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č. 4/2015 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

foto Jana Štípková



Už u řady předků bychom našli rozmanitost jejich životních osudů a postavení – od domkářů a rolníků k měšťanům, 
kněžím a kantorům. A u něho se jejich životy propojily v mnoha polohách. Nejzásadnější byly dvě, ta první coby manžel, 
otec, dědeček a pradědeček. Ta se datuje od 1946, kdy se oženil s paní Annou a žil s ní neuvěřitelných 61 let ve vzájemné 
lásce a úctě. Společně s manželkou vychovali čtyři děti, radovali se z devíti vnoučat a dočkal se i dvanácti pravnoučat.

Druhá jeho poloha se spojila s posláním kantora. Od roku 1940 učil na školách řadu předmětů – náboženství, český 
jazyk, tělesnou výchovu, zeměpis, dějepis a práce na pozemcích. Téměř do posledních let navštěvoval třídní srazy a bylo 
neuvěřitelné, jak si pamatoval jména svých žáků i jejich rodinné příběhy. Žáci ho milovali a velice si ho vážili. Když vešel 
do místnosti, vždy povstali a sálem se nesl velký potlesk pro něj. V důchodu potom často učil i na školách středních, 
zejména pak zdravotní sestřičky. Ty na něho dodnes také vzpomínají s velkou úctou. Pan Pánek nebyl ale jenom manžel, 
otec a kantor.

Své volné chvíle a moře času věnoval dalším svým láskám. Jednou z nich byla myslivost a příroda. Často jsme ho 
potkávali v jeho slušivé zelené uniformě. 

Jméno pana učitele Pánka bude navždy spojené také se sezemickým ochotnickým divadlem. Pamětníci si jistě vybaví 
jeho desítky krásných rolí a desítky zrežírovaných her. Řadu let ještě navíc vedl dětský soubor. Z celého okresu se sjížděli, 
díky panu Pánkovi, do Sezemic mladí herci na tehdy populární divadelní festival Děti dětem.

Rodinu, žáky i ochotníky učil k lásce, k umění, k divadlu a ke krásnému českému jazyku.
Pan učitel Pánek se zajímal i o historii sezemického divadla. Tu sepsal a publikoval ve Zprávách klubu přátel Pardubicka. 

Byl pilným dopisovatelem do našich Sezemických novin. Vzpomínkami z doby svého mládí na krásná zákoutí v okolí 
Sezemic, na události v sezemické škole, v místním mysliveckém sdružení, v ochotnickém spolku a v sezemické kapele 
přiblížil čtenářům Sezemických novin život v našem městě v dřívějších dobách.

Pan Václav Pánek byl noblesní a moudrý člověk a tím také v našich srdcích navždy zůstane. Rozměr jeho osobnosti 
a života by vydal možná na několik knih. Pro nás, kdo jsme měli tu čest žít, ať už malý nebo větší kus života s ním, je 
jeho odchod velice bolestný. Tak to ale na světě chodí. V rámci rozloučení v sezemickém kostele, podle slov pana faráře, 
jsme víceméně oslavovali jeho bohatý a naplněný život. Vždyť skoro do posledních týdnů svého života byl schopen se 
sám o sebe postarat. Jeho milovaná rodina mu byla ale vždy na blízku. Když přišly dny, kdy už se bez pomoci neobešel, 
byl stále v péči svých blízkých. 

Zemřel tiše 10. srpna 2015 ve věku 97 let.
Náš milovaný pane učiteli, děkujeme a nikdy nezapomeneme.                                                                Majka Schillerová

Václav 
Pánek

Dál bude slunce svítit a růže kvést…

Tato slova jsme si přečetli při otevření smutečního 
oznámení o úmrtí pana Václava Pánka.
Naprosto přesně vystihují jeho život a odkaz  
pro nás všechny. Připomeňme si jeho životní cestu. 
Cestu, která ilustruje jeho vrchovatě naplněný život.
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Zprávy z radnice

SPLATNOST POPLATKU zA POUžíváNí SySTémU TKO
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2015 druhou polo-
vinu poplatku TKO, případně poslední možnost uhradit poplatek TKO 
na rok 2015 v plné výši. Výše poplatku na rok 2015 činí 500 Kč / osobu, 
platba za 2. pololetí činí 250 Kč / osobu.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit 
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo zaplatit pře-
vodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722 č.p. 

