázavou. Neváhejte 
a obraťte se na nás, rádi Vám po-můžeme! 
Na e-mail: lavicka.alena@diakonie-stred.cz
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KURZ, KTERÝ VÁS NAUČÍ PODNIKAT 

BEZPEČNĚ A BEZ RIZIKA
Město Čáslav ve spolupráci s projektem 

Podnikni to! spouští poprvé bezplatný kurz 
pro své občany. Je určen lidem, kteří mají  
v hlavě podnikatelský nápad, ale neví, jak ho 
zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají no-
vou inspiraci a jistotu při zavádění nových 
produktů, nebo zájemcům, které podnikání 
láká, ale konkrétní nápad zatím hledají. 

Kurz je určený pro občany města i okol-
ních obcí, pro zaměstnané, studenty i ma-
minky na mateřské. 

Skládá se z pěti setkání, která budou 
probíhat jednou týdně vždy v úterý. První 
workshop odstartuje v úterý 11. října 2022  
v 17:30 na Nové scéně Dusíkova divadla, Ma-
sarykova 194. Účast je díky podpoře města 
Čáslavi zdarma. Zájemci se můžou přihlá-

sit na webu Podniknito.cz na podstránce  
s jednoduchým názvem Podnikni to! v Čá-
slavi nebo jednoduše napsat na e-mail:  
platenikova@podniknito.cz.

VÝSTAVA NA STROMECH V ČÁSLAVI – KÁVOVÁ KRIZE!?

 Výstava na stromech je celorepub-
likový výstavový happening na podporu 
důstojné práce. Akce se koná každý rok 
v říjnu během Týdne důstojné práce. Jed-
notlivé výstavy se tak pravidelně dostanou 
do parků a na náměstí stovky míst repub-
liky. Letos se v týdnu od 1. do 8. října 2022 
koná osmý ročník zaměřený na podmínky 
pěstování kávy v Kolumbii.

Na akci spolupracují dvě nevládní nezis-
kové organizace: Fairtrade ČS a NaZemi. 
Zaměření happeningu se každý rok mění. 
V roce 2015 byla hlavním tématem káva, 
následovaly koželužny a výroba obuvi, 
pěstování banánů, výroba bot v Indii, pěs-
tování kakaa, práce v době automatizace 
a loni pěstování bavlny. Letos je tématem 
pěstování kávy v Kolumbii a akci koordinuje 
Fairtrade ČS.

Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje 
dnešní doby. Více než polovina Čechů pije 
denně dva až tři šálky kávy. Nejvíce kávy 
se vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolum-
bii. Právě do Kolumbie jsme se vydali, aby-
chom se doptávali pěstitelů a pěstitelek, 
jak se jim žije. Lidé stojící za naším šál-
kem kávy se potýkají především s nízkými 
výkupními cenami, rostoucími náklady na 
její pěstování a nejistotou dobré sklizně. 
Tu ještě zesilují dopady klimatické změny. 

Pomocí nové výstavy Kávová krize můžete 
nahlédnout do života pěstitelů kávy v Latin-
ské Americe a společně s námi se zamys-
let nad možnostmi udržitelnější konzuma-
ce oblíbeného nápoje.

V posledních čtyřech letech jsme se  
i v Čáslavi připojovali k tomuto happeningu 
a výstavu bylo možné díky Dobročinnému 
spolku Marta zhlédnout vždy v horní části 
čáslavského náměstí na stromech a loni  
v areálu evangelického kostela. Letos se 
výstava opět vrací na náměstí a díky paní 
učitelce Křížové ze Střední zemědělské ško-
ly Čáslav bude již podruhé k vidění také ve 
školním parku Střední zemědělské školy.

Doprovodné akce v baště za evange-
lickým kostelem – středa 5. října 2022 od 
18 hodin POVÍDÁNÍ O KOLUMBII a neděle 
9. října 2022 od 10 hodin OCHUTNÁVKA 
KOLUMBIJSKÉ FAIRTRADOVÉ KÁVY a pro-
mítání dokumentu. 

Dobročinný spolek Marta a evangelic-
ký sbor v Čáslavi dlouhodobě upozorňují 
na témata spojená s fairtradem a pořáda-
jí různé akce právě na podporu fairtradu  
a malých pěstitelů. Zveme vás na výstavu  
i k přemýšlení!

Za Dobročinný spolek  
Marta Linda Homolková

(zdroj: https://fairtrade.cz/zapojte-se/vystava-na-stromech/)

Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA

Čtvrtek 15. září 2022 9–11 hodin
Host: kapitánka Ing. Bc. Jana Obořilová

TÉMA: ŽENA V ARMÁDĚ
Čtvrtek 13. října 2022 9–11 hodin

Host: Mgr. Ilona Slavíčková, fyzioterapeutka
TÉMA: PREVENCE PÁDŮ A ZTRÁTY 

SVALOVÉ SÍLY V SENIORSKÉM VĚKU
Čtvrtek 10. listopadu 2022 9–11 hodin 

 Host: Ing. arch. Iva Svobodová, architektka 
a cestovatelka

TÉMA: PUTOVÁNÍ PO EGYPTĚ
Čtvrtek 15. prosince 2022 9–11 hodin 

ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA S PUNČEM 
adventní čtení a zpívání

Kavárnička je setkání všech generací 
(převážně však té starší) evangelického 

sboru v Čáslavi, klientů sociálně-terapeutic-
ké dílny střediska Diakonie v Čáslavi 

a široké veřejnosti.
ZVEME VÁS MEZI NÁS!
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V DIAKONII
MŠS, ZŠ a PŠ Diakonie ČCE Čáslav 

zahájila školní rok 2022/23. Do první třídy 
nastoupilo 6 dětí. Mohlo by se zdát, že to 
je malý počet, ale tak to u nás je. Abychom 
našim žákům mohli dát při výuce takovou 
podporu, jakou potřebují, je v našich tří-
dách menší počet dětí, maximálně devět. 
Není žádnou výjimkou, že se v jedné třídě 
vyučují děti různých ročníků a také různých 
vzdělávacích programů. Práce našich uči-
telek je proto náročná, ale také pestrá. Aby 
výuka mohla probíhat efektivně, individuál-
ně a cíleně, pomáhají třídním učitelkám dvě 
asistentky pedagoga. V jedné z našich tříd 
jsou dvě paní učitelky s jednou asistentkou 
a všechny mají plné ruce práce. Vyučová-
ní u nás se „ušije na míru“ každému žákovi  
v souladu s doporučeními, které vydává 
psycholog školského poradenského zaříze-
ní. Vytváříme Individuální vzdělávací plán, 
nebo alespoň Plán školní podpory. Někteří 
žáci vysloví svoje první cílená slůvka u nás 
ve škole, a pokud to nejde, naučí se použí-
vat jiné metody komunikace. Může to být 

komunikace pomocí piktogramů, znaku do 
řeči, Makatonu nebo VOKS. Proto je tak dů-
ležité, aby v naší škole vyučovali speciální 
pedagogové, kteří metody znají a kteří si 
budou vědět rady, když něco nejde. Naše 
práce s dětmi ve škole je – přes všechny 
zdravotní komplikace – veselá. To proto, že 
děti jsou dětmi – ať už mají nějaký hendi-
kep, nebo ne. Jejich startovací čára do ži-
vota je možná někde jinde než u zdravých 
dětí. Přes to všechno i oni dosahují velikých 
úspěchů, radují se z nich a my spolu s nimi. 
Nejsme tu jen my pro ně, jak by se mohlo 
zdát, jsou tu taky ony pro nás! Snad proto, 
abychom zcela pochopili, že krása nemusí 
být vždy dokonalá – a přesto je to krása. 
Že pomoc nemusí být velká – a přesto je to 
pomoc. A že úsměv a objetí a přijetí je ně-
kdy víc než abeceda, násobilka nebo loga-
ritmus. Přejeme Vám krásný školní rok plný 
porozumění, odvahy a kreativity! 

Za kolektiv pedagogů školy  
Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka

ŽIRAFĚ Z OČÍ DO OČÍ
Pro osm dětských klientů Centra Do-

mek v Čáslavi Oblastní charity Kutná Hora 
byl o letních prázdninách zrealizován po-
bytový mini tábor s názvem Žirafě z očí 
do očí. Děti prožily úžasné tři dny v kempu 
resortu ZOO Dvůr Králové. Byl pro ně připra-
ven vzdělávací program zaměřený na zvířa-
ta v zoo, jejich pozorování, ale také různé 
kulturní aktivity, jako například bubnování  
s rodilým Afričanem. 

Pobyt byl zvolen záměrně, jelikož Cen-
trum Domek se již několik let zaměřuje na 
péči o drobná zvířata, jako jsou afričtí šneci 
nebo ještěrka agama vousatá. Péčí o ně si 
děti vštěpují jak základy chovu těchto zví-
řat, tak i uvědomění si, že pokud si pořídím 
jakékoliv zvířátko, musím se o ně správně 
a pravidelně starat, dokud to bude potře-
ba, nejen dokud to děti bude bavit. Zvířata 
jsou také výbornými komunikačními zpro-
středkovateli mezi dětmi nebo mezi dětmi  
a dospělými. Nezapomínáme ani na zvířát-
ka na dvorku, kde máme hmyzí domeček 
a krmítko pro ptáčky. Děti je chodí krmit, 
pozorovat a ledacos se o nich naučí. Pobyt 
v zoo tak byl krásným vyvrcholením jejich 
celoroční snahy.

Při pobytových akcích máme i více času 
na individuální rozhovory s dětmi. Necítí se 
pod tlakem, více se otevírají, a dokážeme 
jim tak lépe pomoci s jejich případnými sta-
rostmi. 

A proč „Žirafě z očí do očí“? Jedním ze 
zážitků bylo krmení žiraf síťovaných, kdy 
nejenže se jim děti dívaly do očí, ale mohly 
si je i pohladit.

Tyto nevšední zážitky mohly děti zažít  
i díky finanční podpoře města Čáslavi.

Centrum Domek
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JEDEN ROK, DVĚ KULATÁ VÝROČÍ
Rok 2022 je rokem 70. výročí založení průmyslové školy v Čáslavi  
a 85. výročí postavení školní budovy a otevření Benešovy školy práce.

Říká se, že čas letí jako bláznivý, a je to 
jistě pravda. Dokladem toho jsou i dvě ku-
latá výročí, která si budeme v tomto roce 
v naší Vyšší odborné škole, Střední prů-
myslové škole a Obchodní akademii Čá-
slav připomínat. První z nich se vztahuje  
k roku 1937, kdy byla postavena pro míst-
ní živnostenské školy nová budova a v ní 
otevřena Benešova škola práce. Druhé pak 
k roku 1952, kdy byla jako škola místního 
průmyslu zřízena Vyšší průmyslová škola 
strojnická. 

Historie odborného školství v Čáslavi 
je však ještě mnohem bohatší. Nejstarší 
informace pochází z 1. října 1854, kdy byla 
založena nižší reálná škola, jejímž účelem 
bylo připravovat mládež pro řemeslný stav 
a ke studiu na vyšší reálné škole. Roku 
1860 byla, opět po dohodě s řemeslníky, 
založena řemeslnická škola. Vyučovalo 
se fyzice, přírodopisu, češtině a počtům. 
Když se roku 1873 nižší reálná škola pro-
měnila v měšťanskou školu, došlo ke zří-
zení pokračovací průmyslové školy. Aby se 
dosáhlo lepších výsledků, byla škola roku 
1880 rozšířena na dvojtřídní. Vyučování 
probíhalo v neděli, v pondělí a ve čtvrtek. 
Od začátku školního roku 1897/1898 byla 
škola rozšířena na trojtřídní. V roce 1921 
byla zřízena kupecká škola pokračovací. 
Roku 1925 byly zřízeny dvě samostatné 
školy pokračovací: odborná škola pokra-
čovací pro kovodělníky a odborná škola 
pokračovací pro obuvníky. Byly vybudová-
ny cvičné dílny pro vyučování odborným 
naukám a odbornému kreslení. V jedné 
nové místnosti byla zřízena cvičná dílna 
pro učednice dámského krejčovství, ve 
druhé pro holiče, kadeřníky a vlásenkáře. 

A jsme již v roce 1937. Město Čáslav 
za vydatné finanční podpory Ministerstva 
školství a národní osvěty a za přispění 
společenstev v okrese a Spořitelny města 
Čáslavě postavilo pro místní živnostenské 
školy novou samostatnou školní budovu. 

