
www.sezemice.cz 1

N
E

P
R

O
D

E
JN

É
M

K
 Č

R
 E

 1
15

07

č. 2/2017 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

Foto: Jakub Ben



V loňském roce proběhla v Sezemicích literární soutěž, ve které přede- 
vším děti popisovaly, co pro ně jejich město znamená a proč ho mají 
rády. Tehdy jsme slíbili, že úryvky z jejich prací zveřejníme postupně 
v několika číslech Sezemických novin. Zde jsou první z nich.

Sezemice očima dětí i dospělých

Moje město Sezemice
Vyšel jsem spolu s mámou a bratrem z domu podél rušné silnice 
směrující na Holice. Pokračujeme dále cestou kolem domova dů-
chodců, který je v našem sousedství. Zdravíme dědečky a babičky 
sedící na lavičkách u travnatého svahu, kteří si užívají podzimní 
sluneční paprsky. Chodník nás vede k místní základní škole a dále 
k náhonu na mlýn. Pohled na řeku proti proudu, kde se stromy 
z obou břehů dotýkají a vytvářejí jakýsi tunel, mě uklidňuje. Cesta 
nás vede mezi cvičným hřištěm Spartaku Sezemice a loukou zva-
nou Mlynářka, kam v zimním období děti i dospělí chodí bruslit. 
Před mostem přes Lodrantku scházíme na upravenou kamenitou 
cestu. Před několika lety nebylo toto místo tak příjemné jako nyní. 
Bylo zarostlé a procházka v těchto místech nebyla tolik uvolňující. 
Náhon v těchto místech byl upraven vodohospodáři tak, že vytvá-
ří meandry a je domovem pro mnohé vodní tvory. Sluneční paprs-
ky procházejí skrze větve vzrostlých stromů. Krátkou procházkou 
jdeme pod stromy až k opravenému akvaduktu. Rád trávím čas 
u vody už od svého dětství, kdy jsem s otcem chodíval na ryby. 
Užíváme si společně tu nádhernou atmosféru, která nás dobíjí 
jako baterie. Občas si procházku protáhneme až ke splavu, kde 
pozorujeme vodopády vytvořené přepadem vody přes stavidla. 
Zvlášť úchvatné jsou v zimním období, když zmrznou a stanou 
se z nich ledopády. Po celou dobu si povídáme o různých věcech, 
které jsme si doposud nestačili říct. Naše společné procházky Se-
zemicemi jsou moc příjemné.

Dalibor Velký

Sezemice
Až se mě jednou budou ptát, 
kde se mi líbí, kde méně a kde více, 
odpověď snadná může se zdát, 
přece Sezemice.

Panoráma Kunětické hory znám,
to vždy mě dovede zpět,
kde rodinu a kamarády mám,
kde doma je nás pět.

Monika Tichá, 12 let

Moje město Sezemice
Jmenuji se Aneta a bydlím v malém městě Sezemice. Není 
to město veliké jako třeba Praha, určitě nemá tolik historie 
a už vůbec se nehonosí tím zlatým pozlátkem jako stověžatá 
matička Praha. Ale i moje město má svoje kouzla. Nevěříte? 
Rána tu začínají zpěvem ptáků. Ne smogovým oblakem 
a řevem aut. Je teprve ráno, a přece tohle město kouzlí už 
od prvního okamžiku. Podívejte se na upravené zahrádky 
před domky… tady neuvidíte šedivá zákoutí sídlišť. Vítr mě 
nese rozesmátou až k řece. Podívejte, jak se třpytí, jak zlatý 
řetízek v mámině šperkovnici. 
Ráno je tu prostě kouzelné. Vše se probouzí k životu a zpívá 
si. Já chodím vždy na procházky se svým psem. Doběhneme 
až nahoru na kopec k velké lípě. Je tak mohutná a překrás-
ná. Jako by byla matkou nás všech. Květy se jí otevřou a roz-
šiřují svoji omamnou vůni. Celé pole se jí nadýchá a voní 
s ní. Když procházím dál cestou do středu města, uslyším 
zvony u kostela, aby všichni věděli, že je poledne. Sleduji 
ten městský ruch, auta, autobusy, lidi kolem mě. Všichni 
někam jdou, ale slyším je mluvit, zdravit se navzájem, sly-
ším jejich smích. Nebo slyším, jak si děti hrají na hřišti. Pře-
mýšlím, kde by mi právě teď bylo nejkrásněji. Vezmu vás ke 
splavu. Slyšíte, jak řeka zpívá? Co ta už viděla a zažila věcí… 
Mohla by vyprávět, jak se z malých děvčátek a chlapců stá-
vali dospělí lidé a nakonec stařenky a starci, jak postupně 
smyla jejich životy a nahradili je zase noví lidé. Mohla by 
vyprávět o tom, co viděla, ale mlčí. A i když do ní ponořím 
prsty s němou otázkou, ona tajemství neprozradí.
Když se trochu setmí, všude se rozsvítí lampy a ulice se roz-
září spoustou malých světýlek. Z výšky pak vypadají Seze-
mice jako jeden veliký vánoční strom. Na obloze se rozsvítí 
hvězdy. Člověk je může zkusit všechny spočítat, avšak než je 
spočítá, usne. Možná se vám zdá, že jsou Sezemice docela 
obyčejné město, a řeknete mi, že byste našli tisíc takových 
míst. Avšak ne pro lidi, kteří se zde narodili a žijí tu. Pro nás 
je to náš domov. Místo, kam se vždy budeme rádi vracet, ať 
už nás život zavane kamkoliv.

Aneta Luterová, 15 let

Sezemice
Sezemice jsou krásné město, které má své jedinečné kouzlo. První 
zmínky o něm pocházejí z roku 1227, ale toto místo bylo pravdě-
podobně obydleno kolem řeky již v pravěku. Po středověku zůsta-
la blízko Sezemic památka v podobě hradu Kunětická hora, který 
byl postaven na sopečném podloží.
V sezemických zákoutích je úžasná atmosféra, například u sta-
rého splavu. Naší raritou jsou dva akvadukty, které se nacházejí 
nedaleko školy, ale i splavu. Starý kostel a zvonice jsou místem 
návštěvníků především o zimních svátcích.
V našem městě se žije dobře, je tu dobrá autobusová dostupnost, 
několik restaurací a obchodů. Řeka nabízí v letních měsících skvě-
lou možnost zábavy v podobě rybaření nebo koupání. Sezemice 
jsou místem sportů, jako je kanoistika, fotbal nebo halové sporty 
ve školní tělocvičně. Ze Sezemic pochází i dvojnásobný olympijský 
vítěz Martin Doktor.
Nikde jindy bych asi žít nechtěl.

Václav Čeloud, 12 let
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Pobočka české sPořitelny ukončila činnost
Vážení spoluobčané,
Jak jste asi již zjistili, pobočka České spořitelny v Sezemicích ukončila kon-
cem letošního března svoji činnost. Přestože jsme se snažili toto rozhod-
nutí zvrátit na všech možných úrovních včetně dopisu starosty na gene-
rálního ředitele, tak odpověď byla vždy stejná. Rozhodnutí vedení společ-
nosti je pro nízkou návštěvnost a rentabilitu pobočky nevratné. V provozu 
zůstává pouze bankomat České spořitelny, který je na stejném místě.
Občané mohou využívat služby České spořitelny, a. s. v Pardubicích na 
pobočkách třída Míru, Palackého ulice, Skřivánek, Polabiny, obchodní 
centrum Globus nebo v Holicích. V přípravě je také pobočka v AFI Paláci.
Dále mi dovolte, abych Vás informoval, že v uvolněných prostorách po 
České spořitelně na adrese Sezemice, Masarykova 249 chce otevřít od 
května 2017 svoji pobočku společnost Bohemia servis finance, a. s. (nemá 
nic společného s Bohemia Energy), která zprostředkovává služby přede-
vším v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví. 

Vlastimil Plecháček, místostarosta města

Městská Policie
Vážení spoluobčané, rád bych navázal na článek z prvního čísla Sezemic-
kých novin, vydaného na začátku letošního roku. Počet smluvních obcí již 
znáte, jedná se o celkem čtrnáct obcí, kde městská policie vykonává na 
základě veřejnoprávní smlouvy svou činnost. 
Počet obyvatel určuje, kolik hodin ročně strážníci odpracují v dané obci. 
Nejen preventivní kontroly zaměřené na veřejný pořádek, ochranu ma-
jetku, dodržování občanského soužití, dohled na bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu během denních i nočních hodin, ale také odchyt 
toulavých zvířat a besedy v základních a mateřských školách jsou náplní 
naší práce.

Obec Hodiny měsíčně Hodiny ročně

Býšť 33 396

Chvojenec 16 192

Lány u Dašic 3 36

Spojil 11 132

Rokytno 20 240

Dříteč 9 108

Němčice 12 144

Časy 6 72

Ráby 13 156

Ostřetín 21 252

Moravany 40 480

Slepotice 10 120

Dolní Ředice 19 228

Horní Ředice 22 264

Měsíčně odpracujeme ve smluvních obcích celkem 235 hodin, ročně se 
jedná o neuvěřitelných 2820 hodin. Zbývající čas je věnovaný městu Seze-
mice, které je zřizovatelem městské policie. Strážníci Vám jsou k dispozici 
24 hodin denně na tel. čísle 602 413 250.
Jsme tu pro Vás!

vrchní strážmistr Jaroslav Mohaupt, velitel MP

co nového v Parku Mlynářka
Úvodem je nutné připomenout, že v průběhu podzimu a zimy pracovníci 
technické čety provedli očistu a zkulturnění tohoto veřejného prostoru, 
za což je potřeba všem zúčastněným poděkovat. Dále pokračujeme v jed-
nání s vlastníky pozemků, které nejsou ve vlastnictví města. Pro upřesnění 
Park Mlynářka má rozlohu okolo 8 ha a městu patří 7 ha. Jednání nejsou 
jednoduchá, ale věříme, že se časem dohodneme.
Měsíc březen jsme věnovali přípravě žádosti o nadační podporu z granto-
vé výzvy s názvem Parky 2016 Nadace Proměny Karla Komárka. Ačkoliv 
se považuji za pragmatika a realistu, tak jsme si s panem starostou vysni-
li, že se pokusíme na projekt Park Mlynářka dostat výše uvedený grant. 
O co jde? Karel Komárek je 4. nejbohatší Čech, tvrdý podnikatel, ale také 
velký filantrop podporující ze svých peněz projekty především v oblasti 
životního prostředí. K tomuto účelu založil nadaci proměny, která pod-
poruje programy: „Proměň své město“ – zaměřeno na ozelenění náměstí 
a sídelních celků, „Zahrada hrou“ pro školní zahrady a „Parky“ pro pří-
rodní veřejná prostranství. Nadace Proměny nejenže poskytuje většinu 