Bc, Hana Volfová, tel.: 466 741 015

Únor 2015: Patrik vaniš

Duben 2015: Teodor Srazil, Samuel Hlaváček

Květen 2015: Jana Krčmářová, Daniel Bartoška 

Červen 2015: Ondřej Doležel

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním 
osobních údajů svého děťátka.

Narozeníček

mĚSTO SEzEmICE – akce II. pololetí 2015

Datum/čas Program Místo konání /pořadatel 

28. srpna
16.00 hodin

Hurá do školy!  
– divadelní scénka s koněm
kotě bílého tygra, loutkové pohádky, 
živé želvy, soutěže o ceny…

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

29. srpna
14.00 hodin 

Rokytenský pětiboj aneb prázdniny 
ještě nekončí – soutěžní týmy obcí 
Svazku Loučná včetně sezemického 
týmu, Bohuš Matuš, nafukovací 
atrakce pro vás, kapela TRITON…

Hřiště  
u Obecního domu Rokytno
Svazek obcí Loučná

6. září
15.00 hodin

Petanqueový turnaj dvojic 
Hřiště pod penzionem
Město Sezemice

28. září
14.00 hodin 

Veselý duatlon pro nejmenší  
– registrace od 13.00 hodin

Tréninkové hřiště TJ Spartak
TJ Spartak ve spolupráci  
s městem Sezemice

2. října
19.00 hodin

Sezemické vinobraní  
– posezení s cimbálovou muzikou  
při dobrém vínečku

Sál Sezemického domu   P
Město Sezemice

24. října
19.30 hodin 

Koncert skupiny PLAVCI  
– Jan Vančura, Irena Budweiserová

Sál Sezemického domu   P
Město Sezemice 

5. listopadu
19.00 hodin 

Mozartovo Rekviem
Kostel Nejsvětější trojice   P
Město Sezemice

15. listopadu
18.00 hodin

Noc na Karštejně – známý muzikál  
v podání vysokomýtských ochotníků

Sál Sezemické domu   P
Město Sezemice

29. listopadu
Předvánoční bazar a trhy, 
rozsvícení vánočního stromu

Sál Sezemického domu
Město Sezemice

5. prosince
Mikuláš – zábavné odpoledne 
s čertem a Mikulášem

Sál Sezemického domu
Město Sezemice

20. prosince
17.00 hodin 

Zlatá neděle  
s Bohušem Matušem a hosty 

Sál Sezemického domu   P
Město 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
P – předprodej vstupenek v Městské knihovně

PETANqUEOvé čTvrTKy LáKALy mALé I vELKé
Město Sezemice má od května nové hřiště na petanque volně přístupné 
veřejnosti. Celé léto tu bylo pěkně živo. Každý prázdninový čtvrtek mohl 
kdokoli přijít a vyzkoušet si oblíbenou hru francouzských seniorů.
Přicházeli lidé všech věkových kategorií. Hráli malé i starší děti, mládež, 
lidé středního věku i naši senioři. Nejmladšímu hráči bylo 2,5 roku, nej-
starší hráčce přes 90 let. Rady a pomoc při hře zajišťovali Luboš Krejčík 
a Martin Srazil, zastupitelé města Sezemice. 
vyvrcholením „petanqueového léta“ bude turnaj dvojic v neděli  
6. září 2015. Podrobnější informace najdete na plakátu. 

Těšíme se na Vás!

Komise sociální a zdravotní pořádá:

v sobotu 7. listopadu 2015 od 7.30 do 14.00 hodin

Humanitární sbírku
ve víceúčelovém sále Sezemice, Husovo náměstí 790

Sbírka: šatstva, lůžkovin, dek, domácích potřeb, hraček, obuvi

Přijímáme pouze nepoškozené věci!

Manželé Bernardovi děkují Městskému úřadu Sezemice 
a komisi pro občanské záležitosti za blahopřání a dary 
ke zlaté svatbě.