Již v prvním roce navštěvovalo školu asi 
600 žáků. V budově bylo umístěno celkem 
šest obvodových odborných škol pokračo-
vacích s dílenským vyučováním: kovoděl-
ná, stavební, umělecká, potravní, oděvní  
a kupecká. Učitelský sbor čítal 10 členů in-
terních a 16 externích, vesměs odborníků. 
Prvním ředitelem se stal Jindřich Kolský.

Pro rekreační činnost postavila škola 
Učňovské besídce chatu v krásném za-
lesněném údolí u Golčova Jeníkova, která  
v letních měsících sloužila k bezplatnému 
pobytu učňů během jejich dovolené, po 
celý zbytek roku k účelům Učňovské be-
sídky. 

A jsme v naší novější historii. Rozhod-
nutím Krajského národního výboru v Par-
dubicích byla od školního roku 1952/1953 
zřízena Vyšší průmyslová škola v Čáslavi. 
Její vytvoření bylo dílem stále stejného ře-
ditele Jindřicha Kolského. Škola byla jeho 
dítětem a jejímu založení i pozdějšímu roz-
voji věnoval všechny své síly. Pro zvýšení 
počtu žáků a rozšíření školy bylo realizo-
váno studium při zaměstnání (večerní stu-
dium). Tato výuka probíhala i v externích 
třídách i v Chotěboři, Ledči nad Sázavou, 
Hedvikově, Zruči nad Sázavou, Přelouči  
a Chvaleticích. Tento typ studia byl násled-
ně přeměněn na studium dálkové. Od škol-
ního roku 1993/1994 byla škola rozšířena 
o obchodní akademii a vyšší pomaturitní 
studium a byla přejmenována na Střední 
průmyslovou školu a Obchodní akademii  
s vyšším studiem Čáslav. O tři roky poz-
ději byl tento název změněn na Vyšší od-
bornou školu, Střední průmyslovou školu 
a Obchodní akademii Čáslav. A to jsme již 
v současnosti.

Bouřlivým vývojem prošel i areál ško-
ly. Projekty nové prvorepublikové budovy 
byly vypracovány společně firmou inž. An-
tonín Chramosta, stavitel, arch. Karel Po-
lák, mistr zednický, a arch. Josef Oliva, mi-
str zednický z Čáslavi. Školní budova byla  

 
 

navržena jako trojpatrová se zvýšeným su-
terénem. Stavět se začalo v březnu 1936, 
koncem dubna 1937 přišla na řadu úprava 
místa kolem školy, stavba byla dokonče-
na v květnu 1937. Arch. Josef Oliva, mistr 
zednický v Čáslavi, vypracoval návrh na 
vnitřní zařízení, nábytek a strojní zařízení 
dílen. Na základě žádosti adresované Kan-
celáři prezidenta republiky a jeho násled-
ného souhlasu byla škola pojmenována 
Benešova škola práce. Náklady na vlast-
ní stavbu činily 1 200 000 Kčs, na vnitřní 
zařízení 300 000 Kčs a na úpravu terénu  
a ulice 130 000 Kčs.

Po roce 1948 proběhla první velká pří-
stavba školy, nad původní přízemní dílny 
byla přistavěna současná mezipatra a byly 
postaveny dílny ve dvoře. Roku 1990 byla 
uvedena do provozu nová tělocvična BIOS. 
V letech 1992–1994 došlo k zastřešení 
školního dvora, přístavbě školní jídelny 
a kuchyně a k výstavbě nových laborato-
ří. A zatím posledním velkým rozšířením 
areálu školy bylo získání budovy bývalých 
kasáren Jana Žižky, které se školou bez-
prostředně sousedily. Vznikl spojovací 
trakt, budova byla rekonstruována, a škola 
tak získala učebny pro vyšší školu, velkou 
moderní posluchárnu (aulu), v přízemí pak 
studovnu, knihovnu a internát. Škola se 
postupně stala z jedné budovy postavené 
roku 1937 jedním velkým areálem, kde je 
vše pod jednou střechou.

Lidé, kteří si budou chtít připomenout 
historii naší školy a areál školy si prohléd-
nout, jsou zváni v sobotu 22. října 2022 od 
9:00 do 16:00, kdy proběhne pro všechny 
pamětníky, absolventy, učitele, současné  
i budoucí žáky a jejich rodiče a všechny 
další zájemce den otevřených dveří.

Ing. J. Novák,  
učitel odborných předmětů
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Je jí 18 let a od září chodí do čtvrtého ročníku střední zdravotnické školy v Havlíčkově Bro-
dě. Čáslavačka Kristýna Skálová však mimo to soutěží na vrcholové úrovni v parkurovém 
skákání. Se svými koňmi slaví jeden výrazný sportovní úspěch za druhým.

Vzpomenete si, kdy jste 
se úplně poprvé vyšvihla 
do koňského sedla?

Určitě to bylo kdysi dávno 
někde na pouti, do sedla jsem 
se sice nevyšvihla, ale posa-
dil mě do něj taťka. Pravidelně 
jsem začala jezdit až od roku 
2011 v JK Souňovský dvůr.

Jak jste se dostala  
k ne úplně rozšířenému 
sportu, jakým parkurové 
skákání stále je?

Jezdit jsem začala ve stáji  
v Souňově, která byla parkurově 
zaměřená. Tam jsem si prošla 
jezdeckými začátky, dočkala 
jsem se svého prvního koně. 
Za tuto stáj jsem absolvovala 
první parkurové závody. Ča-
sem jsem přešla do stáje pana 
Lomského do Filipova, kde se 
již aktivně závodilo. Po asi pěti 
letech jsem se letos vrátila 
zpět na Souňovský dvůr, kam 
za mnou dojíždí jeden z nejlep-
ších trenérů v Česku, pan Pavel 
Vachutka. Prostě jsem nasedla 
do rozjetého vlaku a stále v něm 
pokračuji.

V čem vám tento sport 
imponuje a co si o něm 
myslí vaši blízcí?

Vedla mě k němu láska ke 
koním. Souhra jezdce s koněm je 
impozantní. Nejspíš v tom bude 
i trocha adrenalinu. Moji blízcí 
si určitě myslí, že je to jen černá 
díra na čas a peníze. Největší 
oporou je mi taťka, který se mnou 
tráví čas na závodech a prožívá 
se mnou všechny úspěchy i ne-
úspěchy. Ke koním dřív neměl 
nijak blízko, ale teď skrze mě jimi 
žije stejně jako já. Podporují mě 
taky mamka s babičkou.

Jak dlouho už jezdíte na 
stávajícím koni? Mohla 
byste nám ho představit?

Momentálně mám k dispo-
zici tři koně. Gaviala, Marcuse 
a Lucase. Mým dlouholetým 

parťákem je devítiletý oldenbur-
ský valach Gavial, kterého máme 
pátým rokem. Hnědák, v jehož 
chováním stále vidím rozjařené 
hříbě, co potřebuje o všem vědět 
a rád dává najevo svou sílu, ne-
jenom na překážkách.

Je pro koně zdolávání 
náročných překážek 
přirozené?

Úplně přirozené to pro ně 
asi není, ale jsou k tomu odmala 
vedeni a skokový potenciál mají 
v genech. Aby mohli podávat 
kvalitní výkony, musí je to sa-
mozřejmě i bavit.

Kolik času vám zabírá 
trénink a co všechno 
obnáší?

Samotný trénink mi zabere 
tak tři hodiny třikrát až čtyřikrát 
týdně, plus závody, na kterých 
trávíme celé víken-
dy. Jezdectví není 
jenom o ježdění, 
patří k tomu také 
čistění, místování 
boxů nebo krmení. 
Já už kvůli časové 
náročnosti školy 
nekydám a ranní a 
večerní krmení má 
na starosti stájo-
vá služba. Ovšem 
když mám čas, 
nedělá mi problém 
se zapojit do běž-
ného chodu stáje.

Pod hlavičkou které 
organizace závodíte? Má 
parkur tradici i v Čáslavi?

Všechny jezdce sdružuje 
Česká jezdecká federace. Poté 
se jezdci řadí pod subjekty, za 
které startují. Já momentálně 
startuji za Jezdecké středisko 
ARS. O tradici se mluvit nedá, 
ale myslím si, že zájem o parku-
rové skákání je v okolí Čáslavi 
poměrně velký, především mezi 
děvčaty. Některé také úspěšně 
závodí.

Kolik soutěží ročně ab-
solvujete? Jezdíte i do 
zahraničí?

Za letošní rok mám pro-
zatím odjetých 78 soutěží,  
a to nás ještě do konce sezóny 
nějaké čekají. Takže ročně jich 
bude kolem stovky. Letos jsme 
měli naplánovaný výjezd na Slo-
vensko, ale kvůli jiné kvalifikaci 
jsme to nezvládli. Tak snad pří-
ští rok.

Jaké jsou vaše dosavadní 
největší úspěchy?

První místo v celorepubli-
kovém seriálu Amateur Jump 
Tour v obtížnosti L a třetí mís-
to v obtížnosti S. Za další velký 
úspěch považuji vítězství v ko-
línské Amazonce, soutěži pří-
stupné pouze ženám. Zadařilo 
se i v Ceně města Poděbrady –  
1. místo. Tato sezóna je dopo-

sud úspěšná.

Sníte o účasti 
na olympiá-
dě?

Myslím si, že 
olympiáda je taj-
ný sen každého 
sportovce. Já si 
radši plním cíle 
s y s t e m a t i c k y , 
postupně. Olym-
piáda v jezdectví 
není limitovaná 
věkem jezdce, 
takže na ni mám 

ještě čas. Do té doby musím na-
sbírat co nejvíce zkušeností. 

Nevadí vám, že třeba 
do popularity dostihů 
má parkur v Česku stále 
daleko?

Neřekla bych, že o parku-
rové skákání je malý zájem. Je 
to ale znát na neúčasti sponzo-
ringu nejezdeckých firem. Je 
pochopitelné, že nelze porovná-
vat parkurové skákání s Velkou 
pardubickou, která je národním 
klenotem.

„PARKUR MUSÍ BAVIT JEZDCE I KONĚ.“
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Studujete střední zdravotnickou školu. Co na 
parkur říkají vaši spolužáci  
a učitelé?

Ti, kteří mě znají lépe, mě podporují. Ten zbytek si nej-
spíš myslí, že se jen vozím.

Chcete po maturitě pokračovat ve studiu?
Určitě to mám v plánu. Jestli to vyjde, se dozvíme za 

pár měsíců.

Jste čáslavskou rodačkou a dodnes tady bydlí-
te. Co se vám na domovském městě nejvíc líbí?

Že není velkoměstem, ale ani žádným zapadákovem. Je 
tu vše, co je k životu potřebné. Narodila jsem se tu, mám zde 
rodinu a jsem tu doma. To bude mít vždy nejvyšší hodnotu.

ŽIJ NAPLNO, PŘIJĎ MEZI NÁS!
Pionýr – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, 

kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat v pionýrském od-
díle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít 
vlastní místo ve světě. Chodit do Pionýra je příležitost roz-
víjet nejen sebe, ale i své okolí.

Hrajeme fér, spolupracujeme s ostatními, máme blíz-
ký vztah k přírodě a jsme ohleduplní k okolnímu prostředí. 
Naše schůzky všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí  
a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dal-
ších činností.

PŘIDAT SE K NÁM MŮŽE KDOKOLIV 
Pro holky a kluky ve věku 5–8 let (1., 2. a 3. třída, případ-

ně školka) máme oddíl Mladšáci. Kromě nových začátků  
v podobě školy se děti rozkoukávají v zájmových kroužcích  
a zde v Pionýru nejlépe zjistí, co je opravdu baví. Zkoušejí 
různé činnosti a učí se spolupracovat. Zařazují se do kolek-
tivu stejně starých dětí, což je pro ně důležité. 

Holky a kluci ve věku 9–12 let (4., 5. a 6. třída) mohou 
navštěvovat oddíl Středňáci, pakliže stále mají chuť zkoušet 
vše nepoznané. Malá přátelství se dále prohlubují a děti se 
navzájem poznávají i v jiných než školních situacích. V naší 
činnosti mají své místo výpravy a táboráky, kde děti objevují 
mimo jiné krásy přírody. 

Pro věkovou kategorii 13–15 let (7., 8. a 9. třída) je vhod-
ný oddíl Staršáci, kde každé dítě má svou roli. Učí se po-
znávat, co jeho role ve skupině obnáší a jak ji má plnit. Děti 
účinně spolupracují, navrhují a prosazují své názory, za kte-
rými si stojí. Učí se přijímat názory ostatních a za svůj ná-
zor nést zodpovědnost. Vzniká tak nerozlučná parta, která 
táhne za jeden provaz. 