Zprávy z radnice

Město seZeMice – akce duben–červen 2017

Datum/čas Akce Místo konání /pořadatel 

30. dubna
Čarodějnice – bohatý program, 
soutěže, hraje skupina Sešlost  
a Vypuštěné koupaliště

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

9. května
17.00–19.30

Rodinní pečovatelé – 1. část  
– polohování, zvedání, proleženiny 

Sál sezemické radnice 
Město Sezemice

14. května 
17.00

Hudební a taneční program  
ke Dni matek – Rolnička,  
sezemické děti z okolních ZUŠ

Sál sezemické radnice 
Město Sezemice

31. května
17.00–19.00

Den dětí v pohybu – pohybové 
aktivity a soutěže pro děti od 8 let  

Areál TJ Spartak Sezemice 
TJ Spartak Sezemice

1. června
10.00–17.00

Mezinárodní den dětí  
s Městskou knihovnou Městská knihovna

9. června Noc kostelů – prohlídka kostela  
s výkladem – součást evropské akce Kostel Nejsvětější trojice

13. června
od 9.00 Den pro děti na psím cvičišti Areál cvičiště

Agility Sezemice

Červen Pasování prvňáčků Sál sezemické radnice
Městská knihovna

23. června 
17.00

Hurá na prázdniny  
–  zábavný program

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

28. června Vyřazování žáků 9. tříd Sál sezemické radnice
Základní škola Sezemice

bližší informace:
www.sezemice.cz, facebook – události, média
Majka Schillerová – 603 471 712, majacek@volny.cz 
Petra Procházková – 737 420 924, knihovna@sezemice.cz

prostředků, ale také odborně pomáhá s celým projektem. Základem pro-
jektu je vysoká odbornost architektů a projektantů na straně jedné a stá-
lé konzultace s veřejností jako pozitivním oponentem při vývoji projektu 
na straně druhé. Bližší informace o nadaci včetně realizovaných projektů 
na www.nadace-proměny.cz

Víme, že bylo podáno 28 žádostí, že vybrány budou 1 až 2 projekty a vi-
díme, že světýlko naděje pro Park Mlynářka na konci tunelu stále svítí.

Vlastimil Plecháček, místostarosta města

koncert nejen Pro MaMinky
Druhou květnou neděli se můžete těšit na tradiční koncert ke Dni matek. 
Děti ze Sezemic a okolí nás potěší hudebním, tanečním či recitačním čís-
lem. Chybět nebude ani pěvecký sbor při ZŠ Sezemice Rolnička, sezemic-
ký pěvecký sbor Hluboká Orba, MP Dance Martiny Ptáčkové a také Jiří 
Kožnar, který děti doprovodí hrou na klavír. Na závěr čeká nejen všechny 
maminky milé překvapení. Přijďte v neděli 14. května od 17.00 hodin 
do sálu radnice v sezemicích!

tradiční slet čarodějnic
Zimy jsme si užili už dost a všichni se těšíme na první letošní venkovní 
akci. Sportovní areál TJ Spartak Sezemice žije opět fotbalovými zápasy 
a dalšími sportovními aktivitami. Čarodějnicemi ale odstartujeme opět 
tu zábavnou část roku. Nedělní odpoledne a podvečer 30. dubna bude 
patřit hlavně dětem. Areál pro návštěvníky bude otevřen od 15.00 hod. 
Loutková pohádka O pyšné čarodějnici potěší malé i velké diváky od 
16.00 hod. Budeme soutěžit, budeme oceňovat nejhezčí čarodějnice 
a slosujeme vstupenky o ceny. Zapálíme společně velkou vatru, opečeme 
si buřty a večer to rozjedeme opět s našimi sezemickými kapelami Sešlost 
a Vypuštěné koupaliště. Po setmění rozsvítíme oblohu kouzelným ohňo-
strojem. Věříme, že počasí nám klapne a pořádně se pobavíme. 
Moc se na vás těšíme.                  Majka Schillerová, radní města Sezemice

Říjen 2016: Štěpán kopecký

Listopad 2016: Matěj Švec

Leden 2017:  antonín vaňous, Štěpán brandýský,  
valentýna Myers, Filip čech

Únor 2017: tomáš novák

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů 
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

narozeníček
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Základní škola se hlásí

Letošní zima byla dlouhá a děti si ji patřičně užily. Některé jezdily na lyžař-
ský výcvik pořádaný agenturou Ski Fanatik a ty ostatní pořádaly nejrůzněj-
ší hrátky na sněhu přímo na zahradě mateřské školy a jejím blízkém okolí.
Každé roční období má své kouzlo, nicméně právě na jaro jsme se letos 
už moc těšili.
Hned 2. března se naši kamarádi ze třídy Berušek zúčastnili každoroční 
soutěže mateřských škol „Holická Mateřinka“. Děti porotu natolik zauja-
ly, že byly vybrané mezi finalisty 22. ročníku celostátního festivalu mateř-
ských škol MATEŘINKA 2017, který se bude konat 5. května ve Sportov-
ním centru v Nymburce. Všichni jsme na naše děti a jejich paní učitelky 
moc pyšní.

V polovině března naši budoucí školáci navštívili základní školu Sezemice, 
aby pozdravili své kamarády v prvních třídách. Všichni si vyzkoušeli, jak se 
sedí v lavici a hlavně se stali účastníky výuky, při níž paní učitelka prověřila 
jejich znalosti. Na závěr děti ze školky předaly svým kamarádům drobné 
dárečky, rozloučily s tím, že už se těší na 1. září, až usednou na jejich místa.
Velké oblibě se těší i plavecký výcvik v areálu Hastrmánek v Pardubicích. 
Na podzim jej absolvovaly starší děti z hlavní budovy a od 17. března jezdí 
naše mladší děti z odloučených sezemických tříd. 
Mezi další akce, které již proběhly, patří jarní fotografování na jednotli-
vých třídách, divadelní představení nebo Malá technická univerzita, která 
nás v rámci projektu polytechniky provází celý školní rok. 
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Ve spolupráci s Městskou policií 
Sezemice jsme pro děti připravili besedy v rámci prevence úrazovosti, bez-
pečnosti a rizik s tímto souvisejících. Prevence bude zaměřena na ochranu 
vlastní osoby (úrazy ve škole, doma, v dopravě, ve volném čase) a bude 
probíhat až do konce měsíce dubna dle domluvených termínů.
Těsně před velikonočními prázdninami jsme měli odpolední tvoření s rodi-
či a jejich dětmi na jednotlivých třídách. Všichni si společně vyrobili vlastní 
dekoraci, kterou si pak vyzdobili svůj domov.
Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání odjíždí v druhé polo-
vině měsíce dubna na pobyt v přírodě do penzionu na Vysočině v malé 
obci Hartmanice, kam se moc těší. V letošním roce jedeme za pokladem 
skřítků Ťumfulínků. V lese, kde žijí, se objevil zlobivý skřítek Rarach, který 
tropí jen samou neplechu a nepořádek. Podaří se dětem les zachránit 
a skřítka napravit? 
Akcí, které nás do konce školního roku čekají, je mnoho. Mezi nejdůle-
žitější patří Zápis do MŠ, který se koná 4. května 2017 (7.00–16.00) 
a 5. května 2017 (8.00–13.00). 
Další akcí je výlet mladších dětí do Arboreta Vysoké Chvojno (starší byly 
na podzim), projekt „Vesmír“, projekt „Naše mateřská škola“, rozloučení 
našich předškoláků, školní výlety, zábavné odpoledne a další, o kterých 
Vás budeme informovat v příštím čísle.

Za MŠ Iveta Prausová

Je tu duben a škola se opět hlásí, aby se s Vámi, milí čtenáři, podělila o to, 
co se ve škole za poslední dva měsíce událo.
Přestože už tu máme krásné jarní dny, společně se ještě vrátíme do února, 
kdy se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který se letos 
konal opět na Benecku. Počasí žákům přálo, a tak si užili krásný týden 
na lyžích.
Začátkem února reprezentovalo 6 žáků a 1 žákyně naši školu na XXIII. 
ročníku Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice v šachu. Naše škola 
se umístila na krásném pátém místě.

Mateřská škola Pohádka Žáci obou tříd 5. ročníku se zúčastnili turnaje v přehazované, který se 
konal v tělocvičně Základní školy v Moravanech. Žáci se v početné konku-
renci umístili na krásném 6. a 7. místě. 
Páťáci se také zúčastnili exkurze v Hradci Králové, kde postupně navštívili 
hvězdárnu s planetáriem, televizní studio Východočeské televize V1 a obří 
akvárium. Celá exkurze byla pro děti velice přínosná. 
Deváťáci navštívili soudní líčení u Okresního soudu v Pardubicích. Hlavní 
líčení se týkala pozdního nástupu do výkonu trestu, porušování domovní 
svobody a zpronevěry. Žáci s napětím sledovali činnost soudce, obhajoby, 
státní zástupkyně a obžalovaných, kteří byli přivedeni eskortou.
I v letošním roce se žáci 4. ročníku zúčastnili plaveckého výcviku, který si 
náramně užili.
Ve středu 22. března proběhlo v DDM Beta Pardubice krajské kolo ze-
měpisné olympiády, na které se Jiří Bubeníček z 9. třídy umístil na velmi 
krásném druhém místě. Děti z první třídy absolvovaly program Veselé 
zoubky, zaměřený na správnou péči o chrup, při kterém si žáci zopakovali 
a připomněli, jak se o chrup správně starat.
I letos proběhla na naší škole recitační soutěž. Na prvním stupni se škol-
ního kola zúčastnilo 31 recitátorů a na druhém stupni celkem dvacet re-
citátorů. Všichni si vybrali zajímavé texty a byli velmi dobře připraveni. 
Na prvním stupni si nejlépe vedli Vojtěch Mareš, Barbora Šimková a Ža-
neta Málková. Na druhém stupni byli nejlepší Michaela Böhmová, Anna 
Honsová a Viktor Šimek. Zmiňovaní žáci postoupili do dalšího kola. 

V týdnu od 20. března do 27. března proběhl na naší škole „Týden pro 
zdraví“. V tomto týdnu jsme se zaměřili na zdravé stravování, pohybové 
aktivity a relaxaci. Školní jídelna nachystala žákům zdravé snídaně. V rám-
ci týdne proběhl také celoškolní projekt zaměřený na zdravé stravování 
a pohyb. Ani v odpoledních hodinách žáci nezaháleli, mohli se přihlásit 
na různé pohybové aktivity. V nabídce byl florbal, basketbal, volejbal žáků 
devátého ročníku s učiteli, jóga, pilates, aerobic. Samozřejmě součástí 
zdravého týdne je i relaxace, proto do hodin hlavně nižších ročníků byla 
zařazována relaxační cvičení, v době výdeje obědů hrála relaxační hudba 
a také se žáci mohli přihlásit na hodinu bubnování proti stresu. 
V okrskovém kole malé kopané, které se konalo u nás v Sezemicích, se 
chlapci z 2. stupně umístili na druhém místě a v okresním kole v Pardu-
bicích skončili čtvrtí.