Magda a Josef Bernardovi

Město Sezemice Vás zve
Prázdniny se blíží ke svému konci. Tak jako vždy, to uteklo jako 
voda. Té jsme si letos užili v dobrém maximálně. V tropických dnech 
to bylo jedno z nejlepších osvěžení. My jsme kromě odpočinku při-
pravovali také podzimní program. Věříme, že si vyberete a zase 
se budeme potkávat tak jako v uplynulých měsících. V přehledné  
tabulce najdete vše základní. Zde pár upřesňujících informací.

Hurá do školy
Tradiční zábavné odpoledne hlavně pro děti nabídne setkání s ma-
lým kotětem bílého tygra, se želvami a s koněm Valdou. Toho do-
konce uvidíte v hlavní roli divadelní scénky. Děti se mohou těšit také 
na loutkovou pohádku, spoustu soutěží o ceny. Osvěžíme si ještě 
základní pravidla silničního provozu.

Sezemické vinobraní – posezení při vínečku
Někteří z vás postrádali v programu cimbálovou muziku. Tak ten-
tokrát si přijdete na své. Tato je z Prahy s primasem Filipem Cílem. 
Hrají a zpívají písničky z oblasti Valašska, Slovenska a ostatních částí 
Moravy. Ne všichni jste vyznavači moravského vína. Proto vám nabí-
zíme dvě následující možnosti. Dle vašeho zájmu připravíme na sále 
podle počtu vaší partičky stolovou úpravu. S malou ochutnávkou 
vín a občerstvením bude vstupné 200 Kč, ostatní zaplatí 100 Kč. 
Budeme také soutěžit a o víně si povídat.

Koncert skupiny PLAVCI
Legendární skupina s Janem Vančurou a Irenou Budweiserovou  
nepotřebuje nikterak představovat. 
Stačí jen, kdy: 24. října od 19.30 hodin.

Mozartovo Requiem v Sezemicích
Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta, jedno z nejslavněj-
ších vokálně-instrumentálních děl všech dob zazní ve čtvrtek 5. lis-
topadu v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích k uctění památky 
obětí druhé světové války. 
Pořadatelé, jimiž jsou město Sezemice a farnost Sezemice, pozva- 
li k provedení tohoto velkolepého Mozartova díla Symfonický or-
chestr Konzervatoře Pardubice, pěvecké sbory VUS Pardubice, Sbor 
Konzervatoře Pardubice, Vlastislav z Heřmanova Městce a Salvá-
tor z Chrudimi, které vystoupí jako jedno sborové těleso v počtu 
až 90 zpěváků. Jako sólisté se představí vynikající mladí pěvci –  
Nikola Uramová (soprán), Markéta Štefániková (alt), Aleš Nehně- 
vajsa (tenor) a Jaroslav Patočka (bas). Dirigovat bude Tomáš Židek.
Věříme, že si nenecháte ujít tento nevšední hudební zážitek. Vstu-
penky budou v prodeji od 1. září v Městské knihovně. Podle zku-
šeností z podobné akce v dubnu (zcela vyprodaný koncert v rámci 
Pardubického hudebního jara) nezbývá než doporučit – neváhejte!

Noc na Karlštejně
Nádherný muzikál s hudbou a písničkami Karla Svobody jsme 
všichni viděli už stokrát. Vysokomýtští ochotníci nám také ukázali, 
že to umí. Tak nás čeká určitě krásný večer. Jsme moc rádi, že jedno 
z posledních představení tohoto muzikálu uvidíme právě my.
Přejeme vám krásné dny a dětem pak pohodový vstup do nového 
školního roku.