Chceš zažít dobrodružství, najít si nové kamarády, cho-
dit do přírody, zahrát si nové hry, překonat sám sebe? Tak 
přijď mezi nás! Každý oddíl se schází vždy v pátek v odpo-
ledních hodinách. 

Nevíš, jak začít? Není to nic složitého. Pokud nedorazíš 
na zahajovací schůzku, napiš nebo zavolej na některý z kon-
taktů (nebo o to popros své rodiče), na kterých Ti kdyžtak 
poradíme, jaký oddíl by byl pro Tebe nejlepší. Kontaktuj nás 
na e-mailu vojta@pscaslav.cz nebo na čísle 731 114 331. 

Více o nás najdeš na webu www.pscaslav.cz nebo na 
Facebooku.

Těšíme se na Tebe! 



14  sport, školství

GASOŠPG VSTUPUJE DO POSLEDNÍHO ROKU REALIZACE PROJEKTU IKAP II

Od září 2020 probíhá na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické 
Čáslav projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje 
(IKAP II), jehož cílem je vytvoření centra kolegiální podpory pro pedagogy na 
úrovni mateřských, základních a středních škol z Čáslavi a okolí. 

V uplynulých dvou letech jsme uspořá-
dali více než 70 setkání pro učitele, která 
měla za cíl předat inspiraci k rozvoji kom-
petencí v oblasti čtenářské, přírodovědné 
a digitální gramotnosti. Prostřednictvím 
těchto akcí jsme podpořili přes 200 osob, 
z nichž většina se našich setkání účastní 
opakovaně. Umožňujeme tak pedagogům 
rozšířit si portfolio svých znalostí a do-
vedností přímo v místě jejich působnosti, 
a sdílet tak své zkušenosti s kolegy, kteří 
se pohybují ve stejném prostředí, což po-
važujeme za jeden z velkých přínosů, které 
projekt přinesl. 

GaSOŠPg díky projektu získala mož-
nost modernizovat vybavení ve čtyřech 
učebnách a knihovně a také vybavit školu 
novými tablety a brýlemi na virtuální realitu. 

V závěrečném roce se budeme nadále 
věnovat zajišťování setkání ve všech výše 
zmíněných oblastech. V rámci digitální 
gramotnosti plánujeme představit mož-
nosti, které skýtá využití virtuální reality ve 
výuce, představit novinky ze světa roboti-
ky a pokračovat v úzké spolupráci s místní 
mateřskou školou, která má vést nejen ke 
zpestření práce s dětmi, ale také ke zkva-
litnění a zjednodušení komunikace s veřej-
ností, zejména s rodiči. Navážeme také na 
pravidelné kroužky pro studenty, které se 
konaly každý týden již v loňském roce.

V oblasti podpory přírodovědné gra-
motnosti se budeme nadále věnovat před-
stavování netradičního využití přírodních 
materiálů pro zatraktivnění výuky předmětů 
přírodních věd. Máme za to, že v aktuální 
době zatížené mnoha strastmi a starostmi 
jednotlivců i celé společnosti je velice po-
třebné připomínat, jak nezastupitelnou úlo-
hu v péči o nás samé i naše okolí mohou 
přírodní materiály a práce s nimi nabízet. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti od po-
čátku vnímáme jako prostředek k usnad-

nění orientace ve společenských 
podmínkách, kdy jsme neustále zahlco-
váni nekonečným množstvím informací.  
S tímto vědomím budeme pokračovat  
v realizaci setkání týkajících se komuni-
kace, práce s mluveným i psaným slo-
vem a netradičních přístupů, jak se s ním 
dá nakládat a jak se v tom neztratit.

Budeme se těšit na další setkávání 
s kolegy z pedagogických sborů z okolí 
a přejeme nám všem, abychom prožili 
klidný školní rok bez turbulentních ce-
lospolečenských změn, které nás pro-
následovaly v uplynulých letech. 

Za tým IKAP II Petra Kundeliusová 
a Renata Lebedová

 

   

Realizační tým při prázdninové aktivitě pro DDM Čáslav
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Listy Čáslavských novin o historii kostela sv. Petra a Pavla a jeho věži 
pověděly mnohé. Zájemcům o detailnější přiblížení jeho milníků 
doporučujeme krásnou publikaci s názvem Chrám sv. Petra a Pav-
la v Čáslavi na pouti časem pana Vladimíra Hořejšího. Tu lze zakou-
pit v infocentru za 125 Kč. Následující řádky se ovšem nevěnují kos-
telu jako takovému, ale pouze části vyhlídkové věže. Části, ke které 
čas od času zvedá hlavu každý z nás. A to právě kvůli času. Řeč je to-
tiž o věžních hodinách a éře slavných čáslavských věžních hodinářů. 

VÝZNAMNÁ STOPA KARLA 
ADAMCE 

Období věhlasných hodinářů zapo-
čal Karel Adamec. Do Čáslavi přišel ve 
svých 52 letech. Bydlel na náměstí v domě  
č. 101, kde provozoval hodinářský a lito-
grafický obchod. V roce 1883 zahájil výro-
bu věžních hodin a staral se o jejich chod 
v Čáslavi. Obecní rozpočet z roku 1883, 
1885 a 1886 hovoří o tom, že věžní hodiny 
pan Adamec opatroval za 60 zl. Jeho díla 
byla instalována na historických stavbách 
na Moravě, v Uhrách, Srbsku, Bulharsku, 
Rusku či Německu. Zájem o hodiny, které 
vynikaly dokonalostí a jednoduchým ovlá-
dáním, projevily také Amerika nebo Afrika. 
Tyto kontinenty ovšem musel čáslavský 
hodinář kvůli pracovní vytíženosti a logis-
tice spojené s velkou vzdálenosti odmítat. 

Své poslední hodiny zhotovil právě pro 
věž kostela sv. Petra a Pavla. Zemřel roku 
1913. Jeho osobnost přibližuje vzpomínka 
z kroniky z daného roku: „Dne 13. září ze-
mřel Karel Adamec, zde i v cizině chvalně 
známý hodinář a vyrábitel věžních hodin. 
Muže poctivce doprovodili na poslední 
cestě četní místní hodnostáři a mnoho ob-
čanstva. Z jeho továrny vyšlo na 400 věž-
ních hodin po Rakousku i za hranice. Býval 

činným členem v Sokole, v Čtenářské bese-
dě, cítil s chudými a podporoval humánní 
spolky. Poslední jeho prací byly v r. 1910 
čáslavské věžní hodiny.“

ODKAZ DÁLE ROZVÍJEL JEHO 
SYN 

Pan Adamec provozoval podnik se 
svým synem Karlem Adamcem ml. Vedle 
výroby věžních hodin vedli také obchod  
s nástěnnými i kapesními hodinami, opti-
kou a zlatnictvím. Karel Adamec ml. po-
kračoval ve šlépějích svého otce. Stal se 
také hybatelem kulturního života ve měs-
tě. Skonal 20. března 1936.

Výroby věžních hodin v Čáslavi se na 
nějaký čas chopil poděbradský rodák Bo-
huslav Proněk. Ten se vyučil právě u Karla 
Adamce a vyráběl stejné typy hodin. By-
dlel v ulici Spudilova 550, která od roku 
2008 nese název Formanova. Zde měl díl-
nu s pěti zaměstnanci. Staral se o všech-
ny věžní hodiny ve městě. Ty musely být 
každý den natahovány. 

KONEC OBDOBÍ SLAVNÝCH 
VĚŽNÍCH HODINÁŘŮ

Po smrti Bohuslava Proňka v roce 
1940 se do Čáslavi vrátil další z Adamco-

vých učňů František Skalický. Narodil se 
v Zálesí u Bratčic v roce 1910. Byl synem 
hajného tupadelského panství Auersper-
gů. U hodináře Adamce setrval po svém 
vyučení až do svého odchodu do vojenské 
služby. Jeho další profesní kroky vedly do 
Hradce Králové, kde byl zaměstnán jako 
letecký mechanik. Jako hodinář poté pů-
sobil ve firmě známého pražského hodiná-
ře Ludvíka Hainze. Po svém návratu v Čá-
slavi vyráběl vlastní typ hodinových strojů 
a vyvíjel elektrické hodiny. Po konci druhé 
světové války si otevřel dílnu v Jabloňové 
ulici. Příchod komunistické totality ho do-
nutil k ukončení živnosti. Zemřel 8. srpna 
1968. František Skalický završil období vý-
znamných čáslavských hodinářů.

HODINY SI VYŽÁDALY  
ODBORNÝ ZÁSAH

Věžní hodiny Karla Adamce z roku 1910 
na přelomu srpna a září přestaly bít. Opra-
vy probíhaly pod taktovkou Ladislava Pro-
cházky. Ten se musel vypořádat s prasklým 
kolíkem na hřídeli, který ovlivňuje čtvrťové 
zvonění. Odborně dále ošetřil soukolí pod 
ciferníkem, na který nepříznivě působí kli-
matické podmínky nebo holubí trus. Opra-
vu si též vyžádalo péro, jehož přetržení 
omezilo pohyb kladívka na cimbál. 

K poruše došlo také v elektronice, kte-
rou dodal hodinář Pražského orloje Petr 
Skála. Elektronické zařízení v praxi fungu-
je tak, že se hodiny ve 4:00 a v 16:00 za-
staví, z Frankfurtu přijde signál a hodiny se 
znovu rozeběhnou.
Zdroj: www.veznihodiny.cz
Výpis z kroniky o věžních hodinách

SLAVNÁ ÉRA VĚŽNÍCH HODINÁŘŮ Z ČÁSLAVI
JN
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Jedním z důvodů, proč lidé čtou kvalitní knihy, koukají se na filmy nebo chodí na výstavy obrazů, je možnost 
přenesení se do jiného světa. Do světa, kde člověk může alespoň na chvíli vytěsnit každodenní starosti. Do 
světa emocí odlišných od těch, které nám přináší všední rutina. Stejné je to s hudbou. Na scéně již několik 
let působí kutnohorsko-hlinecko-čáslavská kapela Melissa, která schopnost „přenést posluchače v čase“ 
vyšperkovala k dokonalosti. Pokud vás baví muzika a máte blízko ke středověku, račte vstoupit na palubu. 
Melissa v dobových kostýmech za tónů akustické kytary, houslí a tamburín zvedá kotvy.

Petře, můžete kapelu v krátkosti 
představit? 

Idea Melissy vznikla, když jsem chtěl 
vyměnit spoustu let u muziky v pozici tech-
nika, osvětlovače a řidiče za roli muzikan-
ta. První studiová nahrávka je z roku 2004. 
Pak ale nastalo období hibernace a další 
písně jsme v úplně jiné sestavě nahráli až 
v roce 2015. Poté se již nahrávalo celkem 
pravidelně, ale pokaždé v jiné sestavě, což 
s sebou samozřejmě neslo další starosti. 
Nicméně od roku 2018 jsme v již ustále-
né sestavě nahráli poslední dvě akustická 
alba Taverna a Folk. Teď tedy Melissu tvoří 
Adam Langr na perkuse, Lída Hájková na 
housle, zpívá Lucka Strnadová, no a pak já 
s kytarou. Melissa a Due je taková instru-
mentální odnož a tam hraji jen s Lídou. 

Začátkem prázdnin jste s Meli-
ssou hráli na slavnostním otevření 
Otakarovy bašty v Čáslavi. Jak jste 
si vystoupení užili?

Myslím, že to bylo fajn. Podle nás vše 
klaplo, a to včetně počasí. Poděkování pa-
tří všem, kteří na akci přišli, i pořadatelům 
v čele s Lucií Zahradníkovou. 

Jaké jsou vaše další plány pro ten-
to a příští rok?

V první řadě co nejvíc hrát. No a pak je 
pomalu čas se podívat na nějaké nové pís-
ničky. Něco se rýsuje. Jednu novou, instru-

mentální skladbu Menhiry už hrajeme a teď 
se chystám dodělat dvě svižnější zpívané. 
Musím vybrat téma a napsat texty a začne-
me to dávat dohromady. Dál se uvidí. 

Texty píšete sám. Kde čerpáte in-
spiraci? 