Samozřejmě i ve školní družině proběhlo mnoho akcí. Paní vychovatel-
ky uspořádaly pro děti karneval, dále se školní družina zapojila do týdne 
pro zdraví. Před Velikonocemi vyráběli velikonoční výrobky a zapojili se 
do dalších zajímavých aktivit. Ve čtvrtek 4. dubna proběhl Den otevřených 
dveří, kdy si veřejnost za doprovodu učitelů mohla prohlédnout naši ško-
lu, podívat se na výuku ve třídách a na výkony žáků.
ve dnech 26. a 27. dubna proběhne zápis žáků do prvních tříd, 
všechny informace o novém průběhu zápisu najdete na interneto-
vých stránkách www.zssezemice.cz.
A na co se nejvíce těšíme? Přece na školní akademii a slavnostní rozlouče-
ní s žáky deváté třídy. Tyto akce proběhnou koncem června, podrobnosti 
se ještě dozvíte prostřednictvím dětí a plakátů. 

Mgr. Stanislava Plecháčková



S radostí vám oznamujeme, že díky štědrosti dárců a obětavosti 
dobrovolníků z naší farnosti bude možné si znovu připomenout 
jedinečnou atmosféru koncertu václava hudečka a barocco 
sempre giovane v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích ve vy- 
sílání nekomerční TV NOE. V neděli 14. května 2017 ve 20.00 
hod. lze očekávat premiéru prvního dílu koncertu a druhý kon-
cert bude vysílán pravděpodobně v neděli 11. června 2017 ve 
20.00 hodin. Další reprízy bude TV NOE vysílat podle progra-
mových potřeb průběžně, proto doporučujeme sledovat pro-
gramovou nabídku této celoplošné televizní stanice, kterou na-
jdete v základní nabídce sezemické kabelové televize, také na 
internetu, na satelitním vysílání DVB-S, na pozemním vysílání 
DVB-T nebo na televizích po počítačové síti IPTV.

Jiří Kožnar, Pavla Marešová

Sezemický koncert Václava Hudečka v TV Noe

Pět otázek Pro...
V tomto čísle Sezemických novin 
Vám představím osobnosti hned 
dvě. Otázky jsem totiž za Vás 
položila výjimečnému manželskému 
páru. On je pracovníkem v oblasti 
IT, zastupitelem města a členem  
kulturní komise, ona působí 
v Dětském centru Veská na pozici 
zástupkyně ředitele a vrchní sestry. 
V letošním roce oslaví 30 let 
svého manželství, mají tři syny 
a v současné době je celá jejich 
rodina neodmyslitelně spjatá 
s kulturním děním v Sezemicích. 
ivona a václav truncovi.

Můžete se prosím čtenářům krátce představit?

ivona: Sama sebe bych asi charakterizovala jako: pozitivní, aktivní, čino-
rodý a veselý člověk, který zvedá lidi ze židlí a láká je ke všemožným změ-
nám. Změny mám ráda, to ale někdy mé okolí nenese příliš dobře… J

vašek: Tak já nemám rád změny a nechávám se tahat z té židle J. Mám 
rád svůj klid a kolem sebe lidi, se kterými jsem naladěný na stejnou vlnu.

Když se řekne Sezemice, co vás napadne?

vašek: Jsou tady hrozně fajn lidé, kteří mají chuť něco pro Sezemice 
dělat, a vůbec jim nevadí, že je to v podstatě malé město. Děláme si věci 
po svém a nenecháme se ovlivňovat tím, co se děje v okolních velkých 
městech. Uvědomuji si stále víc, že tady jsme doma.

ivona: Mohla bych říci, že vidím rozbité chodníky nebo málo parkovacích 
míst, ale podstatné je to, co říkal Vašek. Fascinuje mě, že se tady sešlo 
a schází tolik lidí, kteří chtějí být nějakým způsobem aktivní, prostě chtějí 
něco dělat. Dávám to i za příklad v okolních obcích. Že to prostě jde. 
Lidé se tady nescházejí jen v oficiálních spolcích, rádi se stýkají i při jiných 
příležitostech, akcích, výletech apod. Potenciál lidí je tady opravdu hodně 
velký… Sezemice prostě mají Genius loci (latinské slovní spojení zname-
nající „duch místa“, místo mající specifickou atmosféru) J.

V úvodu jsem psala, že je Vaše rodina spjata s kulturou. 
Mimo jiné působíte vy i vaši synové v tanečním klubu 
Přešlap a v pěvecké sboru Hluboká Orba, kterého je Vašek 
sbormistrem. Jak k tomu došlo a co vám tyto spolky dávají?

ivona: Vlastně spouštěčem byly taneční pro manželské páry, které pod 
vedením manželů Šimkových mají v Sezemicích již svoji tradici. Postupně 
se z nich oddělily taneční pro pokročilé a jednoho dne se několik párů 
shodlo na tom, že nechtějí tancovat jen osm lekcí před plesovou sezonou, 
ale že by rádi tančili celý rok. Proto vznikl v únoru 2015 TK Přešlap. Ten 
nejen vystupuje na různých akcích, ale už se účastní i tanečních soutěží…

vašek: Ještě dodám, že těch „tancechtivých“ přibývá i z Pardubic a okolí. 
A také že je tu velká základna folkloristů. Troufám si říct, že už by to 
dalo i na soubor, ten Sezemice ještě nemají… J. No a k Hluboké Orbě…  

Asi rok zpátky tady přišel nápad Sezemických pěvců, kteří zpívali pravidel-
ně jako hosté pěveckého sboru Rolnička na adventních koncertech, zpí-
vat celoročně. No a slovo dalo slovo a po předloňském koncertu v kostele 
přišel návrh na založení velkého sboru. Následovala spousta telefonátů, 
kde jsme kontaktovali známé a kamarády a dnes máme 32 lidí, z toho  
13 chlapů, a je super, že se do sborové práce pustili i lidé, kteří nikdy ne- 
zpívali a opravdu to nadšení je znát. Je až neuvěřitelné, co za ten rok zvládli.

ivona: Je to o to lepší, což myslím čtenáře bude zajímat, že tam nejsou 
jenom lidé hudebně vzdělaní. V tuhle chvíli to není vůbec podstatné. Při 
dnešních technických možnostech se lidé vlastně mohou doma učit jed-
notlivé hlasy bez toho, aby znali třeba noty…

vašek: Lidé spolu chtějí být, chtějí zpívat a hlavně se jim líbí repertoár, 
který děláme. Někteří členové sboru jsou současně členy Přešlapu. Máme 
za sebou už i společné soustředění, kam jsme jeli i s rodinami… Takže co 
nám to dává? Jak jsem říkal na začátku. Možnost být s lidmi naladěnými 
na stejnou vlnu…

Mimo tance a hudby máte něco, u čeho rádi odpočíváte, 
k čemu utíkáte „od tónů“?

ivona: Tak já za sebe mohu říci, že někdy od toho všeho utíkám do práce, 
kterou mám moc ráda, a někdy od práce k tomu všemu. Přiznám se také, 
že se mi daří v poslední době vracet ke knížkám a čtení. No a pak asi naše 
největší společná relaxace je naše chalupa na Vysočině.

vašek: Já k tomu ještě přidám divadlo. Letos se nám konečně podařilo 
sehnat předplatné. Je to naše velká záliba, na kterou díky tomu, že v di-
vadle jako externista vypomáhám, paradoxně nebyl čas. Často jsem na 
jevišti a v zákulisí, v hledišti výjimečně J.

Na závěr asi klasická otázka. Užíváte si života, jste spokojení 
a šťastní. Co bychom měli dělat, abychom toho také dosáhli?

vašek: Já myslím, že to hlavní je mít společné zájmy. Ve folklórních sou-
borech nebo ve skupině Trdlo, kde také působím, jsme se před lety potkali 
a trávili společný čas. Veškeré to společné tancování a zpívání, společně 
strávené chvíle nás prostě spojují.

ivona: Myslím, že je moc důležité, aby oba dva v páru byli naladěni na 
stejnou notu, ale vedle toho je také důležité, aby každý měl to „své“ 
a druhý ho toleroval, chápal a podporoval. My jsme silné protiklady. Vašek 
má rád svůj klid na chaloupce a já zase nesnáším nicnedělání. Po těch 
letech ale už vím, že přibrzdit a jen tak koukat do zeleného má taky svůj 
význam…

Věřím, že vás stejně jako mě zaujala malá návštěva u manželů Trunco-
vých. Upřímně děkujeme, že nás nechali nahlédnout do soukromí a pře-
jeme celé rodině jen to nejlepší v osobním i pracovním životě. Jistě jim 
i jejich přátelům a kolegům budeme držet palce, fandit, sledovat jejich 
činnosti a potkávat se s nimi na různých akcích nejen v Sezemicích. 

Oba manželé všem vzkazují: „Pokud byste se chtěli přidat ke kulturním 
aktivitám, dveře  jsou pro každého otevřené a dál  si  společně můžeme 
v Sezemicích užívat Genius Loci.“

Petra Procházková
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PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA STRÁŽNÍKA JIRKY
Slepýš křehký, užovka obojková, ještěrka obecná

na svatého jiří vylézají hadi a štíři aneb Plazi v sezemicích a okolí
Podle  pranostiky  dne  24.  dubna,  tj.  na  svatého  Jiří,  vylézají  hadi  a  štíři.  V  České 
republice žije 11 původních druhů: želva bahenní, slepýš křehký,  ještěrka obecná, 
živorodá, zelená a zední, užovka obojková, hladká, stromová a podplamatá, zmije 
obecná, nepočítáme sem druhy zavlečené tzv. nepůvodní. V Sezemicích a okolí se 
můžeme běžně potkat se slepýšem křehkým, ještěrkou obecnou a užovkou obojko-
vou, není vyloučen výskyt dalších druhů, které ale svým skrytým způsobem života 
a svou plachostí unikají pozornosti.

slepýš křehký (Anguis  fragilis) je přezdívaný jako naše beznohá ještěrka. Slepýš 
může být svým zbarvením i kresbou velmi různorodý, někteří mají zbarvení spíše 
dožluta, jiní až do červenavého odstínu mědi. Někteří samci mají blankytně modré 
skvrny na bocích. Zbarven je ale převážně nenápadně hnědě s jedním, dvěma, nebo 
i třemi tmavými pruhy a modročerným břichem u samic, samci mívají břicho spíše 
břidlicově šedé často se žlutavou kresbou. Dorůstá obvykle délky 30 cm, maximálně 
do 45 cm. Má malou, poměrně vysokou hlavu, která je tupě zakončená. Pohybuje 
se plazením jako hadi, ale není tak mrštný.