Majka Schillerová, město Sezemice
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Vedením Československé obce legionářské jsem byl vybrán do delega-
ce pana Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, na oslavy  
97. výročí vzniku Československých ozbrojených sil a Dne armády České 
republiky v Darney ve Francii, které se konaly 27. června 2015. 
Vlastním organizátorem celé akce bylo Oddělení protokolu a zahranič-
ních vztahů, Velvyslanectví České republiky v Paříži a město Darney. Celá 
delegace čítala více než 80 účastníků.
Z letiště Praha-Kbely odletěl náš vládní speciál v 8.10 hodin. Trasa našeho 
letu byla Praha-Kbely – Karlovy Vary – Frankfurt nad Mohanem – Aéro-
port d’Épinal. Na letišti Aéroport d’Épinal jsme přistáli v 9.20 hodin. Asi 
o půl jedenácté jsme přijeli do městečka Darney. Právě zde 30. června 
1918 nastoupilo na šest tisíc příslušníků 21. a 22. pluku francouzských 
legií ke slavnostní přísaze. Tehdy se této slavnosti zúčastnil francouzský 
prezident Raymond Poincaré a budoucí ministr zahraničí Československé 
republiky Eduard Beneš, který oznámil, že francouzská vláda uznala prá-
vo Čechoslováků na samostatný stát. Prezident Poincaré předal 21. plu-
ku prapor věnovaný československým legionářům městem Paříž. Dva dny 
poté již legionáři bojovali na západní frontě po boku francouzského voj-
ska. Proto byl 30. červen v roce 2002 oficiálně vyhlášen Dnem ozbroje-
ných sil Československé republiky a Dnem armády. Proto se právě zde, 
v Darney, každoročně konají oslavy připomínající tuto historickou událost. 
Přesně v jedenáct hodin byla zahájena oslava projevy pana Yves Desver-
nes, starosty města Darney, následoval projev pana Marka Eštoka, vel-
vyslance Slovenské republiky, pana Bohuslava Sobotky, předsedy vlády 
České republiky a několika dalších představitelů. 
Následovalo kladení věnců. Jako první kladl věnec pan Bohumil Sobotka, 
jako poslední kladl kytici pan Bohuslav Kopecký v zastoupení města Seze-
mice a Pardubického kraje, kterého jsem doprovodil.

Českou, slovenskou a francouzskou hymnou byla celá ceremonie ukon-
čena. Českou a slovenskou hymnu hrála hudba české armády, francouz-
skou pak hudba francouzské armády. Všichni účastníci jsme pak odjeli 
do jedné ze škol v Darney na číši vína. Od 13.30 hodin se konala slav-
nostní recepce za účasti více než 250 hostů. Zde pronesl projev m.j. pan 
Bohuslav Sobotka. Pak následoval raut s volnou zábavou. Po celou dobu 
rautu hrála vojenská hudba České armády. Na náměstí Place André byly 
umístěny stoly a lavice, kde jsme se bavili s českými účastníky oslav.
Tady musím říci, že jazyková bariéra je velice nepříjemná věc. O tom jsem 
se přesvědčil zcela náhodně. S několika účastníky jsem seděl u stolu a ba-
vili jsme se hlavně o 1. světové válce. K našemu velikému překvapení se 
najednou před námi objevil vysoký francouzský důstojník, který nás česky 
pozdravil: „Dobrý den! Tady se mluví česky!“
Jak se jmenoval si bohužel nepamatuji, ale dal jsem mu svoji navštívenku 
s tím, že pokud bude mít zájem, budu rád, když se ohlásí. Omluvil se, 
že s sebou bohužel nemá navštívenku. Byl to podplukovník francouzské 
armády. Od roku 1992 studoval na Vojenské akademii v Brně, pak praco-
val jako vojenský poradce v Praze. Mluvil perfektně česky bez nějakého 
cizího přízvuku, což jsme obdivovali, poněvadž to byl rodilý Francouz. Jen 
si stěžoval, že nyní nemá prakticky žádnou možnost mluvit česky. Byl to 
velice sympatický pán a tak doufám, že se ozve. 
S panem podplukovníkem jsme hovořili o 1. světové válce, když jsem na 
toto téma hovor samozřejmě nasměroval. Vypravoval jsem mu o svém 
pátrání po osudech účastníků 1. světové války. Domnívám se, že moje vy- 
pravování zaujalo. Mluvili jsme tak snad hodinu a najednou jsem zjistil, 
že z Čechů jsme tam zůstali jen dva. Ihned jsme pochopili, že se musíme 
rychle rozloučit a spěchat k autobusu, který nás odvezl na letiště v Épinalu. 
Pro mne to byl den, na který nezapomenu, a ještě jednou děkuji vedení 
Československé obce legionářské za to, že jsem se mohl této slavnosti 
zúčastnit.                                               V Žiželicích n. C. 29. června 2015