Zdrojů je víc. Knihy o historii, okolní 
svět i vlastní myšlenky. Je pro mě ale čím 
dál těžší napsat text, který splňuje moje 
vlastní nároky. Není výjimkou, že mám text 
rozepsaný i několik let, než ho dokončím 
a použiji. I když s muzikou to mám vlast-
ně podobně. Na rozdíl od některých jiných 
muzikantů ale zastávám přístup, ve kte-
rém je text malinko důležitější než samot-
ná muzika. Hudba pro text vytváří jakési 
zázemí, prostor, náladu. 

Na koncertech si nelze nevšim-
nout, že kytaru ovládáte skvěle. 
Jak často cvičíte? 

Děkuji moc za pochvalu. Pořád dělám 
hromadu chyb, ale je to živě, což je pro nás 
důležitější než bezchybný playback. Stále 
se toho chci na kytaru ještě hodně naučit. 
Musím čas dělit mezi „civilní“ zaměstná-
ní, rodinu, veškerý management Melissy  
a samotné cvičení a hraní. Den má bohu-
žel jen 24 hodin. Byla doba, kdy jsem cvi-
čil čtyři hodiny denně po práci a o volném 
dni i osm. Na cvičení si v každém případě 
nějaký čas najít musím. Je to o prioritách  

a Melissa není žádný srandaband pro vol-
ný čas. Je to taky naše práce.

Kdo vás přivedl k hudbě obecně?
Poslouchal jsem muziku odmala. Na 

starém kotoučáku písničky Rolling Stones, 
Beatles, Smokie, ale i country nebo před-
stavení Semaforu a dalších. Na nástroj 
jsem si ale musel nejdřív sám vydělat,  
a tak jsem začal hodně pozdě, víceméně 
jako samouk. 

Co vás fascinuje na kontrastu svě-
ta z vašich skladeb a současnosti? 

Na to samozřejmě není jednoduchá  
a stručná odpověď. Pro sdělení toho, co 
chci říct, mi přijdou zajímavější a vhodnější 
texty zahalené do historie než ten bordel, 
ve kterém žijeme teď. Odpověděl jsem asi 
hodně ve zkratce, ale pojďme raději k ve-
selejším věcem.

Hudba dnešní „folkové“ akustic-
ké Melissy má kořeny v metalo-
vé a rockovější hudbě, což je cítit  
z vašich starších skladeb. Nemáte 
v kapele někdy chuť opět přitvr-
dit?

Nikdy neříkej nikdy (smích). Ano, Me-
lissa vznikla jako folkmetalová skupina. 
Svého času jsme se ocitli v situaci, kdy 
jsme mohli pokračovat a hrát akusticky, 
nebo nehrát vůbec. Adam si tedy vzal per-

rozhovor s PETREM  
KOHOUTKEM

NECHTE SE UNÉST  
KAPELOU MELISSA  
DO DÁVNÉ HISTORIE

JN
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kuse, přišla Lucka a od té doby jedeme 
akusticky. Ono to ale není to nejdůležitější. 
Texty, nebo chcete-li rukopis je stejný. To, 
co chci říct, by bylo stejné i v bigbítových 
písničkách. Rocková energie je v našich 
písničkách a melodiích dle mého názoru 
pořád. Jen ji vyjadřují akustické nástro-
je. Stačí poslouchat. Na posledním albu 
Folk jsme se k tomu vlastně i malinko 
vrátili, když jsme skladbu Kostky udělali 
ve dvou verzích a v té albové je zapojena  
rocková rytmika, kdy bicí nahrál Martin 
Vajgl z Olympicu a baskytaru Petr Bob 
Šťastný ze skupiny Turbo. 

V roce 2018 jste hráli jako před-
kapela Blaze Bayleyho, bývalého 
zpěváka Iron Maiden. Jak na tyto 
večery vzpomínáte?

No jo, letí to. Ke všemu se dostáváme 
tou nejsložitější cestou (smích). Jinak 
tomu nebylo ani tehdy. Dva dny před první-
mi koncerty zpěvačka Lucka onemocněla. 
Museli jsme je odehrát jako instrumentální 
a s trochou stresu. Pak ale přišel třetí kon-
cert, kdy Blaze přijel narychlo z dovolené  
v Polsku a vystoupil jako host v akustic-
kém programu Nylon Maiden kytaristy 
Thomase Zwijsena a houslistky Anne 
Bakker, se kterými jsme také hráli. Tam 
už jsme byli v plné sestavě a bylo to fajn. 
Žádné ofuky, společná šatna, v pohodě. Jo,  
a pak jsem asi v jednu ráno musel pro 
Blaze sehnat klíč od hotelu. Nějak mu ho 
někdo zapomněl předat (smích). Někdy je 
holt potřeba vyřešit spousty problémů, se 
kterými předem nepočítáme, ale nakonec 
vše dobře dopadne a ty vzpomínky, ty už 
nám nikdo nevezme. Jsme v občasném 
kontaktu, tak třeba si to někdy zopakujeme.

 
 

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ SEZONOU V SYNAGOZE
S koncem srpna skončila i hlavní průvodcovská sezona v čáslavské sy-
nagoze. Byla to první sezona po ukončení klíčové fáze oprav této jedi-
nečné památky, a to je dobrý důvod k ohlédnutí se a zamyšlení, jaká 
tato sezona vlastně byla.

Začala už v červnu, kdy jsme 10. červ-
na synagogu otevřeli v rámci Noci kostelů  
a přišlo si ji prohlédnout 164 návštěvníků. 
V neděli poté, tedy 12. června se uskutečnil 
slavnostní koncert na památku obětí ho-
locaustu z Kutnohorska, který si v podání 
Dětského sboru Národního divadla Brna 
přišlo vyslechnout několik desítek oficiál-
ních hostů v čele s Petrou Peckovou, hejt-
mankou Středočeského kraje, Vlastislavem 
Málkem, starostou města Čáslavi, a Fran-
tiškem Bányaiem, předsedou Židovské 
obce Praha. 

Obě akce předznamenaly start hlavní 
sezony, která začala 1. července a s pro-
vozní přestávkou v polovině léta trvala 
až do 28. srpna. Nově zrekonstruované 
prostory, s novým osvětlením a sociálním 
zařízením pro návštěvníky a provozními 
místnostmi pro průvodce, byly otevřeny 
vždy od středy do neděle od 10 do 16 ho-
din. O víkendem pak probíhaly komentova-
né prohlídky. V průběhu letní sezony nás 
navštívilo přes 1000 návštěvníků, což je 
číslo, které nás velmi těší, neboť ukazuje, 
že čáslavská synagoga je architektonický 
klenot a památka evropského významu, 
která přiláká pozornost návštěvníků jak  
z řad místních obyvatel, tak i turistů.

V průběhu letní sezony Nadační fond 
dr. Dagmar Lieblové, který opravu syna-
gogy financuje a také zajišťuje její provoz, 
připravil několik dalších akcí spojených 
s připomínkou židovské kultury v Čáslavi 
a na Kutnohorsku. Dne 14. července bylo 
uloženo dalších devět Stolpersteine, tedy 
kamenů zmizelých na památku obětí ho-
locaustu. Výjimečné to letos bylo hned 
ze dvou důvodů. Jednak tím, že kameny 
ukládal přímo jejich autor, světoznámý 
německý sochař Gunter Demnig. A také 
tím, že ukládání kamene na památku Žofie 
Příhonské se zúčastnily její vnučka a pra-
neteře. Ve stejný den se také za nemalého 
zájmu veřejnosti konaly první večerní ko-
mentované prohlídky synagogy. Podruhé 
se večerní prohlídky uskutečnily o měsíc 
později, kdy tvořily součást programové 
nabídky Dne židovských památek, do jehož 
letošního 5. ročníku jsme se již tradičně za-
pojili. Portál Jewish Heritage Europe vyhlá-
sil nově opravenou čáslavskou synagogu 
(společně s Velkou synagogou v Plzni) za 
největší hit a lákadlo celé akce. Příležitost 
k prohlídce využilo 113 návštěvníků, kteří 
si kromě krásného zážitku mohli odnést  

i jedinečnou, nově vytvořenou turistickou 
vizitku s motivem čáslavské synagogy.

Na konec letní sezony Nadační fond 
dr. Dagmar Lieblové uspořádal v synagoze 
krásný koncert židovské hudby v podání 
hudebního uskupení Jidiš ve třech v čele 
s Hanou Frejkovou. Živá atmosféra kon-
certu, který navštívilo téměř 80 diváků, 
představovala jakousi symbolickou tečku 
za pomalu se blížícím závěrem hlavní prů-
vodcovské sezony. 

Nicméně život v čáslavské synagoze roz-
hodně nekončí. Zájemci o návštěvu mohou 
využít třeba Dne architektury, během kterého 
bude synagoga 2. října opět otevřena a od 
14 hodin se bude konat velká komentovaná 
prohlídka za účasti Martina Liebla a Marka 
Lauermanna. A na 12. listopadu podvečer je 
připraven další koncert, tentokrát skvělý klez-
mer v podání uznávaného česko-německého 
uskupení Naches Trio.

Zároveň bude v průběhu podzimu zahá-
jena další etapa oprav a restaurátorských 
prací, na jejímž konci bude v létě synagoga 
v Čáslavi opět o něco krásnější. Věříme, že 
bude i nadále vyhledávaným kulturním cen-
trem nejen pro vnímavé místní obyvatele, 
ale i pro návštěvníky města.

2. 10.  
| MEZINÁRODNÍ DEN  
      A R C H I T E KT U R Y |
DIVADLO – od 18:00  
komentovaná prohlídka divadla  
s Ing. arch. R. Neumanovou 
SYNAGOGA – od 10:00 do 16:00  
volné prohlídky 
INFOCENTRUM ČÁSLAV   
od 10:00 do 16:00  
volné vstupy na vyhlídkovou věž 
kostela sv. Petra a Pavla,  
do Otakarovy bašty a Žižkovy síně



V minulých dnech oslavila životní jubi-
leum dlouholetá profesorka Gymnázia  
a Střední odborné školy pedagogické 
Čáslav a dobrá duše čáslavského kul-
turního života, paní Jana Andrejsková.

Chtěly bychom Ti, Jano, popřát k Tvým kulatinám 
a rozhodly jsme se přenést naše přání na stránky 
novin, do kterých jsi sama příležitostně přispívala. 
Jak tedy začít? Jako naše češtinářka jsi nás vždyc-
ky učila, že nejdůležitější je struktura, osnova, kte-
ré je dobré se držet. V našem případě ji bude tvořit  
7 střípků, otázek, úvah či postřehů, které si mezi se-
bou vymění Tvé někdejší studentky Olga Hyblerová 
a Martina Vrbická. 

STŘÍPEK PRVNÍ
Oli, která slova podle tebe Janu charakte-
rizují?

Určitě perfekcionismus, ale s lidskou tváří. Chy-
ba není zločin, ale příležitost ke zlepšení. Schopnost 
dotahovat věci do konce. Tvořivost, bojovnost (je to 
lvice), odvaha pustit se do velkých projektů a řídit je. 
Radost z příležitostí pomáhat.

STŘÍPEK DRUHÝ
A kdy ses, Oli, s Janou potkala poprvé?

Na úplně první setkání si nepamatuju, ale muselo 
to být v 1. ročníku na pedagogické škole. Provázela 
nás hodinami českého jazyka a literatury. Bylo to ale 
setkání poměrně krátké. Po nějakém čase jsme si 
všimli, že nosí volné oblečení, to už čekala Péťu, svoji 
dceru. Vždy ji podporovala ve studiu i sportu, vždyť 
také dosáhla v hodu oštěpem významných úspěchů. 

STŘÍPEK TŘETÍ
Jaká byla, Martino, Jana v roli profesorky?

Neskutečný profesionál s širokým přehledem 
zvláště v českém jazyce, literatuře, dějinách umění, 
výtvarné a dramatické výchově. Však také vystudo-
vala DAMU. Ke studentům byla vstřícná, dokázala 
odhalit nadání člověka a maximálně ho podporovala. 
V přípravách na hodiny byla precizní, předměty s při-
rozenou lehkostí propojovala. Její výklady před tabulí 
byly uměleckým zážitkem – gesta, výrazná artikulace, 
intonace hlasu. Prostě dar, kantorka tělem i duší.

STŘÍPEK ČTVRTÝ
Čím tě, Oli, Jana inspirovala?