Slepýš je rozšířen prakticky po většině území Evropy od Pyrenejského poloostrova až 
po Kavkaz a Ural. V Irsku, na Krymu, na jihu Španělska a některých středomořských 
ostrovech se nevyskytuje, chybí též v severní Skandinávii. Mimo Evropu se vyskytuje 
v severním Turecku, Iránu a severní Africe. Slepýš křehký žije téměř na celém území 
ČR od nížin až po víc jak 1 000 m n. m., nejpočetnější populace však vytváří zhruba 
od 400 do 700 m n. m. V ČR se běžně vyskytují v lesích na pasekách, v křovinatých 
stráních i na loukách od nížin až do horských poloh. Slepýši žijí skrytě, přes den se 
ukrývají pod kameny, v pařezech, pod listím a teprve za soumraku vylézají ven. Obje-
vují se zejména po dešti, kdy na zemi pátrají po žížalách a slimácích. Přes zimu slepýš 
není aktivní a vylézá na jaře, koncem března až počátkem května (záleží na podnebí 
a počasí). Slepýš je zcela neškodná ještěrka, která však bývá neznalými zaměňována 
s hadem a preventivně likvidována. Je to nejen nesmyslné, ale také nezákonné, ne-
boť je chráněn jako silně ohrožený druh. 

užovka obojková (Natrix natrix) je naším nejhojnějším hadem. Barvu má různou, 
obvykle tmavě zelenou nebo hnědou, s charakteristickými žlutými nebo oranžovými, 

černě a bíle lemovanými půlměsíčitými skvrnami za hla-
vou (její charakteristický určovací znak). Dosahuje délky 
100–120 cm. Užovka se vyskytuje v nížinách kontinentál-
ní Evropy od jižní Skandinávie po jižní Itálii, na Britských 
ostrovech s výjimkou Irska. Obývá i severozápadní Afriku 
a jihozápadní Asii. U nás žije většinou v blízkosti vody, ale 
ani tohle není pravidlo. Často se objeví na vinicích nebo 
v blízkosti lidských obydlí. Živí se obojživelníky a rybami, 
ještěrkami a hmyzem. V ČR i jinde počty tohoto druhu 
během posledních dvou desetiletí prudce klesají. Důvo-
dem je ztráta životního prostředí, zbytečné zabíjení lid-
mi i ztráty během migrace na silnicích. Pro člověka však 
nepředstavují vůbec žádné nebezpečí, naopak na zahrád-
kách je velmi užitečná. Patří mezi chráněné druhy živoči-
chů v kategorii ohrožený druh, proto ji v žádném případě 
nezabíjejte.

ještěrka obecná (Lacerta  agilis) je naší nejhojnější ješ-
těrkou. Ještěrka měří okolo 20 až 25 cm. Na krátkých 
končetinách má 5 prstů, které jsou zakončeny drápky 
a ty umožňují pohyb po kamenech a různorodých mate-
riálech. Ocas slouží k lepšímu pohybu a pomáhá také při 

útěku před nepřáteli, často se od těla při napadení oddě-
luje, ale znovu se regeneruje a dorůstá (ale nikdy už ne 
do původní délky). Přestože je u nás druhem chráněným, 
patří do druhů ještěrek u nás nejrozšířenějších. Je rozšíře-
ná na většině území střední a východní Evropy, v Asii až 
po západ Číny, ale její početnost silně poklesla díky ztrá-
tě stanovišť. Obývá především suchá a slunná místa, a to 
stráně i okraje lesů. Většinou pobývá do výšky 2500 m n. m. 
Loví především menší hmyz, pavouky, červy, plže. V ČR je 
zvláště chráněna jako silně ohrožený druh.

Při procházkách po Sezemicích a okolí, při práci na zah- 
rádkách máte možnost se s těmito druhy setkat. Všíma-
vější pozorovatelé a badatelé třeba objeví jiné druhy, než 
které tady uvádím. Budu velmi rád, když mě o takovém 
nálezu budete informovat.

Mgr. Jiří Rejl
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POvÍDÁNÍ O bYLINKÁCh A ZDRAvÍ
Jitrocel kopinatý

Je tu jaro. S probouzející se přírodou se ale také mnohých z nás zmocni-
la jarní únava, deprese, chřipka nebo nachlazení? Jak tomu předcházet? 
Nesmíme zapomínat především na prevenci. Ta je ještě důležitější než 
samotné léčení. Vitamíny, ovoce i zelenina jsou jako prevence výbor-
nou volbou. Stejně tak dobře vám mohou posloužit i nejrůznější bylinky. 
V tomto článku si představíme Jitrocel kopinatý.
Jitrocel je vytrvalá bylina, která je hojně rozšířena po celé České repub-
lice a dokonce i většině části světa. Nejčastěji ji můžete vidět na poli, 

u cest či na louce. Někdy se objeví i na vaší zahradě a vy ji s myšlenkou, 
že se zbavujete plevelu, vytrhnete, což je opravdová škoda. Jen v České 
republice roste přibližně 7 druhů jitrocelů. Nejznámější z nich je jitrocel 
kopinatý, prostřední a větší. U všech těchto jitrocelů byla prokázána řada 
léčivých látek.
Sušené listy jitrocele obsahují mimo jiné vitamin C, karoten, minerální 
soli, hořčiny a organické kyseliny. Jitrocelový odvar tedy zvyšuje srážlivost 
krve, čistí krev, plíce a žaludek a má protizánětlivý vliv. Navíc chrání or-
ganismus před nechtěnými viry. Slouží i k zevnímu užití, a to na vyrážky, 
vředy, svědění pokožky, strupy a lišeje. Regeneruje kůži a hojí rány. Po- 
užívá se i na léčení zánětu dásní nebo na bodnutí hmyzem.
Jak a kdy jitrocel sbírat? Pro sběr je vhodné období mezi květnem (ně-
kdy červen, záleží na přízni počasí) až srpnem. Listy se sbírají pouze 
neporušené, jinak jsou náchylnější k zčernání. Suší se pomalu a opatrně. 
Po usušení by si měly zachovat svou hnědozelenou až olivovou barvu. 
Suší se ve vrstvách maximálně o tloušťce 5 cm ve stínu. Pokud sušíte 
v sušičce, doporučujeme teplotu 40 stupňů.
A ještě recept: 
Jitrocelový čaj (nálev): mateřídouška (1 díl), jitrocel (1 díl)
Připravte si jednu čajovou lžičku této směsi a tu spařte ve 250 ml vody, 
krátce vyluhujte a přidejte citron. Pijte několikrát denně.
Jitrocelový nálev usnadňuje odkašlávání, uvolňuje hlen, užívá se při one-
mocnění dýchacích cest, kašli, tuberkulóze, zahlenění plic, čistí krev, upra-
vuje stolici, léčí zánět ledvin, močového měchýře, pomáhá při heme- 
roidech apod.
Tak krásné jaro a nezapomínejte na prevenci a bylinky.

Redakce novin

Dnes v této rubrice odhalíme autora fotografií, které můžete vídat nejen 
v Sezemických novinách, na kalendářích, ale třeba i na informační smyč-
ce v knihovně. Jmenuje se jakub ben, 15. dubna oslavil patnácté na-
rozeniny, chodí do deváté třídy místní ZŠ a připravuje se na další studia. 
A jak se dostal k focení? Podle svých slov ze začátku fotil jen na telefon 
pro zábavu a fotky sdílel na sociálních sítích. Právě tam narazil na díla, 
které byla značně kvalitnější a objevil tak krásu, kterou poskytují moder-
ní technologie. Vyzkoušel si fotit přes kvalitní fotoaparát, zamiloval se 
do ostrých detailů a rázem bylo jeho přáním takový fotoaparát vlastnit. 
Toto se mu splnilo a začal fotit výkonnější technikou (Nikon). Asi od října 
roku 2015 tedy objevuje detaily, fotí nejvíce lidi a přírodu, a přesto, že je 
samouk, jeho fotky se velice líbí. Své další koníčky sám dělí na dvě části, 
a to na ,,aktivní činnosti“ a ,,líné zájmy“. Z těch aktivních je to běhání, 
posilování a také rád podniká procházky po blízkém okolí. Mezi méně 
náročné zájmy patří sledování filmů nebo seriálů, a to hlavně od ame-
rických tvůrců. Miluje přírodu, ke které se snaží chovat šetrně a s úctou. 
Jeho fotografie rozhodně nevidíme naposledy. Petra Procházková

Kuriozity a zajímavosti kolem nás



Doma
alfréd Bartoš (*23. 9. 1916 Vídeň – †22. 6. 1942 Pardubice) se narodil ve 12. vídeň-

ském městském okrese v Meidlingu.
Předkové obou jeho rodičů pocházeli ze Sezemic. Otec Adolf Bartoš (*1887 Sezemice 

– †1954 Sezemice) měl pět sourozenců, z nichž čtyři zemřeli v raném věku. Po absolvo- 
vání základní školy studoval Adolf Bartoš spolu se sezemickým kamarádem a pozdějším 
švagrem Stanislavem Christenem pardubickou reálku. Tu však nedokončil a  odešel do 
Vídně, kde se vyučil krejčím. Zde se seznámil se svojí budoucí manželkou a Alfrédovou 
matkou Antonií Kuželovou (*1896 Vídeň – †1942 Pardubice), jednou ze čtyř dcer zámeč-
nického mistra Kužela. V roce 1916 se jim narodil syn Alfréd a 14. 4. 1918 uzavřeli sňatek. 
Po válce se rodina Kuželova vrátila do Sezemic a krátce poté se stěhovali do Sezemic  
i Alfréd se svou matkou. Společně bydleli u Kuželů v nynější Jungmannově ulici. Násled-
ně opustil Vídeň i Alfrédův otec Adolf, který se v Sezemicích u svého otce vyučil pekařem, 
řádně složil učňovské i  tovaryšské zkoušky a pomáhal svému otci v  rodinné pekařské 
živnosti v nynější Bezdíčkově ulici v domku čp. 140.

Mezi Alfrédovými rodiči došlo ke krizi v partnerském vztahu. Antonie se odstěhovala 
se synem do Pardubic a později ke svému druhovi do Kostelecké Lhoty u Rychnova nad 
Kněžnou. Adolf Bartoš se vrátil do Vídně, kde se věnoval krejčovskému řemeslu. Po smrti 
druha Antonie Bartošové se manželé dohodli znovu na společném životě v Sezemicích.