Ing. František Steklý, člen pobočky ČSOL Pardubice

Východočeská tiskárna se přistěhovala do Sezemic na konci prázdnin 
roku 2004 a stala se největším průmyslovým podnikem ve městě. Za-
městnávala v tu dobu sto dvacet zaměstnanců s ročním obratem téměř 
200 000 000 Kč. Stavba a vybavení provozu tiskárny bylo velkou inves-
tiční záležitostí a vzhledem k vývoji na polygrafických trzích následovalo 
období ekonomických problémů, neschopnost splácet úvěry a leasingové 
splátky. Nicméně firma byla neustále předním polygrafickým podnikem 
nejen v okolí, ale i v rámci celé republiky, o čemž svědčí mnoho spokoje-
ných zákazníků, kteří k nám jezdili ze všech koutů naší země.
S blížícím se koncem roku 2013 se situace dramatizovala, firma již ne-
dokázala plnit své finanční závazky a majitelé firmy se rozhodovali, jak 
celou situaci vyřeší. V první fázi to byl pokus o prodej firmy některým 
potencionálním zájemcům, proběhlo několik jednání, ale ke shodě ne-
došlo. Vzhledem k neúspěchu prodeje zbývala poslední možnost a to 
bylo podání návrhu na insolvenci. To se stalo na konci ledna 2014 a od  
14. února do firmy přichází insolvenční správce Ing. David Jánošík. 
Po seznámení se s provozem a s lidmi ve firmě udělal zásadní rozhodnutí, 
že firmu ponechal v provozním režimu s cílem najít nového vlastníka, 
firmu prodat a umožnit její fungování pod novou hlavičkou. V první fázi 
to byl velmi bolestný proces, firma musela drasticky snížit počet zaměst-
nanců, aby dostála ekonomickým potřebám, komplikací byla i ztráta ně-
kterých technologií, které jsme museli vrátit jejich vlastníkům. Firma v té 
době snížila počet zaměstnanců na 47 a i v tomto počtu dokázala zajistit 
potřeby zákazníkům, kteří zůstali věrni a neodešli zadávat své zakázky do 
jiných polygrafických společností.
Na začátku července proběhlo první kolo výběrového řízení prodeje tis-
kárny, to ale nepřineslo rozhodnutí, druhé kolo bylo pak na konci září 
a v tomto kole se věřitelský výbor rozhodl vybrat jako nejlepší nabídku 
Ing. Petra Kozla, vlastníka tiskárny fronte s. r. o., která má provozovnu 
v Rábech. Těsně před Vánoci došlo k podpisu smlouvy o prodeji a od té 
doby neseme na svém štítu název fronte s. r. o.
V současné době je provoz ve standardním režimu, proběhla řada od-
kládaných investic do výrobních zařízení tak, aby byla zvýšena jejich 
efektivita, rozvíjí se výrobní i obchodní možnosti, zaměstnanecký kádr se 
postupně stabilizuje, bylo přijato i několik pracovníků na odborné profe-
se, nárazově přijímáme brigádníky na práce v knihárně vždy v závislosti 
na potřebách našich zákazníků. Počítá se i s tím, že pravděpodobně na 
začátku příštího roku dojde k sestěhování obou provozů do Sezemic, což 
by znamenalo zase další krok k vyšší efektivitě řízení i výroby. 
Cílem a snahou je nabízet kompletní servis všem zákazníkům hlavně 
z regionální oblasti, ale pochopitelně, že naše kontakty míří i za hranice 
republiky a navazujeme obchodní možnosti s novými partnery. Společ-
nost fronte s. r. o. se stává pokračovatelem tradice Východočeské tiskárny 
a budeme v tomto trendu pokračovat i v následující budoucnosti.