Opravdu s velkým zaujetím jsem ji sledovala při 
práci na velkých projektech, jako byly školní aka-
demie, vytváření školního almanachu, atp. Nejprve 
vymyslela strukturu, ale okolnosti ji často přiměly 
původní plán výrazně upravit. Vždy uměla se situ-
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ací adekvátně naložit. Například covido-
vá opatření ji donutila kompletně změnit 
původní záměr oslav 140. výročí založení 
gymnázia a 45. výročí založení pedago-
gické školy. Nakonec ale vznikl krásný film 
Přes překážky. Při jeho přípravách zároveň 
Jana znovuobjevila neprávem pozapome-
nutou osobnost profesora Böhma, býva-
lého pedagoga čáslavského gymnázia  
s pohnutým životním osudem. Škola tak 
má hned dvě připomínky tohoto  výročí. 
Především jsem obdivovala, že si režii po-
dobných akcí bere na starost, protože je to 
velká zodpovědnost a nakonec v tom člo-
věk zůstane sám. Ale Jana vždycky říká, 
že když se snažíš a myslíš pozitivně, lidé 
a nápady ti do cesty přicházejí sami. Něco 
na tom je.

STŘÍPEK PÁTÝ
Marti, oceňovala jsi už jako stu-
dentka něco z jejích pedagogic-
kých metod?

Určitě ano a myslím, že i většina spo-
lužáků. Jana nás často brala „na půdu“, 
do učebny dramatické výchovy, kde jsme 
dramatizovali například Krysaře. Takový 
prožitek díla se jen tak nezapomíná. Ho-
diny českého jazyka zahajovalo minutové 
mluvní cvičení, kdy musel žák hovořit na 
aktuální téma z oblasti kultury či politiky. 
Jindy šlo o improvizaci bez přípravy. Naše 
milá profesorka nás připravovala na život. 

STŘÍPEK ŠESTÝ
A kam se, Martino, během let váš 
vztah posunul?

Rozhodně se prohloubil. Ačkoliv za 
námi jako profesorka vždy stála, podpo-
rovala nás, snažila se zjišťovat, zda jsou 
reparáty z různých předmětů nevyhnutel-
né, stále byl nutný odstup a jasná pravidla 
mezi žákem a učitelem. Postupně se Jana 
stala mou vrbou. Jsme blízké přítelkyně  
a je kmotřičkou mé dcery. 

STŘÍPEK SEDMÝ
Marti, a myslíš, že teď už Jana po-
leví a číslo 70 něco změní?

Věřím, že jí každý den bude přinášet 
mnoho nových příležitostí. Pracovních  
i osobních. Syn Jan má dcerku Karolínku, 
a tak se Jana stala také hlídací babičkou, 
která s vnučkou tvoří, maluje, zahradničí. 
Když bylo třeba učit ukrajinské děti česky, 
Jana se pomoci s neskutečným nasaze-
ním ujala. Chystá se vyučovat výtvarnou 
výchovu na učilišti. Studenty připravuje  
k maturitě, dalším pomáhá s nedostatky  
v gramatice. 

PŘÁNÍ
Jani, ať ti život plnými doušky vrací 

energii, kterou rozdáváš lidem. Ať mů-
žeš ve zdraví u šálku bylinkového čaje 
s hrdostí přemítat nad tím, pro kolik  
z nás jsi v mnohém inspirací a vzorem.

Srdečně Tvoje studentky 
a kamarádky Olga Hyblerová 

a Martina Vrbická

SK SLAVOJ – TURISTIKA ŘÍJEN 2022

1. 10. CINIBULKOVA STEZKA
trasa: Mšeno, Cinibulkova stezka, Kokořín
odjezd: Čáslav, autobusové nádraží 7:00
návrat: Čáslav 16:03
cena zájezdu: 200 Kč (hrazení v autobuse)
Přihlášky: p. Matysová – 723 230 571
   p. Vítková – 732 279 032 
8. 10. MALÍNSKÝ KŘEN
trasa: dle propozic pořadatele KČT KH   
délka trasy: 10 km   
odjezd: Čáslav 8:51 návrat: Čáslav 15:06 
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec
22. 10. PODÉL DOUBRAVY
trasa: Třemošnice, Kubíkovy Duby, Běstvina, 
Pařížov, Třemošnice                                                    
odjezd: Čáslav 9:13      návrat 16:44
délka trasy: 13 km
vedoucí: Zdena Šrámková
22. 10. CHRAST U CHRUDIMI
trasa: Vrbatův Kostelec, Podskala, Podlaži-
ce, Chrast
délka trasy: 10 km
odjezd: Čáslav 7:50     návrat: 16:40
vedoucí: Zdeňka Matysová
29. 10. ŠVABINOVSKÝM LESEM
trasa: Bahno, Vidlák, Zbraslavice                                                    
délka trasy: 10 km
odjezd: Čáslav 8:51      návrat:15:06
vedoucí: Jiří Kučera

STOLNÍ TENISTÉ 
ČÁSLAVI 
ZAČÍNAJÍ NA 
DOMÁCÍCH STOLECH

Krajský přebor ve stolním tenise 
je rozlosovaný. Hned na začátek se 
Čáslavští utkají s aspiranty na postup,  
exligovými Roztoky a Čelákovicemi. 

Po dvouročním azylu v ZŠ Sado-
vá se vracíme zpět tam, kde trénuje-
me. Na půdu sokolovny. Tým opus-
til  T. Beran (SKC Zruč), naopak přišli:  
J. Šturc ( Benešov), T. Čižová ( SKST 
Vlašim). 

Tímto zveme všechny příznivce na 
(nejen) domácí utkání. 

Jan Lövl – vedoucí týmu

1. So 01. 10. 2022 17:00 Sokol Čáslav A   Sokol Roztoky
2. Ne 02. 10. 2022 10:00 Sokol Čáslav A   Spartak Čelákovice A
3. So 15. 10. 2022 17:00 Sokol Mnichovo Hradiště B Sokol Čáslav A
4. Ne 16. 10. 2022 13:00 TTC Brandýs n.L. B  Sokol Čáslav A
5. So 29. 10. 2022 17:00 Sokol Čáslav A   Sokol Velké Popovice A
6. Ne 30. 10. 2022 10:00 Sokol Čáslav A   Sokol Krchleby A
7. So 12. 11. 2022 17:00 ST EUROMASTER Kolín B  Sokol Čáslav A
8. Ne 13. 11. 2022 13:00 TJ Neratovice B   Sokol Čáslav A
9. So 26. 11. 2022 17:00 Sokol Velký Osek A  Sokol Čáslav A
10. Ne 27. 11. 2022 10:00 AŠ Mladá Boleslav A  Sokol Čáslav A
11. So 10. 12. 2022 17:00 Sokol Čáslav A   Sokol Malín A
12. So 07. 01. 2023 17:00 Sokol Malín A   Sokol Čáslav A
13. So 21. 01. 2023 15:30 Sokol Roztoky   Sokol Čáslav A
14. Ne 22. 01. 2023 10:00 Spartak Čelákovice A  Sokol Čáslav A
15. So 04. 02. 2023 17:00 Sokol Čáslav A   Sokol Mnichovo Hradiště B
16. Ne 05. 02. 2023 10:00 Sokol Čáslav A   TTC Brandýs n.L. B
17. So 18. 02. 2023 17:00 Sokol Velké Popovice A  Sokol Čáslav A
18. Ne 19. 02. 2023 10:00 Sokol Krchleby A   Sokol Čáslav A
19. So 04. 03. 2023 17:00 Sokol Čáslav A   ST EUROMASTER Kolín B
20. Ne 05. 03. 2023 10:00 Sokol Čáslav A   TJ Neratovice B
21. So 18. 03. 2023 17:00 Sokol Čáslav A   Sokol Velký Osek A
22. Ne 19. 03. 2023 10:00 Sokol Čáslav A   AŠ Mladá Boleslav A

výklady před tabulí byly 
uměleckým zážitkem – 

gesta, artikulace, intona-
ce hlasu. prostě dar.



hledáček objektivu na akcích20  

24. 7. výstava klobouků 

Dvorky 2.–4. 9.

Mezi garážema 27. 8.

dožínky 27. 8.

rockový festival 20. 8.

veteran rallye 20. 8.
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PROGRAM 
ŘÍJEN 2022  
DUSÍKOVO DIVADLO ČÁSLAV

NE 2. 10. v 18:00
DEN ARCHITEKTURY – Dusí-
kovo divadlo v proměnách času
Ing. arch. Radka Neumanová pro-
vede budovou Dusíkova divadla. 
ČT 13. 10. v 19:00 
CRY BABY CRY – „A“ PODZIM
Komedie o tom, jak pět žen hledá 
návod na štěstí. V hlavní roli kou-
če exceluje MICHAL DLOUHÝ!
NE 16. 10. v 15:00
PEKLO S JEŽIBABOU
Pimprlový muzikál o tom, jak 
Kašpárek čertům utek, ježibabu 
vypek a kobylku si vysloužil.
ÚT 18.10. v 17:00 – Nová scéna
Muzejní a vlastivědný spolek 
VČELA ČÁSLAVSKÁ
Přednáška o založení Čáslavi.
ÚT 25. 10. v 19:00
ÚČA MUSÍ PRYČ
Německý divadelní komediální 
hit ze školního prostředí v podá-
ní Divadla Verze ve skvělém he-
reckém obsazení všech postav. 
Všichni jsme byli ve škole, buď 
jako rodiče, děti, nebo učitelé!

VÝBĚR Z LISTOPADOVÉHO 
PROGRAMU

ČT 3.11. v 19:00
PUSŤTE MĚ VEN! 
předplatné „A“ PODZIM
Velké herecké sólo pro vynikají-
cí herečku. V hlavní roli brilantní 
francouzské komedie exceluje 
IVA JANŽUROVÁ!
SO 12. 11. od 14:00
KOŠTOVÁNÍ 2022
Koštování vín s cimbálovou muzi-
kou. 
SO 19. 11. od 15:00 
NOC DIVADEL – odpoledne  
a večer plné hudby a divadla
Multižánrový komponovaný 
program pro malé i velké diváky.
NE 27. 11. v 19:00 
„HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica“ – 
VÁNOČNÍ KONCERT
ÚT 29. 11. v 19:00
ÚVĚR
Inteligentní komedie o tom, že 
není dobré zatahovat ženu do fi-
nančních záležitostí.V  hlavních 
rolích excelují MARTIN ZOUNAR 
a FILIP BLAŽEK!

Ohlédnutí za Malířským plenérem

Uplynulo 20 let od chvíle, kdy bývalá ředi-
telka čáslavského muzea a knihovny Soňa De-
díková přišla s návrhem založit Malířský plenér 
v Čáslavi. Přidali se i profesor gymnázia Josef 
Novák a stavební inženýr Jaroslav Burda (sice 
Pražák, ale rodilý Čáslavák), a tak jsme uveřejni-
li v Čáslavských novinách informace a pozván-
ku na první plenér. Scházeli jsme se v muzeu  
a vždy celý týden vyráželi za náměty do Čáslavi 
i širokého okolí. Po ukončení plenéru jsme svoje 
díla vystavovali v galerii, muzeu i restauracích 
Na Kuchyňce a Na Fortně. 

Letos jsme plenér neplánovali kvůli covidu. 
Ale nakonec jsme se rozhodli uspořádat alespoň 

výstavu obrazů, jako připomínku 20 let od jeho 
založení. Obvolali jsme všechny účastníky, aby 
nám v případě zájmu přinesli dva své obrazy. Při-
šlo jich patnáct, což nás mile překvapilo, stejně 
jako přijetí současné ředitelky muzea a knihovny 
Michaely Dvořákové a vedoucí knihovny Petry 
Hrubišové, které nám umožnily uspořádat výsta-
vu v knihovně. Patří jim náš velký dík. 

Věříme, že příští rok bude klidnější a my se 
budeme moct sejít a v pohodě malovat naše 
krásné město a jeho okolí. 

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

PROGRAM
TKANÉ MINIATURY ZE SOUKROMÉ 
SBÍRKY HERBERTA KÖGLERA
výstava tkaných záložek, etiket, kalendářů, 
znaků a dalších strojově tkaných stuhařských 
výrobků z největší soukromé sbírky zapsané 
do České knihy rekordů 
6. 9. – 2. 10. 2022  
výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 

Tomáš Vlasák – TAJEMSTVÍ PŘÍRODY
 výstava velkoformátových fotografií s přírodní 
tematikou
 KDY: 11.–30. 10. 2022 
 výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova 
 Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17

BITVA U CHOTUSIC 1742
prodlouženo do 30. 10. 2022 
muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17
  
OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA – co se do kalen-
dáře vešlo i nevešlo…
výstava prací žáků výtvarného oboru  
ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi pod vedením  
Renaty Janouškové
8. 4. – 31. 10. 2022  galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 

VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE SBÍRKÁCH 
MĚSTSKÉHO MUZEA – cyklus drobných 
výstavek věnovaných výtvarníkům Čáslavska 
Třetí výstavka představuje práce Jarmily 
Engländerové-Životské.
9. 8. – 26. 11. 2022  galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17

Mgr. David Nykodým: 
O ZALOŽENÍ ČÁSLAVI
přednáška Muzejního a vlastivědného 
spolku Včela Čáslavská
18. 10. 2022 od 17 h
Nová scéna Dusíkova divadla
Vstupné dobrovolné.