Adolf převzal otcovu živnost v čp. 140. Syn Freda, jak mu říkali doma i mezi přáte-
li, navštěvoval měšťanskou školu v Sezemicích, kde byl hodnocen jako vynikající žák, 
a v roce 1930 nastoupil do tercie pardubické reálky. Mezi jeho rodiči docházelo k častým 
roztržkám a v roce 1931 se rozvedli. Paní Bartošová odešla se synem znovu do Pardu-
bic do Pernerovy ulice čp. 305 a později do čp. 274, kde žila s partnerem Ferdinandem  
Chárou. Adolf Bartoš se v Sezemicích znovu oženil. Freda nesoulad rodičů těžce nesl, ale 
udržoval hezké vztahy jak s matkou, tak i s otcem, bratrancem Bedřichem Schejbalem 
(*1919 – †1942) i babičkou Kuželovou, které často v Sezemicích navštěvoval. Za studií se 
Freda sblížil se svou spolužačkou, budoucí učitelkou, Věrou Junkovou (*1917 – †1942). 
V roce 1935 s vyznamenáním odmaturoval.

Dne 1. 10. 1935 nastoupil základní vojenskou službu u 2. eskadrony 8. dragounského 
pluku „Knížete Václava Svatého“ v Pardubicích. Dne 23. 12. 1935 byl povýšen do hodnos-
ti svobodníka a 25. 7. 1936 do hodnosti desátníka. Po absolvování školy pro důstojníky 
jezdectva v záloze získal 5. 9. 1936 hodnost četař aspirant a poté byl přijat ke studiu na 
Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. S vynikajícím hodnocením byl dne 29. 8. 1937 
vyřazen v hodnosti poručíka jezdectva. Následně se vrátil zpět k 8. dragounskému pluku 
do Pardubic. Zde setrval až do 15. 3. 1939.

V africe a Ve francii
Po okupaci českých zemí odešel 11. 5. 1939 na platný pas do Paříže, kde pracoval krátce 

na konzulárním zastoupení. Doklady mu obstaral strýc Stanislav Christen (otcův švagr), 
který byl zaměstnán jako městský důchodní v Sezemicích.

Dne 8. 6. 1939 vstoupil do Francouzské cizinecké legie, v hodnosti podporučíka sloužil 
v severní Africe, nejprve v Sidi bel Abbes v Alžírsku a poté v tuniském přístavním městě 
Súsa (Sousse). Dne 2. 10. 1939 byla uzavřena dohoda o obnovení čs. branné moci na půdě 
Francie a 9. 10. 1939 se Alfréd Bartoš hlásil v centru československé zahraniční armády 
v jihofrancouzském Agde. Byl zařazen do 2. čs. pěšího pluku u formující se 1. českoslo-
venské divize ve Francii a ustanoven 2. pobočníkem velitele pluku. Zde se také zamilo-
val do Sunette Pellisierové. Začátkem června 1940 odejel s plukem na frontu a ve funkci 
zpravodajského důstojníka, velícího průzkumné četě motocyklistů, se úspěšně zapojil do 
obranných bojů na řekách Marna a Loira, včetně zajišťování ostatních jednotek pluku.

Avšak 19. 6. byl vydán rozkaz k odpoutání se od nepřítele a ústupu. Začal dramatický 
zápas o  záchranu československých vojáků, které na  cestě zastihla zpráva o uzavření 
příměří mezi Francií a Německem.

Ve Velké Británii
Díky vstřícnosti britských představitelů se podařilo do jižní Francie vyslat lodě, které 

odvezly většinu čs. vojáků přejících si pokračovat v boji proti Německu. Jednalo se při-
bližně o 4 800 mužů, kteří odpluli přes Gibraltar podél břehů Afriky ve francouzských 
uniformách do  anglického Liverpoolu. Divize byla v  polovině srpna 1940 již na  půdě 
Britských ostrovů reorganizována na 1. čs. smíšenou brigádu. 

Alfréd Bartoš se nalodil na egyptskou nákladní uhelnou loď Rod el Farag a v Liverpoolu 
se vylodil 13. 7. 1940. V Anglii byla čs. jednotka přemístěna do stanového tábora u zám-
ku v Cholmondeley, kde byla přestrojena do anglických battledressů. Zde působil opět 
jako zpravodajský důstojník u 2. čs. pěšího praporu 1. čs. brigády zformovaného z vo-
jáků někdejšího 2. čs. pěšího pluku. Za francouzské tažení byl Alfréd Bartoš 26. 8. 1940 
vyznamenán Francouzským válečným křížem za statečnost (Croix de Guerre) a 28. 10. 
1940 Československým válečným křížem 1939. Od 27. 9. 1940 byl u 2. čs. pěšího praporu 
velitelem 1. čety 1. roty. 

Na jaře r. 1941 se jako jeden z prvních dobrovolně přihlásil k výcviku pro plnění zvlášt-
ních úkolů po vysazení v nepřátelském týlu. Prošel základními kurzy britské SOE (Special 
Operations Executive). Výcvik v kurzu útočného boje probíhal v drsných podmínkách 

Zcela vlevo Bartošovo pekařství s krámkem, obrázek z roku 1910

Freda Bartoš, Sezemice, 1919

Alfréd Bartoš dekorovaný prezidentem Benešem  
Československým válečným křížem 1939, 28. 10. 1940

Freda s maminkou Antonií Bartošovou po své levici  
a v pozadí stojí Fredova teta Františka Jirásková

75. výročí operace  
silver a 

75 let od smrti velitele paradesantního výsadku SILVER A plukovníka in memoriam 
Alfréda Bartoše a jeho spolubojovníků

V letošním roce uplyne 75 let od působení odbojové skupiny SILVER A na území 
Protektorátu Čechy a Morava a zároveň 75 let od smrti všech tří jejích členů,  

Alfréda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka



Zcela vlevo Bartošovo pekařství s krámkem, obrázek z roku 1910

Alfréd Bartoš dekorovaný prezidentem Benešem  
Československým válečným křížem 1939, 28. 10. 1940

Freda s maminkou Antonií Bartošovou po své levici  
a v pozadí stojí Fredova teta Františka Jirásková

Alfréd Bartoš na portrétním snímku určeném 
pro falešnou protektorátní legitimaci, 1940

75. výročí operace  
silver a 

75 let od smrti velitele paradesantního výsadku SILVER A plukovníka in memoriam 
Alfréda Bartoše a jeho spolubojovníků

V letošním roce uplyne 75 let od působení odbojové skupiny SILVER A na území 
Protektorátu Čechy a Morava a zároveň 75 let od smrti všech tří jejích členů,  

Alfréda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka

ve Skotsku ve výcvikovém středisku STS 25 (Special Training School) na farmách Garra-
more House a  Camusdarach. V  rámci kurzů byl spolu s  dalšími dobrovolníky cvičen 
k vykonávání dlouhých a rychlých přesunů se zátěží obtížným terénem, k boji zblízka 
a zneškodňování stráží, k obsluze zbraní, k zacházení s výbušninami a k přežití v přírodě.

Po kurzu útočného boje absolvoval kurz parašutistický v STS 51 na letišti v Ringway 
u Manchestru. K parašutistickému výcviku patřily denní i noční seskoky padákem z le-
tounu a upoutaného balónu. Po úspěšném výcviku byl odeslán na doškolovací kurz STS 2 
na zámeček v Bellasis. Zde proběhla školení pro výkon zpravodajské činnosti, konspirace, 
šifrování a  dešifrování i  seznámení se situací na území Protektorátu Čechy a Morava. 
Informace, které měli instruktoři k dispozici, se však v mnohém lišily od skutečných pod-
mínek na okupovaném území protektorátu.

Dne 7. 3. 1941 byl Alfréd Bartoš povýšen na nadporučíka a po absolvování paradesant-
ního kurzu se stal velitelem paraskupiny SILVER A, jejímiž členy byli vedle Fredy Bartoše 
rotmistr Josef Valčík a telegrafista Jiří Potůček. Bylo počítáno, že skupina SILVER A bude 
vysazena na území protektorátu a pověřena speciálními úkoly. 

na území Protektorátu Čechy a moraVa
Dne 28. 12. 1941, po několika odkladech letu pro nepříznivé meteorologické podmínky 

kapitán válečného letectva Ron C. Hockey ze 138. letky spolu s druhým pilotem Kanaďa-
nem F/O Dickem Wilkinem vyzvedl na letišti Norholt nový čtyřmotorový bombardova-
cí letoun Handley Page Halifax Mk.II/srs.1a (sériového čísla L9613 s kódy NF-V, patřící 
k 138. bombardovací peruti RAF), který byl přizpůsoben pro letecké výsadky. I přes opět 
nepříliš příznivé počasí se rozhodli okamžitě provést výsadek tří českých paraskupin. 
Plně vytížené letadlo startovalo ve 22.00 hodin z letiště u anglické obce Tangmere a na-
bralo kurs k francouzskému pobřeží a následně na Německo. Při letu na Darmstadt letoun 
pronásledovaly dvě německé stíhačky, které se díky obratnosti pilota podařilo setřást. 
Výsadek skupin ANTHROPOID (Jozef Gabčík, Jan Kubiš), SILVER A (Alfréd Bartoš, Josef 
Valčík, Jiří Potůček) a SILVER B (Jan Zemek, Vladimír Škácha) na okupované území se 
uskutečnil v noci v časovém rozmezí od 2.24 do 2.46 hodin a přistání letounu zpět na 
letišti v Tangmere proběhlo v 8.19 hodin. Bartoš byl pro plnění svého úkolu vybaven pro-
tektorátními doklady znějícími na krycí jméno Emil Sedlák.

Paraskupina SILVER A měla být vysazena u obce Vyžice nedaleko Heřmanova Městce, 
kde měl být i  její hlavní operační prostor. V důsledku nepříznivého počasí došlo k ne-
přesnostem v navigaci a výsadek byl nakonec proveden v prostoru nedaleko obce Senice 
u Poděbrad a Městce Králové. Bartoš s Potůčkem se setkali krátce po seskoku, po ukrytí 
padáků a kombinéz nalezli zázemí v nedaleké obci Podmoky u  řídícího učitele Josefa 
Glose, odkud cestovali vlakem do Pardubic. Valčík s dvěma nákladními padáky přistál 
o dva kilometry dále a po ukrytí radiostanice a padáků se vydal do Poděbrad. Přes značný 
rozptyl míst dopadu se parašutisté SILVER A zachovali profesionálně a podařilo se jim do-
stat v pořádku s veškerým materiálem, nezbytným pro vojenskou zpravodajskou činnost 
v týlu nepřítele, na Pardubicko. Po několika dnech od výsadku se všichni tři parašutisté 
setkali za pomoci Adolfa Švadlenky v obci Mikulovice. 