L. Bartoníček

Darney, Francie
Firma

pokračovatel tradice společnosti



Pět otázek Pro „Sezemáka“

Letní prázdniny překročily již do své druhé poloviny a naše knihovna je 
Vám stále k dispozici. Otevírací doba zůstává nezměněna. Naší snahou 
je uspokojit požadavky našich čtenářů a umožnit jim půjčit si knihy 
i v době dovolených. V knihovně jsou pro vás připraveny nové tituly, 
ať už detektivního, romantického či humorného žánru. Nezapomíná-
me ani na naše malé čtenáře. Děti si mohou vybrat ze široké nabídky 
knih. K dispozici mají jak knihy pro začínající školáky, tak i pohádky, 
dobrodružné či naučné knihy, ale také nové komiksy, které sklízejí stále 
velký úspěch. V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst výpůj-
ček audioknih, které nabízíme v rámci našich služeb. Audioknihy vám 
pomohou zpříjemnit jízdu autem, jsou vhodné při odpočinku či unave-
ných očích. Půjčit si můžete např. Jo Nesbo – Lovci hlav, Čtyři dohody, 
které čte Jaroslav Dušek, Paulo Coelho – Alchimista, A. Dumas – Dáma 
s kaméliemi, 15 příběhů Sherlocka Holmese a spousty dalších. Pro naše 
čtenáře jsme nově spustili také portál „e-knihy“. 

Letní prázdniny s knihovnou Registrovaní čtenáři si mají 
možnost v knihovně zapůj-
čit čtečky elektronických 
knih. Naše knihovna má 
k dispozici tři čtečky a na-
leznete v nich tituly české 
i světové literatury. 
Naším přáním je, aby pro 
vás kniha byla stále užiteč-
ným a zábavným společní- 
kem, ať už klasická, audio- 
kniha nebo třeba právě ta 
elektronická. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří společně s námi 
sbírají víčka a přispívají tak na nadaci „rebečina křídla“. V knihovně 
nyní jsou k dispozici i krásné náramky, kterými můžete podpořit malou 
Rebeku. Děkujeme a přejeme všem krásný a příjemně prožitý zbytek 
prázdnin a dovolených.

Za knihovnu Iva Říhová Jarkovská

Když jsem se na koneci rozhovoru ptala Jakuba, jestli chce něco doplnit, 
řekl: „Jen poděkovat za podporu a vzkázat, že mě to nakoplo.“ Asi jste 
si všimli těch „smajlíků“ v textu. Nevěděla jsem, jak jinak Vám zprostřed-
kovat úsměv, který při odpovědích Kuba na rtech vážně měl. Uvědomila 
jsem si při povídání s tímhle mladým mužem, že věci, které někdy pova-
žuji za důležité, jsou pouhé malichernosti a že důležitá síla nemá vůbec 
nic společného se svaly. Třeba na tom budete stejně.

Petra Procházková

Tato anketa má přiblížit našim spoluobčanům zajímavé osobnosti našeho 
města. Je to téměř rok, kdy Sezemice rozhýbala akce nazvaná Sezemák 
Sezemákovi a troufám si říct, že měla obrovský, až nečekaný úspěch. 
Hostem dnešní ankety je ten, který byl „tím Semákem“, pro kterého byla 
tato akce zorganizována, Jakub Provazník. Mladý muž, který se rozhodl 
i přes zákeřnou nemoc žít a sportovat dál…

Ahoj Kubo, řekni, překvapila tě ta akce a její úspěch?

Zdravím do Sezemických novin. Musím říct ohledně akce, že mě to všech-
no moc překvapilo. Lidi, kteří mě znali tak málo a moc toho o mně ani 
nevěděli, do toho šli s takovým nasazením a přidávali se k nim další.  
Především Míša (Knížková), Tomáš (Dohnanský) a celá parta kolem nich, 
ale i mnoho dalších, např. manželé Tomáškovi, prostě jsem to nečekal 
a doteď na tu atmosféru vzpomínám...

Jak se téměř rok po akci máš? Splnil sis své plány?