KLUB PŘÁTEL MUZEA
Chcete se stát členy neformálního sdružení 
zájemců o činnost muzea? 
Více info a přihlášky na e-mailu:
 novakova@cmuz.cz

Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky,  

Facebook a Instagram! 

5. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V ČÁSLAVI – 9. 10. OD 16:00 
Jubilejní 5. ročník Festivalu dechových hudeb v Čáslavi se blíží.  
Letos se vám představí:

Elektroband  
Kapela byla založena roku 1992, aby přiblížila dechovou hudbu mladším poslu-

chačům. Začala proto písně tohoto žánru měnit do modernější podoby. V Čáslavi 
doprovodí Josefa Oplta a Ivanu Brožovou.

 
Josef Oplt 

Zpěvák Josef Oplt ve své pěvecké kariéře sklidil řadu 
úspěchů. Vystupoval jako sólista v Ústřední hudbě AČR. 
Je sólistou Hudebního divadla v Karlíně. Vytvořil řadu 
tenorových rolí jako Popiela v Nedbalově Polské krvi, 
Orlovského ve Straussově Netopýrovi, Boniho v Čardá-
šové princezně, Plutav Offenbachově Orfeovi v podsvětí 
a řadu dalších. Působil také v muzikálech. Jmenujme 
například My Fair Lady (1995) nebo Noc na Karlštejně 
(2004). Josef Oplt je stálým hostem operety Divadla  
J. K. Tyla v Plzni.

Ivana Brožová  
Rodačka z Trutnova své první první zkušenosti sbírala při studiu operního zpěvu 

na konzervatoři v Pardubicích. Studium ovšem kvůli svému zájmu o další pěvecké 
styly nedokončila. V roce 1984 zaujala porotu celonárodní soutěže „Hledáme nové 
talenty“ v Jihlavě, která ji ocenila  2. místem. O čtyři roky později se stala sólistkou 
Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Ivaně Brožové na pódiu střeží záda dechovkové 
kapely, ale také big bandy hrající například swing.  

Božejáci 
Jak se dočtete na stránkách nejstarší hasičské dechovkové kapely u nás, předně 

je třeba říct, že muzika Božejáky hodně baví! Parta pod vedením kapelníka Pavla 
Skalníka st. vás o tom v čáslavském divadle jistě přesvědčí. Vždyť většina jejích 

členů má hudební vzdělání  
a někteří jsou i absolventy 
konzervatoří. Kapela byla zalo-
žena v roce 1904. Přesto o ní  
v současnosti můžeme hovořit 
jako o mladé. Věkový průměr 
muzikantů se totiž pohybuje 
okolo 30 let. Repertoár Božejá-
ků tvoří skladby pro dechovou 
hudbu, ale i úpravy současných 
populárních písní. 
 

Věnovanka 
Domácí kapelu jistě není třeba dlouze představovat. Věnovanka vám zpříjemňuje 

chvíle při nejrůznějších festivalech, oslavách měst a obcí. Nebrání se vystoupením 
na vernisážích a výstavách, promenádních i divadelních koncertech. Rádi zahrají na 
hudebních odpoledních 
pro seniory, průvodech 
spolu s mažoretkami, 
svatbách, narozeninách, 
dechovkových plesech 
nebo vánočních vystou-
peních. Diváky a poslu-
chače vždy potěší hez-
kou lidovou písničkou  
a příjemnou atmosfé-
rou, která z mladých mu-
zikantů přímo čiší.
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Předprodej lístků on-line nebo vždy hodinu před promítáním. Kom-
pletní program na www.kinocaslav.cz. Změna programu vyhrazena.

1. 10.   17:30 Tlapková patrola ve filmu
1. 10.   20:00 Buko
5. 10.   20:00 Arvéd
6. 10.   20:00  Tři tisíce let touhy
7. 10.   17:30 Minamata
7. 10.  20:00  Buko
8. 10.  17:30   Zakletá jeskyně
8. 10.  20:00 Tři tisíce let touhy
12. 10.  20:00 Spolu
13. 10.  20:00 Buko
14. 10.  17:30 BANGER.
14. 10.  20:00  Tři tisíce let touhy
15. 10.  17:30 DC Liga supermazlíčků
15. 10.  20:00  Avatar (obnovená premiéra ve 3D)
19. 10.  20:00 Kde zpívají raci
20. 10.  20:00 Il Boemo
21. 10.  17:30 Il Boemo
21. 10.  20:00 Tři tisíce let touhy
22. 10.  17:30 Zpívej 2
22. 10.  20:00 Il Boemo
26. 10.   20:00 Utama
27. 10.   20:00 Vstupenka do ráje
28. 10.   17:30 Jan Žižka
28. 10.   20:00 Úsměv
29. 10.   17:30 Mimoni 2: Padouch přichází
30. 10.   20:00 Minamata

DDM ČÁSLAV – ŘÍJEN
29. 9. a 1. 10. 2022 
KLUB INSPIRACE 
1. termín – Velryba 
pro středoškoláky a dospělé
29. 9. 2022 od 17:30 do 19:00
1. 10. 2022 od 8:00 do 13:00
účastnický poplatek 500 Kč
5. 10. 2022 
DANCEHALL Praha
pro účastnice ZK The Refuze
sraz v 16:30 na vlak. nádr. Čáslav
návrat v 22:10 tamtéž
účastnický poplatek 200 Kč
6. 10. a 8. 10. 2022 
KLUB INSPIRACE 
2. termín – Velryba 
pro středoškoláky a dospělé
 6. 10. 2022 od 17:30 do 19:00
8. 10. 2022 od 8:00 do 13:00
účastnický poplatek 500 Kč
15. 10. 2022 
Keramické podzimní tvoření
 pro děti od 5 do 6 let
od 9:30 do 11:00
účastnický poplatek 80 Kč
16. 10. 2022 
Podzimní tvoření – sovičky 
 pro děti od 7 let
od 16:00 do 17:30
účastnický poplatek 90 Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. 10. 2022 
Tropical Island
celodenní koupání
pro plavce od 6 let
odjezd za DDM v 15:15, návrat 
na stejné místo kolem půlnoci
účastnický poplatek 1800 Kč
26. 10. 2022
SVĚT MEDÚZ – výlet do Prahy
pro děti od 8 do 14 let
sraz v 7:30 na vlak. nádr. Čáslav
návrat v 17:06
účastnický poplatek 370 Kč
27. 10. 2022  
Halloweenský den
pro děti od 6 let
od 8:00 do 15:00
účastnický poplatek 250 Kč
5. 11. 2022 
VÝROBA A ZDOBENÍ CAKEPOPS
pro děti od 6 let
od 10:00 do 12:00
 účastnický poplatek 80 Kč
5.–6. 11. 2022  
HALLOWEENSKÁ NOC
pro děti od 6 let
v sobotu od 14:00 
v neděli do 10:00
účastnický poplatek 300 Kč

NOVA FORMA  
V GUMÁRNĚ V ŘÍJNU 2022

EUGENIO PERCOSSI 
večer s umělcem – setkání a beseda

Zveme Vás u příležitos-
ti výstavy Arcadia Eugenia 
Percossiho v Klubu Gumárna 
19. října od 18:30 na před-
nášku a besedu s vystavují-
cím umělcem. Eugenio Per-
cossi promluví o své tvorbě 
a představí ukázky z boha-
tého uměleckého archivu. 
Je autorem, který používá 
širokou škálu výrazových 

prostředků, od malby a plastiky přes fotografie, živé rostliny 
až ke konceptuálnímu umění. V podstatě dokazuje, že umění 
v jeho podání nemá žádné hranice. O své práci dokáže pou-
tavě hovořit, dokonce česky! Přijďte se podívat na výstavu  
a poslechnout si Eugeniovo vyprávění.

◆  Vstup na výstavu i besedu je volný. ◆

DÍLO SOCHAŘE ALEŠE VESELÉHO   
přednáší Mgr. Alena Ochepovsky Bartková

Přednáška se uskuteční v Klubu Gumárna 
5. října 2022 od 18:30.

Mgr. Alena Ochepovsky Bartková přiblíží dílo sochaře Aleše 
Veselého. Alena byla jeho osobní asistentka, nyní pracuje jako 
vedoucí uměleckého oddělení MUD v Benešově. Aleš Veselý se 
řadí ke slavným čáslavským 
rodákům, jeho osobnost a dílo 
si zasluhují pozornost. Narodil 
se v Čáslavi 3. února 1935, byl 
český sochař, grafik a malíř  
a vysokoškolský pedagog.

Charakteristickým rysem 
tvorby Aleše Veselého je jeho 
snaha o preciznost vyjádření. 
Jak sám říkal, definitivnost 
konečného tvaru díla je pod-
míněna vypjatou senzibilitou a schopností reflexe. Podstatnou 
součástí tvůrčího procesu je nepřetržitá osobní účast a mož-
nost až do poslední chvíle dělat změny bez ohledu na složitost 
projektu.  Objekty, které vznikaly v jeho ateliéru, tvořil mnohdy 
bez konkrétní představy – nechal se vést pouze intuicí, jakob 
y byl tvůrcem, který je ve své práci sám veden a stával se tak 
pouze „zprostředkovatelem“ toho, co má být vytvořeno. Zabý-
vat se uměním znamenalo pro Aleše Veselého mít volný prostor 
k poznávání sebe sama, možnost zabývat se sám sebou a tím 
se dobrat k vnitřní svobodě a přesáhnout sám sebe.

Jeho sochy jsou umístěny na veřejných prostranstvích po ce-
lém světě: Olympijský stadion, Soul; Faret Tachikawa, Tokio; Te-
rezín; Europos Parkas, Vilnius; Wijk aan Zee, Nizozemí. Ateliér ve 
Středoklukách se stal během života Aleše Veselého unikátním so-
chařským parkem, který je třeba vnímat jako totální umělecké dílo. 

◆  Vstup na přednášku je volný. ◆
 

KINO MILOŠE FORMANA – PROGRAM – ŘÍJEN 2022
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IM

IMOsobnosti Čáslavska
Radko Štastný  
8. 10. 2022 – 9 let od úmrtí
17. 10. 2022 – 94 let od narození

Ferdinand Kocourek  
15. 10. 2022 – 174 let od narození

Jan Lier  
27. 10. 2022 – 170 let od narození

Životní osud Radka Šťastného sice úzce 
souvisí především s jeho osudovou Kutnou 
Horou, neopominutelnou stopu ovšem zane-
chal také v Čáslavi. Normalizační mocipáni 
jej sem totiž v roce 1976 z rodného města 
přeložili, mimo jiné i proto, že odmítal studen-
ty učit pouze o „pohodlných“ osobnostech 
domácí literatury. Na čáslavském gymnáziu 
působil dvanáct let. Radko Šťastný psal na-
příklad o Bedřichu Smetanovi, Janu Blaho-
slavovi nebo české hymně, zdaleka nejvíc 
se však zaobíral nejstarší česky psanou ver-
šovanou kronikou. Počet delších a kratších 
textů o Dalimilově kronice, které publikoval, 
přesahuje počet dvou set.

„Nezastižen,“ „nedoručeno“, „k vyzved-
nutí“. Za tyto stále hojně používané, na 
první pohled nenápadné termíny údajně 
vděčíme Ferdinandu Kocourkovi. Tento 
zkušený státní úřadník totiž na sklonku 
svého nedlouhého života dostal za úkol 
spoluvytvořit českou poštovní terminolo-
gii. Rodák z Čáslavi vstoupil do státní služ-
by v roce 1871, a můžeme-li věřit dobovým 
zdrojům, byl postupně komisařem, vrchním 
komisařem, tajemníkem i radou. Když v ne-
dožitých 49 letech zemřel, v periodiku Svě-
tozor o něm psali jako o člověku, pro něhož 
bylo typické spojení „nejvroucnějšího vlas-
tenectví a nejryzejší humánnosti“. 