Nelehkým úkolem bylo opatření nových dokladů a sítě úkrytů pro parašutisty. Parašu-
tisté měli sice doklady vystavené v Londýně, ale jejich doklady byly nevyhovující a ne-
odpovídaly protektorátním předpisům. Proto bylo třeba zajistit nové občanské průkazy, 
křestní a domovské listy, pracovní knížky a policejní přihlášky. To vše se za pomoci sítě 
spolupracovníků ze širokého okolí podařilo. Doklady předal Alfrédu Bartošovi farář ČCE 
František Dobiáš na  faře v  Semtěši, za  což i  on zaplatil později životem. Členové vý-
sadku SILVER A pracovali od  prvních dnů roku 1942 velmi intenzivně a  okruh jejich 
spolupracovníků se neustále rozrůstal. Veliteli Alfrédu Bartošovi se přes selhání většiny 
záchytných adres dařilo improvizovat, zapojovat do organizace své bývalé přátele vojáky 
a hledat pomoc tam, kde měl příbuzné a známé. V Pardubicích získali členové SILVER 
A nové falešné doklady. Velitel Bartoš byl nyní pojišťovák Josef Motyčka v pardubické 
firmě Securitas, ze zástupce velitele Valčíka se stal číšník Miroslav Šolc u hoteliéra Ar-
nošta Košťála v pardubickém hotelu Veselka a radiotelegrafista Potůček s krycím jménem 
Alois Tolar zůstal v ilegalitě v kamenolomu Hluboká v Dachově nedaleko obce Ležáky. 
Sem byla převezena dne 4. 1. 1942 radiosouprava LIBUŠE a umístěna ve dvojitém stropě 
strojovny lomu, kde s kratšími přestávkami zůstala až do 10. 6. 1942.

Právě svobodník Potůček obsluhoval agenturní radiotelegrafickou soupravu s krycím 
názvem LIBUŠE (kódové označení pro rádiový komplet, který se skládal ze stanice Mark 
VI C, uložené v kufru Mark III, a externího přijímače komerční výroby Hallicrafters SX-24 
Skyrider Defiant). Samotná stanice Mark VI C měla vedle vysílače i vlastní přijímač, který 
byl však problémový a  technicky nevyhovující, a proto byl do soupravy přidán i přijí-
mač od americké firmy Hallicrafters. Po počátečních komplikacích technického rázu byla 
LIBUŠE 9. 1. v éteru poprvé zaslechnuta a 15. 1. 1942 odeslala do londýnského centra 
zahraničního odboje první depeši a v tento den proběhlo první oboustranné spojení. Tím 
bylo obnoveno radiotelegrafické spojení domácího odboje s Londýnem ztracené v říjnu 
1941. Londýnské centrum vyjádřilo svou spokojenost s dosavadním průběhem operace 
povýšením všech tří výsadkářů – Alfréd Bartoš byl povýšen na  kapitána, Josef Valčík 
na podporučíka a  Jiří Potůček na  rotmistra. Zároveň byl všem udělen Československý 
válečný kříž 1939.                                                            M. Balcar (pokračování příště)



Informujeme

tk PřeŠlaP
Sezemický taneční klub Přešlap se v neděli 9. dubna v Rychnově nad 
Kněžnou zúčastnil soutěže O Rychnovský pohárek. Mezi krásnými výkony 
ostatních klubů jsme rozhodně nezapadli a ve své kategorii jsme obhájili 
loňské zlato. Naše vystoupení nazvané Joseph je inspirováno muzikálem 
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť a těží zejména z krásné hudby 
muzikálového génia Andrew Lloyd Webera. Porota a návštěvníci soutěže 
měli příležitost posoudit, jak dokázal autor choreografie Martin Šimek  
vytvořit z ukázek standardních a latinskoamerických tanců kompozici, 
která může nejen zaujmout diváky, ale třeba i motivovat případné zájem-
ce o tento sport, aby neotáleli a začali se mu věnovat. 
Ve vystoupení bylo možné vidět, jak jsme se popasovali s nácvikem násle-
dujících tanců: valčík, tango, waltz, samba, cha-cha, jive, rumba a sam-
ba. Velké části tanečníků vystoupal adrenalin k nebývalým hodnotám již 
v úvodu vystoupení, ale nakonec si naštěstí kluzká podlaha svoji oběť 
nevybrala. Večer po vystoupení jsme pak podstoupili konstruktivní kritiku 
s pomocí elektronické tužky, a tak jsme od našich vedoucích, manželů 
Šimkových, dostali dávku nových úkolů pro další tréninky. Tančit tak bu-
deme i nadále. 
Motivují nás také individuální úspěchy našich spolutanečníků. Na soutěži 
holického Apelu Sezemický pohár nasbírali manželé Truncovi kompletní 
sbírku medailí, když získali zlatou medaili za polku, stříbrnou v latinsko-
amerických tancích a bronzovou v tancích standardních. 
Závidíme a gratulujeme.

Ivo Ender

Z jarní knihovny

Zdravím Vás z knihovny. Mé jméno je Zdeňka Spěšná a v březnu jsem 
začala pracovat jako Vaše nová knihovnice v dětském oddělení. Začá-
tek byl opravdu v rychlém tempu, protože březen je vyhlášen Měsícem 
čtenářů. Měla jsem možnost zkusit si nejen půjčování a nákup nových 
knih, ale také jejich zpracování. Velkou zkouškou pro mě byly hlavně 
první akce s dětmi. 
Pro žáky 2. ročníků naší základní školy jsme zorganizovali již 14. ročník 
Noci s Andersenem, tento rok s tématem Čtyřlístek. Děti byly neuvě-
řitelně šikovné. Vytvořily si ve výtvarné dílně záložku do knihy a vy-
malovaly papírová vajíčka, která nám již zdobí interiér knihovny. Poté 
soutěžily, zvládly noční bojovou hru a našly poklad, který jim schoval 

Skřítek Knihovníček. Po návratu do knihovny si zalezly do spacáků a při 
pohádce krásně usnuly. Mýma očima to byla úžasná akce a velké díky 
patří dětem a také samozřejmě i všem, kteří nám s organizací pomá-
hali, neboť to nebyla jen akce úžasná, ale též velmi náročná. Žádná 
procházka růžovým sadem to nebyla, byla to fuška J.
S tématem Čtyřlístek se budeme setkávat v knihovně i nadále. Soutěž 
s těmito komiksovými hrdiny v knihovně probíhá do konce školního 
roku a mohou se jí zúčastnit čtenáři všech věkových kategorií. Prvních 
deset výherců získá časopis Čtyřlístek. Také v měsíci dubnu pokračují 
Jarní dílny šikovných rukou. Jsou zaměřeny na Velikonoce a květino-
vé motivy. Přijďte si vyrobit i odnést krásné dekorace. Materiál máme 
k dispozici v knihovně. A přijďte nejen tvořit, ale i číst J. 
Těším se na Vás jménem celé knihovny.

Zdeňka Spěšná, knihovnice

PěveckÝ sbor hluboká orba
V sobotu 8. dubna jsme vystoupili na scéně kulturního centra v Hrono-
vické ulici v rámci X. Festivalu pěveckých sborů, který se uskutečnil pod 
záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a 1. místopředsedkyně 
Senátu České republiky Mgr. Miluše Horské.
Příznivý ohlas posluchačů potvrdil, že se zdařil záměr pořadatelů zpestřit 
akci, která je tradičně doménou zavedených pěveckých sborů. Hluboká 
Orba tak poprvé vystupovala mezi známými pěveckými sbory, jakými jsou 
například Pernštýn – Ludmila – Suk Pardubice nebo J. B. Foerster Přelouč. 
Důkaz, že lze skloubit vážnou hudbu s hudbou méně vážnou, podali 
sami návštěvníci svým spontánním potleskem. Kromě svižné kubánské  
La Bamby jsme v premiéře předvedli filmovou píseň May it be z populár-
ního Pána prstenů. Tuto píseň lze směle označit za dechberoucí, neboť 
většina sboristů je na jejím konci zcela bez dechu. Vážnější polohu sboru 
jsme pak prezentovali ve skladbě Rosička a nechyběla ani Hluboká řeka, 
která je Hluboké Orbě blízká nejen názvem. 
Na závěr festivalu se všechny sbory spojily a zazněla známá píseň Proč by-
chom se netěšili z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Více než stočlenné 
těleso dirigoval sbormistr Hluboké Orby Václav Trunec.

Po našem vystoupení nás do šatny přišla pozdravit paní senátorka Horská. 
Ocenila nadšení členů sboru i výběr repertoáru. Hluboká Orba si ráda 
dává vysoké cíle, a tak po Pardubicích začínáme plánovat i vystoupení 
v Praze. Věříme ale, že budeme nadále atraktivní i pro sezemické poslu-
chače, které chceme bavit na dalších plánovaných vystoupeních. 
Do jarních měsíců náš sbor přeje hluboké i mělké orbě zdar!

Ivo Ender



setkání občanské iniciativy „Za roZvoj seZeMic“
se zástupci samosprávy
Dne 13. 1. 2017 se uskutečnilo tradiční setkání představitelů občanské 
iniciativy (dále jen OI) se zástupci samosprávy Martinem Staňkem a Vlas-
timilem Plecháčkem.

Občanská iniciativa působí v Sezemicích. Podle obecného práva sdružova-
cího, shromažďovacího a petičního od roku 2012 se snaží prosadit kon-
krétní, především místní cíle. O obsahu projednávaných témat a závěrech 
či doporučeních pravidelně informuje občany v SN.

Již od počátku činnosti OI je na samosprávu vyvíjen tlak, aby se zlepšil 
stav chodníků v centru města a byla dokončena rekonstrukce silnice III. 
třídy od kruhového objezdu směrem na Rokytno. Zájem není zaměřen jen 
úzce na tuto komunikaci, ale i na opravy a rekonstrukce dalších komu-
nikací, které jsou již 20 a více let v tzv. krizovém režimu (např. v Dražko-
vě). Vzhledem k tomu, že ti, kteří projíždí městem, si udělají první dojem 
hned při příjezdu, zůstává městským strašidlem prostor před hasičárnou. 
Je zřejmé, že něco se již podařilo a něco v záměrech na zlepšení zůstává. 
Členové samosprávy nás informovali, že místní komunikace a chodníky 
jsou ve vlastnictví města a tudíž i péče o ně je na městě. Město se snaží 
postupně rekonstruovat jednotlivé chodníky vlastními silami, ale jde to 
pomalu. Proto bylo rozhodnuto v září 2016 o objednání projektové do-
kumentace na rekonstrukci všech chodníků, které doposud nebyly re-
konstruovány, s cílem zajistit připravenost k získání dotace a tím urychlit 
rekonstrukce chodníků. Součástí této PD bude i rekonstrukce prostoru 
před hasičárnou. Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, 
respektive Pardubického kraje. Tyto silnice jsou mimo vliv města a tam 
musí chodit samospráva s prosbou a žádostí o opravy.
Podle názoru OI je oprava a rekonstrukce silnic v Sezemicích ze strany 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje opomíjena, a proto se předsta-
vitelé OI rozhodli napsat otevřený dopis na tohoto správce silnic a zjistit 
kritéria pro preference a hlavně pak to, jaké výročí musí silnice v krizovém 
režimu oslavit, aby na ně došlo. Podnětem bylo i rozhodnutí vlády o uvol-
nění částky 3 miliard korun na opravy silnic II. a III. tříd. OI zatím odpověď 
na dopis neobdrželo.
V minulých vydáních novin jsme se zabývali postupnou přípravou vybudo-
vání přírodního parku k advaduktu a dnes jsem rádi, že můžeme informo-
vat o pokroku ve zlepšení okolí této technické památky. 
Členové samosprávy nás informovali, že v průběhu podzimu a zimy do-
cházelo k postupnému odstraňování všeho, co tam nepatří. V říjnu pro-
běhlo veřejné sezení zastupitelů, školy, organizací a spolků, na kterém 
byli účastníci seznámeni s koncepcí a časovým plánem budování Parku 
Mlynářka. Dále jsme byli informováni, že město má vybranou architekt-
ku, která by měla při naplnění záměru spolupracovat. Je potěšitelné, že 
při vybudování parku bude vynecháno železo, beton a železobeton a vše 
bude přírodní.
Průvodce po kraji říká, že nejvýznamnějšími památkami Sezemic jsou raně 
gotický kostel Nejsvětější Trojice ze 13. a 14. stol. a zejména dřevěná  
zvonice neobvyklého osmibokého půdorysu s jehlancovou střechou (je-
diná v ČR ) stojící u něj, která pochází z 18. století. Z uvedeného důvodu 
byl přijat společný záměr vrátit této kulturní památce její lepší časy a zpří-
stupnit ji veřejnosti.
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V této informaci jsem se zaměřili na podstatné problémy. Omezený rá-
mec nám nedovoluje rozepsat se o tom, že na znečišťování veřejných 
prostranství se z velké části a stále podílejí také nezodpovědní pejskaři, 
kteří na každém rohu dokazují, jak málo nám stačí ke zkažení nálady. Je 
to dokola a dokola, a tak to v tomto kole vynecháme, neboť jsme chtěli 
tímto článkem přispět k lepší náladě. Díky za vstřícný postoj zástupcům 
samosprávy a příště na shledanou. 

Za OI M. Novák, J. Vavřina, M. Filipi a J. Kožnar

skauti se těŠí na léto
Venku už to začíná vypadat jako v létě a přesně na to se těší také seze-
mičtí skauti. 
Ne, že by pro nás byla zima neúspěšná a nudná, to rozhodně ne. Od 
posledního článku jsme se zúčastnili Memoriálu Břéti Hampla – nejtěžšího 
outdoorového skautského závodu u nás (gratulujeme), proběhlo několik 
zimních výprav, filmových přespávaček v klubovně a nyní už pilně tré-
nujeme na jarní a letní skautské závody. Ještě v dubnu nás čeká tradiční 
eko-akce ALKO s alobalovou koulí na Kunětické hoře a starší děti potom 
i Svojsíkův závod. Držíme palce J.
Během zimy a jara jsme navíc reprezentovali středisko na společenských 
akcích – dospělí a téměř dospělí si užili skautské plesy jak v Holicích, tak 
i v Skautském centru v Pardubicích. V dubnu také proběhla Velikonoční 
dílnička jak pro naše děti, tak i jejich rodiče. Naši vedoucí si zároveň po 
celý rok doplňují kvalifikace, abychom mohli beze studu říci, že všichni 
naši vedoucí mají zkoušky nutné pro vedení svých oddílů a družinek.
Nyní již plánujeme tradiční stanový letní tábor a těšíme se na léto!

Více informací a fotky na skautisezemice.rajce.idnes.cz
nebo na https://www.facebook.com/skautisezemice

Karolína Vyhnálková

Gratulujeme, děkujeme, chválíme… Paní Anna Remešová, která 
dlouhodobě vede v Sezemicích Sport 
Pro Všechny, byla v pátek 7. 4. 2017 
v Praze oceněna za dobrovolnou 
celoživotní činnost trenérky /
cvičitelky. Ocenila ji Komise rovných 
příležitostí ve sportu Českého 
olympijského výboru při slavnostním 
vyhlašování ocenění Trenérka, 
cvičitelka roku 2016.
Paní Anna vede desítky let děti 
ke sportu. Je to profesionálka, která 
pomohla vyrůst mnoha sportovním 
talentům. Je dlouholetou cvičitelkou 
žáků, žákyň, žen i předškolních dětí. 
Její svěřenci jsou často vyhlašování 
nejlepšími sportovci. 
Samospráva města a redakční rada 
srdečně blahopřejí paní Anně a přejí 
hodně zdraví a elánu do další práce.

Redakční rada

Anna Remešová
trenérkou a cvičitelkou roku 2016



Už tradičně se v pátek 9. června 2017 zapojíme do Noci kostelů. Letos poprvé bychom vás rádi pozvali  
od 17.00 hodin do kostela svatého Bartoloměje v Kuněticích, kde je pro vás připraven nejpestřejší program.

Přivítáme vás od 17.00 hodin i v kapli svatého Josefa v Sezemicích v Zámostí, v kapli Nanebevzetí Panny 
Marie v Sezemicích u hřbitova a v kapli svatého Jana Nepomuckého v Rábech.

Od 18.00 hodin bude otevřen i kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích.

Chystáme také hravé putování pro rodiče s dětmi.                         Podrobnosti najdete na webu a na plakátech.

w w w. N o c K o S T e l u.c Z

Možná i Vás zaujme neobyčejná nabídka otevření nejkrásnějšího kostela v Pardubicích – sv. Bartolo-
měje. Od 28. března do 30. května bude každé úterý od 19.30 do 21.00 hod. zpřístupněn tento chrám 
v rámci akce s názvem „Kostel otevřen“. Cílem je nabídnout prostor zklidnění, přemýšlení a poznání 
v diskrétní atmosféře setmělého gotického chrámu osvětleného jen několika svícemi. Zde na Vás ne-
bude nikdo dotírat s nevyžádanou reklamou či „kázáním“, ani nebudete muset přemýšlet o tom, co si 
o Vás pomyslí ostatní. Můžete spočinout v tichu, které bude každou čtvrt hodinu prostoupeno jemnými 
meditativními písněmi místního sboru. Pro ty, kdo budou mít chuť prohodit pár slov, bude možnost 
v diskrétnosti pohovořit s duchovním. Dva až tři z nich totiž budou sedět osvětleni svící v zadní části 
bočních lodí připraveni k rozhovoru s příchozími.

za pardubické křesťany Filip Dušek

Město Sezemice, Městská knihovna, TJ Spartak 
a zájmové organizace vás srdečně zvou 
na tradiční

od 20.15 hrají skupiny SešloSt a VyPuštěné kouPalIště

v neděli 30. dubna 2017 od 16.00 hodin 
do sportovního areálu tJ Spartak Sezemice 

Slet čarodějnic

Doprovodný program:
• malování na obličej, lunapark Rochl, trdelník 
• čarodějný fotokoutek a dílna
• opékání buřtů, bohaté občerstvení

Vstupné: děti do 15 let zdarma • Dospělí do 19.00 hod. 50 kč, od 19.00 hod. 100 kč

PRogRaM:
16.00   
  
17.00   
 
19.00 

 
 

  – loutková pohádka O pyšné čarodějnici	
	 – ukázka DOGFRISBEE – Daniel Řepa a Daikira Valkar 
  – zábavné soutěže pro děti o ceny	
	 – lanové centrum
 –  7. ročník soutěže o nej… čarodějnici

1. cena – kategorie do x let – Velká perníková čarodějnice
1. cena – kategorie nad x let – Zlaté koště na rumový pohon

 – kouzelné losování vstupenek o ceny
	 – velká ohnivá vatra, čarodějný ohňostroj
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Sport

sPortovně střeleckÝ klub seZeMice
Pomalu ale jistě se přibližujeme ke konci vzduchovkové sezony. Posledním 
kolem jsme se v Týništi rozloučili se střeleckou ligou královehradeckého 
a Pardubického kraje. Po všechna kola si naši střelci od nejmladší až  
po dospělou kategorii vedli dobře, a tak si za své výkony odnášeli buď me- 
daile, diplomy nebo věcné dárky. I v Chrasti jsme ukončili pátým finálovým 
kolem závod „o putovní pohár ssk chrast“. Po součtu tří nejlepších 
výsledků si někteří naši střelci vystoupili na jim přisouzený stupínek vítězů 
a obdrželi buď zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili. Pořadatelé pa-
matovali i na ostatní závodníky, kteří si mohli vybrat některou z cen. Ale 
husarský kousek se nám povedl v puškové disciplíně. Naši puškaři letos 
obhájili loňské vítězství a putovní pohár, který jsme do Chrasti přivezli, 
jsme si s radostí zase na rok odvezli. A nyní nás čekají nejdůležitější závo-
dy, na které se celou zimu připravujeme. 
Mistrovství čr 2017 ze vzduchových zbraní se konalo 18.–19. 3. 
2017 na plzeňské střelnici. Na první den byly stanoveny pistolové disci-
plíny. Po nezbytných formalitách – přihlášení závodníků, kontrole zbraní 
a vybavení, mohli naši – J. Janků, L. Vyhnálková, V. Vinkler a J. Forman jít 
do boje. Všichni se, jak jinak, snažili ze sebe vydat co nejvíce, ale vyhrát 
samozřejmě můžou jen ti nejlepší. Mezi ně už teď patří i náš pistolář  
J. Janků. v disciplíně vzPi 40 ran – mladší dorostenci si za 356 bodů 
zajistil senzační 3. místo. Za něj obdržel bronzovou medaili a pro náš klub 
získal první výhru. Ze 14 přihlášených družstev skončilo naše (J. Janků, 
V. Vinkler, L. Vyhnálková) na skvělém 6. místě. Druhý den si trenér Či-
hák odvezl do Plzně puškaře: N. Lickovou, L. Markovou, L. Vyhnálkovou, 
L. Hrobařovou, K. Procházkovou, A. Zrůstouvou, J. Nováka a J. Puhlov-
ského. I oni měli proti sobě soupeře, kteří tak jako naši chtěli vyhrávat. 
Docela nervy drásající situaci nám připravil J. Puhlovský ve VzPu 40 ran  
v mladším dorostu. Na počátku závodu výsledky nic moc, ale pak se vše ob- 
rátilo a Jirka střílel jako o život. Dotáhl to na 7. místo. Tajně jsme doufali 
v dobré umístění, možná i v medaili v mladších dorostenkách. Ale někdy 
se i přes sebevětší snahu výsledek nedostaví a zklamání je veliké a to stalo 
N. Lickové. Na jejím výkonu se podepsala nervozita a Nikča, která umí víc, 
z toho byla velice nešťastná. I tak její 9. místo je na republice výborné. 
Avšak všechny překvapila A. Zrůstová, která přišla do klubu v říjnu loň-
ského roku. Tato mladá naděje střeleckého sportu strčila do kapsy starší  
zkušenější soupeřky. A i když se umístila na tom nejméně oblíbeném  
4. místě, je to paráda. Velkou radost nám udělalo družstvo mladších do-
rostenek – Zrůstová, licková, vyhnálková. Děvčata dosáhla na metu 
nejvyšší a získala pro náš klub zlatou medaili. Ještě jednou všem závod-
níkům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho klubu a města Sezemic. 