V Čáslavi sice tento kutnohorský rodák 
působil jako železniční úředník, proslavil se 
však na kulturním poli. Prozaik, umělecký 
kritik a fejetonista nejprve publikoval pod 
různými pseudonymy (nejen mužskými), 
později už jako Jan Lier. V letech 1896–
1900 působil v Národním divadle. Jako 
kosmopolitní zástupce literární skupiny ko-
lem časopisu Lumír hodně cestoval, učaro-
vala mu zejména Francie. Překládal nejen  
z tamního jazyka, ale také z němčiny, italšti-
ny nebo švédštiny. Železnici nikdy tak úplně 
neopustil, jelikož z ní udělal jedno ze stěžej-
ních témat své tvorby. Tu obecně prostupují 
fantaskní motivy i realismus.

Zdroj foto: Vladimír Císař

Pivo, nebo víno?
Určitě pivo, ale nepohrdnu ani dobrým ví-
nem.

Matematika, nebo dějepis?
Dějepis, bez debat.

Kniha, nebo film?
Tady mám velké rezervy, moc času není, 
když už odreagování, tak u dobré české 
komedie nebo pohádky.

Pop, nebo rock?
Stoprocentně rock a tvrdší muzika. Moje 
srdcovka je Arakain, byl jsem na všech vý-
ročních koncertech a letošní čtyřicítku si 
také nenechám ujít. Jinak jsme vyrůstali na 
zábavách se skupinami Body, Derby, Keks, 
Odyssea... Paradoxně oproti tomu miluju 
posezení s harmonikou a lidové písničky. 
Když to zmáčkne Jirka Fiedler, stojí to za 
to (smích).

Slané, nebo sladké?
Sladké, ale už se musím hlídat.

Hory, nebo moře?
Nerozhodně, oboje mám rád, ale k moři 
nemusím každý rok.

Kočka, nebo pes?
Vyhrává papoušek, máme doma amazo-
ňana oranžovokřídlého a je to miláček. 
Pak až ten pes.

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?
Asi mám raději divadlo, je to oproti kinu ta-
ková sváteční událost.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Bohužel z časových důvodů hodně jezdím au-
tem, ale cítím, že bych se měl polepšit. Určitě 
se cítím lépe na čerstvém vzduchu než v autě.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Raději léto, protože ty zimy už nejsou tak la-
dovské jako dříve. Ale jinak je Čáslav krás-
ná v každém ročním období.

Někdejší profesionální fotbalista a dnešní 
trenér mládeže FK Čáslav a RFA Pardubi-
ce Miroslav Paták loni oslavil 50. naroze-
niny. V jeho případě obvyklé klišé, že věk 
je jenom číslo, platí bezezbytku. A jak se 
vypořádal s naším tradičním zpovědní-
kem?

MIROSLAV PATÁK
Čáslavský zpovědník 
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program knihovny – říjen
3.–9. 10. Týden knihoven
SWAP knih, téma: Udržitelná knihovna.
12. 10. Liščata
15:30 Druhé setkání nejen nad knihami.
13. 10. Klub přátel knihovny – 9:00–11:00 
Volnočasový klub s  besedou a kávou.
19. 10. Aleš Palán
20. 10.  Akademie třetího věku
9:00– 12:15 Literární místopis jižních Čech – 
přednáší PhDr. Eduard Burget, PhD.
27. 10. Jak na chytrý telefon, 2. díl
3. 11. Lenka Elbe – 17:00 Setkání se spisova-
telkou a držitelkou ceny Magnesia Litera. 
Vstup zdarma.
Bližší informace najdete na Facebooku, IG 
a na webu Muzeumcaslav.cz/knihovna/.

NOVINKY v knihovně – září
Rozpůlený dům – Alice Horáčková
K románové kronice ze 
Sudet inspirovala autorku 
vlastní rozpůlená rodina: 
po roce 1945 byla část je-
jích příbuzných odsunuta 
a část zůstala. Horáčková 
se ve své čtvrté knize vrací 
do malebné česko-němec-
ké vesnice první poloviny 
20. století a z odposlouchaných historek, 
vzpomínek i archivních záznamů splétá 
velký „familienroman“.

Oheň a krev – George R. R. Martin
Historie targaryenských králů v Západo-
zemí I. Staletí před událostmi líčenými ve 
Hře o trůny se rod Targaryenů – ti jediní  
z dračích pánů, kteří unikli Zkáze Valyrie –  
usídlil na Dračím kameni. Příběh Ohně  
a krve začíná u legendárního Aegona 

Dobyvatele, stvořitele 
Železného trůnu, a po-
kračuje přes generace 
Targaryenů bojujících  
o tento neblaze proslulý 
symbol až po občan-
skou válku, která jejich 
dynastii téměř zničila.

Ocelové srdce – Albert Čuba
Sin City z Ostravy! Drsný krimi román plný 
černého humoru. Pasák a jeho prostitutka, 

noční recepční v jediném 
velkém hotelu ve městě, 
herecká hvězdička z Pra-
hy, zkorumpovaný politik 
a jeden rádoby investiga-
tivní novinář. To nemůže 
dopadnout dobře!

Klára a Slunce – Kazuo Ishiguro
Nový román vynikajícího britského spiso-
vatele japonského původu je zpovědí vyřa-
zené robotky jménem Klára, nadané pokro-
čilou umělou inteligencí 
i pozoruhodnými pozo-
rovacími schopnostmi. 
Klářiným úkolem je sta-
rat se o dospívající dítě, 
které si ji v obchodě vy-
bralo. Klára ovšem coby 
výjimečný robot dostává 
výjimečný úkol – starat 
se o dítě vážně nemoc-
né, na jehož nemoc není lék.

Moje máma Jana Brejchová 
Tereza Brodská
Kniha je životním pří-
během herečky Jany 
Brejchové, jedné z nej-
větších českých filmo-
vých hvězd, zachycený 
její dcerou Terezou 
Brodskou.
 
Panský dům (Bouře) – Anne Jacobs

Augsburg 1935. Nad 
Německem se stahují 
mračna k velké bouři 
a má to dalekosáhlé 
důsledky i pro rodinu 
Melzerových a jejich 
milovaný rodinný dům. 
Pátý díl čtenářkám 
dobře známé románo-
vé ságy Panský dům. 

 
Vražedná mysl – Angela Marsons
Příznivcům detektivek přinášíme již 12. díl 
série Případy Kim Stoneové. Samanthu 
Brownovou, mladou 
vysokoškolačku, na-
lezli doma v posteli  
s proříznutým hrdlem 
a nožem v ruce. Bez 
zjevných známek ná-
silí či boje. Zdá se to 
jako jasný případ se-
bevraždy, ale…
 
Jestli vůbec někdy
Osm povídek součas-
ných českých autorů 
se vrací do doby, kdy 
často zbývalo jen dou-
fat – před rok 1989.

JAKO V NEBI, 
JENŽE JINAK 

setkání se  
spisovatelem 

ALEŠEM  
PALÁNEM
Srdečně Vás zveme na besedu, která se 
uskuteční ve středu 19. října 2022 od 18:00 
v Městské knihovně Čáslav. 

Aleš Palán (1965) je novinář, publicista  
a spisovatel, dvojnásobný držitel oceně-
ní Magnesia Litera za knižní rozhovory se 
samotáři Jako v nebi, jenže jinak a sborník 
Brnox. V nakladatelství Prostor vyšla jeho 
kniha rozhovorů se šumavskými samotá-
ři Raději zešílet v divočině, která zvítězila  
v anketě Kniha roku Lidových novin a stala 
se bestsellerem, stejně jako navazující Ná-
vrat do divočiny. Aleš Palán je autorem či 
spoluautorem knižních rozhovorů s Bohu-
milem Vítem Tajovským, Danielem a Jiřím 
Reynkovými, Petrem Esterkou, Karlem Pilí-
kem, vzpomínkových knih na Zdeňka Čížkov-
ského aj. Je spolueditorem korespondence 
B. Reynka a T. Sumové, autorem historické 
detektivky Ratajský les nebo sbírek básní Po-
hádky a Říkejte si tiše se mnou.
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Petra Hrubišová

IMNETRADIČNÍ 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 me-
zinárodních dní, které na svůj věhlas nebo obecné přijetí teprve 
čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž oprávněnosti není po-
chyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme slavit v říjnu?

1. října
Mezinárodní den seniorů
Takzvaní šmejdi, kteří dříve rádi 
prodávali seniorům předražené 
kuchyňské nádobí, se dnes do 
přízně a peněženek postarších 
lidí vtírají méně průhlednými, ale 
o to nebezpečnějšími cestami. 
Jedním z cílů svátku tak může 
být mluvit o účinné prevenci proti 
takovému jednání.

4. října
Národní den vodky
Vodku si sice zpravidla spojuje-
me s Ruskem, ale vyrábí se také 
v mnoha dalších zemích. Ukraji-
na, Polsko nebo Česko v tomto 
směru překvapí málokoho. Svou 
značku však mají i ve Francii, Švý-
carsku nebo Mexiku. Tady všude 
mají v tento den o důvod navíc se 
(jí) napít.

13. října
Mezinárodní den  
bez podprsenky
Nejedna žena se celý pracovní den 
těší, až si po příchodu domů bude 
moct sundat podprsenku. Tento 
den ovšem není primárně zamě-
řen na pohodlí. Má jednoduchou 
formou zvyšovat povědomí lidstva  
o boji proti rakovině prsu. Ta přitom 
může postihnout i muže.

16. října
Den Stevea Jobse
Narodil se 24. února 1955 a ze-
mřel 5. října 2011. Přesto byl 
Den Stevea Jobse stanoven na  
16. října. Život a dílo tohoto tech-
nologického a markentingového 
vizionáře si připomínají nejen 
miliony jeho fanoušků, ale i lidé, 
kteří „jen“ používají iPhone, iPad 
nebo třeba iPod.

23. října
Mezinárodní den  
levhartů sněžných
Překrásná kočkovitá šelma sice 
byla jedním z maskotů ZOH  
v Soči, povědomí o irbisech neboli 
levhartech sněžných ovšem není 
vysoké. Jejich svátek to má změnit  
a upozornit na skutečnost, že je-
jich populace se kvůli pytlákům 
nebo klimatické změně počítá  
v nízkých tisících.

31. října
Světový den spoření
Tento svátek vymysleli v italském 
Miláně už v roce 1934 a během 
let si v mnoha zemích získal znač-
nou popularitu. Vždyť co může být 
špatného na tom, když člověk my-
slí na pomyslná zadní vrátka? Pří-
padně když o výhodách takového 
přístupu zpraví své děti?

KNIHOVNA ZDARMA PŮJČUJE E-KNIHY

Od 1. srpna 2022 nabízíme našim čtenářům novou službu – půj-
čování e-knih. Jedná se o vybrané nové i starší tituly českých 
nakladatelství. Hlavní výhodou takové e-knihy je, že horké novin-
ky se v našem katalogu objeví záhy po vydání, kdežto u klasické 
papírové knihy musíme počítat s časem, který je potřeba na její 
nákup a zpracování. Není nutné se ohlížet na půjčovní hodiny  
a stejnou knihu si může vypůjčit třeba deset čtenářů současně. 

E-knihy lze stáhnout do vybraných čteček, do PC, tabletů 
a mobilů. E-knihy půjčujeme našim registrovaným čtenářům 
zdarma. V současné době službu zavádíme, návod může na 
papíře vypadat poměrně složitě, ale v praxi se jedná v podsta-
tě o pár kliků myší. Nicméně už teď se našlo pár odvážlivců, 
kteří e-knihy s úspěchem vyzkoušeli a pochvalují si přede-
vším rychlost, jakou se k nim novinky – na které si v papírové 
podobě museli třeba i několik měsíců počkat – dostávají. 

Jak to funguje? Podmínkou pro půjčování e-knih je mít u nás  
v knihovně zaplacený registrační poplatek, mít platnou e-mai-
lovou adresu a zároveň se registrovat stejným e-mailem na 
platformu Palmknihy, a to prostřednictvím webových stránek 
Palmknihy.cz, nebo si stáhnout jejich aplikaci přímo do svého 
zařízení (aplikace je zdarma ke stažení pro telefony a tablety 
se systémem Android a iOS). 