A po roce tu máme zase toho MaMlase! Na už vyhlášené dvoudenní 
závody se na sezemickou střelnici sjeli z blízka i daleka, aby si změřili své 
síly v disciplínách VzPi 100 ran VzPu 100 ran. V sobotu 25. 3. přijelo 39 
pistolářů, mezi nimi i naši V. Vinkler, J. Janků, M. Resutík, L. Sůra, A. Kad- 
lečík, T. Hájek a L. Vyhnálková. Do první desítky se probojoval V. Vinkler 
– 9. místo a na 12. místě skončil J. Janků. Naše družstvo získalo 2. místo 
a jen 4 body chyběly na prvenství. To si odvezlo družstvo Duel Praha. Ne-
jen vítězové, ale i ostatní závodníci byli odměněni cenami. A ještě máme 
jednu zvláštnost: jako originální rarita se nakonec losuje postavička střel-
ce Mamlase, kterou jen pro tento závod vytvořila naše šikovná S. Kišá-
ková. No a náhoda tomu chtěla, že si letošního Mamlase odvezl výherce 
loňského Mamlase, takže už vlastní postavičky dvě. 
V neděli 26. 3. závodilo 31 puškařů, samozřejmě tu nesměli chybět 
i naši K. Procházková, A. Zrůstová, N. Licková, S. Kišáková, J. Adamová,  

J. Čech, J. Puhlovský, J. Novák. Do první desítky se dostala K. Procházková 
– 4. místo a J. Puhlovský 6. místo. A dále pak do patnáctého A. Zrůstová, 
J. Novák a N. Licková. Ohromnou radost nám udělalo družstvo Procház-
ková, Puhlovský, Havlová, které vystřílelo senzační první místo a družstvo 
Novák, Licková, Divíšková druhé místo. I tady se losovalo o postavičku 
Mamlase. Toho vyhrál závodník z Chrasti a bylo na něm znát, že má z vý-
hry neskutečnou radost. Nebyl to apríl!
V Plzni se 1. 4. konalo Mistrovství čr mládeže 2017 vleže. Nomino-
váni byli D. Kadrmas, B. Lidák, A. Zrůstová. Ta se v disciplíně VzPu 30 ran 
vleže umístila nejlépe a probojovala se do osmičlenného finále. Avšak 
jednou špatnou ranou se propadla z druhého na osmé místo, ale nezpa-
nikařila. Dalšími ranami a chybami soupeřek se vyšplhala až na 5. místo, 
které bylo také její konečné. Prožili jsme si velké drama až do konce zá- 
vodu. Za odměnu si odvezla plno dárků od sponzorů závodu. A nyní nás 
už čeká malorážková sezona. 

ČSS, z. s. SSK Sezemice

kanoistickÝ klub ProsPort seZeMice
Kanoisté Prosportu Sezemice mohli díky lepšímu počasí oprášit po zimě 
své lodě a vyrazit konečně na vodu. První závody letošní sezony jsou již za 
dveřmi, a tak je potřeba opět přivyknout tréninkům na vodě. Ty se přece 
jen liší od tréninků v pádlovacím bazénu, který závodníci využívají přes 
zimu. Část závodníků má za sebou již první letošní soustředění na vodě, 
které proběhlo první dubnový víkend v Račicích, kde finišují úpravy Labe 
arény. Umělý kanál bude totiž letos hostit dva významné šampionáty  
– v květnu mistrovství Evropy ve veslování a v srpnu mistrovství světa v ka-
noistice. Závodníci si tak mohli vyzkoušet vodu, kterou za pár týdnů bu-
dou brázdit nejvýznamnější světové špičky vodních sportů. 
Letošní závodní formu si kanoisté prověřili 22.–23. dubna na prvních 
letošních závodech v Ústí nad Labem, kde je čekalo MČR mládeže na 
dlouhých tratích. Hned po závodech odjíždí užší výběr závodníků ve slo-
žení sabina doktorová, tereza bláhová, klára kvasilová, karolína 
bláhová, vojtěch burda, jakub dvořák, Michal hovorka, otakar 
Štursa a tomáš doktor na soustředění střediska mládeže (SCM) na Sla-
py, kde budou intenzivně trénovat s dalšími závodníky z celé republiky.

za Prosport Sezemice Martina Hubíková
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Sport pro všechny

V sobotu 25. března pořádalo Regionální centrum SPV v tělocvičně 
v Pardubičkách seminář cvičení. S dvouhodinovým funkčním tréninkem 
s instruktorem Ondřejem Erbenem a dvěmi hodinami pilatesu s Lenkou  
Antoškovou jsme byly spokojené i my, cvičitelky ze Sezemic.
Taneční skupina pod vedením Martiny Ptáčkové předvedla taneční vy-
stoupení na sportovním plese, na zábavném večeru MDŽ nejen pro ženy 
a na maškarním plese. Na maškarním plese navíc větší tanečnice a taneč-
níci sklidili velký aplaus s novou skladbou Barbory Ptáčkové.
Český olympijský výbor a Komise rovných příležitostí ve sportu 7. dubna 
na slavnostním předávání v Praze ocenil za činnost a dlouhodobou akti-
vitu ve sportovním hnutí trenérky a cvičitelky roku 2016. Za pardubickou 
krajskou asociaci ocenění převzala Anna Remešová.
V tělocvičně při ZŠ Sezemice stále probíhají cvičení pro všechny věkové 
kategorie – rozpis cvičení a více informací naleznete 
na www.spvsezemice.webnode.cz

PoZvánka na nadcháZející akce určené i pro širokou veřejnost
10. května od 16.00 hodin – hřiště TJ Pardubičky  

– atletický víceboj žactva, dorostu, žen, mužů
11. května od 16.00 hodin – hřiště TJ Pardubičky  

– atletický víceboj předškoláků
3. června od 9.00 hodin – venkovní hřiště v Dolních Ředicích  

– florbalový turnaj mladších a starších žáků
za SPV Anna Remešová

cvičení rodičů s dětMi
Cvičení rodičů s dětmi Vám přináší samé dobré zprávy. V sobotu 18. břez-
na 2017 jsme se zúčastnili regionální soutěže předškolního žactva v gym-
nastice. Sport pro všechny (SPV) Sezemice reprezentovalo celkem 7 dětí.  
Ze závodů jsme přivezli 3 medaile. Srdečně gratulujeme Štěpánku Krej-
číkovi za 1. místo, Míšovi Dostálovi za 2. místo a Honzíku Zelendovi za  
3. místo. Jsme rádi, že si závody užily i Julinka Haklová, Karolínka Srazilová, 
Terezka Dostálová a Tadeášek Hakl. Pro všechny děti byly připraveny za 
odměnu míče s motivem oblíbené pohádky a malé občerstvení. 
Děkuji Jitce Dostálové za pomoc s organizací a všem ostatním rodičům 
za podporu dětí při závodech.V uplynulých měsících jsme 2x společně 

navštívili výukový bazén v Aquacentru Pardubice. Tyto páteční hodiny 
v bazénu nám báječně utekly při drobných soutěžích a dostatečném vy-
užití vodních hrátek. Opět mohu poděkovat rodičům za vysokou účast 
a skvělou dochvilnost J.
V dubnu nás čeká velikonoční cvičení a v květnu atletické závody před-
školního žactva, na které se společně připravujeme.
I nadále se každý čtvrtek scházíme od 17.00 hod. v sezemické tělocvičně. 
Další info na srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159.

Krásné jarní dny v pohybu přeje Tereza Srazilová

roZPis FotbalovÝch utkání – jaro 2017                                                                                 Tučně – domácí zápasy v Sezemicích (tučně – zápasy dorostu v Holicích)

Datum Den Čas A – tým Čas B – tým Čas Dorost Čas U10 Čas U8
29. 4. SO 16.30 Staré Hradiště
30. 4. NE 16.30 Litětiny 14.00 Polička
1. 5. PO 17.00 Moravany
6. 5. SO 13.00 Prosetín

7. 5. NE 17.00 Řečany  
nad Labem 17.00 Roveň B 14.00 Dříteč

8. 5. PO 17.00 Dříteč
11. 5. ČT 17.00 Moravany
13. 5. SO 14.30 Choceň
14. 5. NE 17.00 Proseč
17. 5. ST 18.00 Lanškroun 17.00 FK JUNIOR Pce
20. 5. SO 13.00 Hlinsko
21. 5. NE 17.00 Cerekvice 17.00 Horní Ředice
22. 5. PO 17.00 Nemošice B
25. 5. ČT 16.30 Roveň
27. 5. SO 17.00 Nemošice B 13.00 Libchavy
28. 5. NE 17.00 Tuněchody
29. 5. PO 16.30 Pardubičky B
31. 5. ST 17.00 Starý Máteřov
3. 6. SO 14.30 Česká Třebová
4. 6. NE 17.00 Starý Máteřov 17.00 Dříteč B
5. 6. PO 17.00 Dašice
8. 6. ČT 17.30 Mnětice

10. 6. SO 17.00 Horní Ředice B 13.00 Dolní Újezd
11. 6. NE 17.00 Horní Ředice
14. 6. ST 17.00 Nemošice B
15. 6. ČT 17.00 Býšť
17. 6. SO 17.00 Dašice B 14.30 Moravská Třebová
18. 6. NE 17.00 Zámrsk

1 2 3
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

 • kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární  
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace  

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

INSTATOP CZ s.r.o.

INSTATOP CZ s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Tomáš Kotík, tel. 605 585 226, e-mail: kotik@instatop.eu, www.instatop.eu

Inzerce

Bližší informace a přihlášení do kurzu p. Marie Schillerová, ✆ 603 471 712, majacek@volny.cz

Bezplatné kurzy pro veřejnost – Rodinní pečovatelé
1. část: polohování, zvedání, proleženiny

9. května 2017 od 17.00–19.30 • Sál sezemické radnice. V kurzu se naučíte jak předejít

proleženinám, jak zvedat a polohovat vašeho blízkého, abyste neublížili ani sobě ani jemu. Vše bude možné  
si vyzkoušet.