Poté se čtenář přihlásí do svého čtenářského konta v na-
šem katalogu (vpravo nahoře lišta „Přihlášení“ – informace  
k prvnímu přihlášení poskytne knihovnice). V katalogu si vyhle-
dá příslušnou knihu pomocí vyhledávacího pole. Knihy, které 
jsou dostupné jako e-knihy, jsou zobrazovány s modrou lištou 
a ikonkou čtečky. Pokud si chce čtenář vyhledat e-knihy jako 
novinky, zadá do vyhledávacího pole heslo „elektronické knihy“  
a dále na liště vpravo může volit vyhledávání podle žánru. 
Poté už jen stačí kliknout na zelené pole „Půjčit E-knihu“  
a potvrdit souhlas s podmínkami e-výpůjčky. Ve svém za-
řízení si čtenář otevře aplikaci Palmknihy, ve spodní části 
obrazovky zvolí ikonu „E-knihy“, poté stiskne tlačítko „Aktu-
alizovat knihovnu“ – objeví se stažený titul. Po jeho otevření 
stačí stisknout tlačítko „číst“, tím se kniha stáhne do aplikace  
a můžete ji číst bez nutnosti připojení k internetu.

Délka výpůjčky e-knihy je 31 dní, po uplynutí této doby se 
výpůjčka sama vrátí. Výpůjčku nelze zkrátit ani prodloužit. 
Současně lze mít vypůjčeny maximálně tři e-knihy.
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Dne 15. 10. 2022 uplyne 
2. smutný rok ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček, 

pan 

Ing. Jaroslav Mareš 

Stále vzpomínají 
syn Jaroslav s rodinou, dcera 
Lenka s rodinou a vnoučata.

Dne 19. 10. 2022 
uplynou 4 roky od úmrtí 

naší milované maminky, babičky 
a prababičky, 

paní 

Ivanky Kommové 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Uplynulo již 5 smutných let 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila 

paní 

Marie Řípová

Vzpomíná manžel Jiří.

Dne 20. 10. 2022 
uplynou 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

paní 

Anna Milinková 
S láskou stále vzpomínají 
manžel Jiří, dcera Monika 

a syn Jiří s rodinami. 

Dne 11. října 2022 
si připomeneme 7. výročí od chvíle, 

kdy nás opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan 

Miloslav Kopřiva
 

Dne 27. 10. 2022 
uplyne 40 let od úmrtí 

pana 

Petra Marušáka 
z Čáslavi

Stále vzpomínají manželka Jana 
s rodinou a sestra Jana s rodinou.

Dne 2. listopadu uplyne 
1 smutný rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Miroslav Faltín 

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

narození 31
(6 bydliště Čáslav)

svatby 14 úmrtí 20
(10 bydliště Čáslav)

Statistika
Srpen  
2022

společenská rubrika

Dne 2. 10. 2022 
vzpomeneme 10. výročí od chvíle, 

kdy od nás navždy odešel 
pan 

Josef Tvrdík 
ze Souňova. 

Stále vzpomínají Jolana s rodinou  
a sestra Jarka s rodinou.

Dne 15. 10. 2022 
uplynou 2 roky od úmrtí 

naší maminky
 

Jaroslavy  
Vachouškové 

a 1 rok od úmrtí  
našeho tatínka

Vladimíra  
Vachouška

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

✝👶 💒

Milý tatínku, jen na chviličku tě obe-
jmout  a pohladit tvoji milou tvář, pošep-
tat ti, jak moc chybíš nám. Děkujeme ti 
za to, čím jsi pro nás v životě byl, děku-
jeme za každičký den, který jsi pro nás 
žil. V našich srdcích zůstaneš navždy. 
S láskou tvoje Alena a Jára s rodinami.  
 

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

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

gratulace a poděkování…

www.hortis.net

Čáslav, Kalabousek 1940 
tel.: 327 313 010
e-mail: caslav@hortis.net

Otevírací doba:
PO–SO 8 00–18 00

NE 9 00–17 00

DÝŇOBRANÍ
13. ROčNÍk

 v zahradním centru Hortis-čáslav

www.facebook.com/zahradnictvihortis

sobota 8. října

OtevřeNO DO 19.30 HODiN
 

sOutěže ve vyřezáváNÍ DÝNÍ, 

BOHAtÝ pROgRAm po celý den, 

ochutnávka DÝŇOvÝcH speciAlit, 

živá HuDBA, světelNá sHOw...

 těšíme se na vás!

kolektiv zahradního centra čáslav

– výrazné slevy na vybrané dřeviny– prodej dekorativních, jedlých a halloween dýní

Dále nabízíme:

pODzimNÍ A DušičkOvé 

DekORAce A ARANže, 

sADBOvÝ česNek, 

OvOcNé stROmky...

Aplikace pro Android i iOS 

📩

💕

👍
Čas od času snad každý člověk udělá nějaký dobrý sku-

tek – přispěje do sbírky na správnou a potřebnou věc, po-
může hendikepovanému člověku nebo seniorovi, vyslechne 
monolog o trápení někoho jiného. Lidí, kteří mají chvályhod-
né činy v životním programu a přizpůsobí jim svůj režim, již 
tolik není. Mám to štěstí, že jsem jednoho takového člověka 
potkala. 

Paní magistra Olga Myslivečková se zhruba před deseti 
lety nabídla, že bude pravidelně docházet za klienty Alzhei-
mercentra Filipov, aby mohli využít její odbornosti v oblas-
ti fyzioterapie. Zároveň byla ochotná poradit zdravotním 
sestrám, jak mají postupovat při ošetřovatelské rehabilitaci 
u klientů, kteří byli např. po úrazu. Pomáhala nám a našim 
klientům celé roky zcela pravidelně a hlavně zadarmo. Vždy 
usměvavá, plná elánu a chuti přispět k tomu, aby byl svět 
o kousek lepší. Nepronášela velká slova o záchraně lidstva, 
ale uskutečňovala ve svém okolí praktické dobré skutky  
u lidí, kteří jsou křehcí a potřebují péči poskytovanou se zá-
jmem a láskou. 

Nesmírně si paní magistry Myslivečkové vážím, protože 
tolik bezplatných hodin věnovaných cizím lidem není samo-
zřejmostí ani běžnou událostí. Při svých návštěvách se navíc 
ochotně dělila o své odborné zkušenosti a vědomosti, sta-
la se součástí ošetřovatelského týmu. Myslím si, že takový 
přístup k okolnímu světu si zaslouží minimálně zveřejnění  
a poděkování, protože pochybuji o tom, že paní magistra  
o své aktivitě vykládá kdekomu na potkání. 

Vážená paní magistro, děkuji jménem našich klientů i za-
městnanců za roky spolupráce, za příkladný životní postoj, 
za praktickou lekci lidství a za ukázku opaku sobectví. Přeji 
Vám za sebe i za všechny zaměstnance Alzheimercentra Fi-
lipov (dnes ALZHEIMER HOME Filipov) do dalších let hodně 
zdraví, úspěchů a vědomí, že je Vám hodně lidí vděčných.

Jana Střihavková

APLIKACE PRO LEPŠÍ MĚSTO

www.caslav.munipolis.cz

CHYTRÝ ZPRAVODAJ

ZPÁVY Z RADNICE

NEWSLETTER

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY

FUNKCE ZMAPUJTO

–

PŘIHLAŠTE SE,

DEJTE ODBĚR 

A PODÍLEJTE SE NA 

ZLEPŠENÍ MĚSTA!

–

152 292
ZPRÁV  

APLIKACÍ

1032  
POCHVAL

87  
VYŘEŠENÝCH 

 HLÁŠENÍ  

105 427
 E-MAILŮ



Hledáme nové kolegy
ZÁVOD LEPENÉHO HRANOLU V ČÁSLAVI:

•	 Elektrotechnik
•	 Operátor / operátorka výroby  
 
ZÁVOD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA:

•	 Elektrotechnik 
•	 Údržbář  / Brusič
•	 Dělník dřevařské výroby  

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

Nabízíme:
•	 náborový příspěvek až do výše 30.000 Kč
•	 stabilní zaměstnání v prosperující firmě
•	 odpovídající mzdové ohodnocení
•	 kvalitní zaškolení
•	 týden dovolené navíc
•	 dotované stravování
•	 stravenky
•	 odměna až 20 000 Kč za doporučení nového kandidáta
•	 nadstandardní příplatky za přesčasovou práci
•	 po odpracování jednoho roku příspěvek na penzijní spoření
•	 další benefity dle dosažené kvalifikace

Kontakt:  
Hlavová Vendula, Šmahelová Romana
email: hlavova@lesstimber.cz, smahelova@lesstimber.cz
tel.: 800 177 900   

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NAŠEM TÝMU!
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

www.lesstimber.cz
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eshop       superpodlaha.cz

Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav
caslav@superpodlaha.cz

tel: 725806794

eshop       superpodlaha.cz

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

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

PVC - KOBERCE

SLEVOVÝ KUPÓN

 10%

VVÝÝPPRROODDEEJJ

FIREMNÍ PRODEJNA

OBLÍBENÉ PRODUKTY 
ZA SUPER CENY 

Zenit spol. s. r. o., 
Pražská 162, Čáslav 

prodejna@zenit-caslav.cz                                             
tel.: +420 731 548 883

Otevírací doba:
po, út, čt:  8 - 16 h 
st, pá:  8 - 15 h

zenit-caslav.cz

kompletní realitní a 

právní servis

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

TOP prezentace

prodej za nejvyšší cenu

výkup za hotové do 48 hod.

profesionální a osobní

přístup

ocenění nemovitosti

skvělý marketing prodeje

K O N T A K T U J T E  N Á S

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

604 182 930

Gen. Fr. Moravce 38 

Čáslav

www.mmreality.cz

Zajímá vás cena vaší nemovitosti?

Inzerát vystřihněte a přijďte si pro ocenění nemovitosti ZDARMA

caslav@mmreality.cz

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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Věříme, že jste prožili v klidu prázdniny 
a zahájili úspěšně nový školní rok.
Pojďte, porazíme společně in aci. 

Do podzimního stavění jsme pro Vás 
připravili zlevnění čerstvého řeziva, 

palubek a OSB.
Projděte si naše ceníky na 

www.jpholz.com
a pojďte s námi budovat.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Pražská 2025 (naproti Zenitu) Čáslav

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí–pátek
8.00–16.00

sobota
březen–listopad
8.00–11.00

Vážení zákazníci Kde nás najdete?

Kvalitou na jiné – vyšší úrovni Vám dopřejeme radost z práce.
Stačí vyzkoušet a přesvědčíte se sami.

A

www.jpholz.com

Inzerce ČN 190x136_podzim 2022.indd   1Inzerce ČN 190x136_podzim 2022.indd   1 11.08.2022   16:26:0911.08.2022   16:26:09

RENAULT 
CLIO

renault.czRenault doporučuje

ihnedk odběru

zvýhodnění až

vozy ihned k odběru
v benzínové i E-Tech hybridní verzi

nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022. nabídka obsahuje zvýhodnění v podobě výkupního bonusu až 30 000 Kč. tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost 
společnosti uskutečnit jakékoli transakce. uvedené zvýhodnění platí při pořízení nového vozu. Renault Clio E-Tech hybrid: spotřeba 4,3 l / 100 km, emise co2 98 g/km. Renault Clio: spotřeba 3,6–5,2 l / 100 km, emise co2 94–118 g/km. 
uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Hrnčířská 218,  Kutná Hora                         www.vvauto.cz
VV Auto, s.r.o.

30 000 Kč



www.meucaslav.cz

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo ná-
městí č. p. 1, tel: 327 300 228, e-mail: noviny@meucaslav.cz. 
Redakce: Jakub Novák, DiS. (JN), Mgr. Ivo Michalík (IM) – externí re-
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Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s. Čáslavské noviny jsou k dispozici 
zdarma a vycházejí v nákladu 10 000 ks. Redakční rada: Ing. Martin Ro-
novský, DiS., Jakub Novák, DiS., Mgr. Bc. Adéla Váňová, DiS. 
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do ČN11|22 je 5. 10. 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 PROSTOR10127483_Skoda Aftersales_ZSA-2022-SERVIS-D2_180x120-01om.indd   110127483_Skoda Aftersales_ZSA-2022-SERVIS-D2_180x120-01om.indd   1 02.08.2022   14:45:5002.08.2022   14:45:50

 

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

NEBUĎTE UŽ INKOGNITO! 
Máte firmu v Čáslavi či okolí, nabízíte služby 
a potřebujete dát o sobě vědět? 
Máme pro vás řešení! 
Neváhejte a využijte inzerce v Čáslavských novinách!