Mám se dobře a trénuju… Rozhodně své plány plním, akce mi umož-
nila vrátit se ke sportu jako takovému a především jsem se vrátil k bě- 
hání. Už jsem se i zúčastnil závodu „Horská výzva“ v Krkonoších. S Jirkou  
Janků, se kterým jsem trénování začal, jsme si určili i vyšší cíle, tak uvi- 
díme, jestli budou reálné a zda se nám jich podaří dosáhnout…

A tím se dostáváme k otázce: Jaké další plány a cíle máš?

Tak závod, o kterém se mluvilo, je extrémní závod Beskydská sedmička, 
což je závod dlouhý přes 90 km přes 7 vrcholků beskydských hor. V sou-
časné době si netroufám říct, zda tohohle cíle můžu dosáhnout, to pře-
výšení a ten terén je tam vážně náročný, ale určitě se zúčastním jiných 
horských závodů. Taky si chci zkusit zaběhnout půlmaraton a výhledově 
i maraton, ale to všechno je závislé na fyzické kondici, která nejde nahoru 
tak rychle, jak bych si přál, nejraději bych to všechno chtěl hned .
V osobním životě tak běžně, dodělat školu, což je už za chvíli, a potom 
dál pracovat v oboru, který studuju, a to je elektrotechnika.

Co bys poradil a vzkázal těm, kteří se ocitnou na začátku toho 
boje, ať už s nemocí, nebo jinou životní situací?

No já jsem se ze začátku dost litoval, ale pak jsem přešel do fáze, kdy 
jsem si řekl, že s tím musím něco udělat, udělat něco, aby se život zlepšil. 
Nebylo to jednoduché, ale když jsem zvládl ty začátky, přijal to a srovnal 
si to v hlavě, šlo všechno líp. Nevím jak ostatní, ale u mě to tak bylo…

Nakonec se ještě vrátím k akci Sezemák Sezemákovi. Byla hodně 
o solidaritě a vzájemné pomoci. Jsou i další, Rebečina křídla, 
Dobrý anděl a pod. Co si o nich myslíš a co bys na toto téma řekl 
našim čtenářům?

Rozhodně tyhle akce jsou super, moc mě překvapilo, že přes 600 lidí při-
šlo podpořit někoho, koho sotva zná, nálada tam byla úžasná. Možná ta 
akce dala hodně nejen mně. A teď vůbec nemyslím peníze. Snad i ti, co 
to organizovali, co účinkovali a vlastně i ti, co přišli na akci jako takovou, 
viděli, že to má smysl, a to platí i o všech podobných akcích.



6 www.sezemice.cz

Prázdniny a dovolené běží v plném proudu, ale poohlédněme se za tím, 
jak probíhal konec školního roku a také co nového nás ve škole čeká.
Připomeňme si červnové akce.
V sobotu 13. června proběhlo v České Třebové republikové kolo Soutěže 
mladých zdravotníků, kterého se zúčastnilo 18 nejlepších družstev  
prvního a druhého stupně zastupujících své kraje z celé České republiky. 
Postup na republikové kolo není jednoduchý, všechna družstva zvítězila 
v oblastním a krajském kole. Soutěžní týmy se sjely již v pátek večer, uby-
tovaly se a po večeři se zúčastnily programu, kde zhlédly pověst o České 
Třebové a prezentaci, která představovala jednotlivá města, odkud týmy 
přijely. V sobotu dopoledne žáci navštívili aquacentrum a odpoledne 
začala již samotná soutěž. Naše hlídka ve složení Michaela Knotková,  
Karolína Perná, Denisa Bohušková, Tereza Kačerová a Sára Šestáková 
měla za úkol ošetřit 3 zraněné, kteří havarovali v autě, dále chlapce, kte-
rého uštkla zmije, jednoho zraněného v bezvědomí se zástavou dechu 
a srdce, chlapce s omrzlinou a další zranění. Dívky také musely před-
vést dovednosti z obvazové techniky a přenos raněného po schodech na  
nosítkách. Děvčata si vedla výborně, vše zvládla i přes velmi teplé po- 
časí a skončila na krásném 3. místě. Samotným vyhlášením výsledků však 
program nekončil, dále měly děti možnost zahrát si bowling a kulečník. 
V neděli po snídani se všechna družstva rozjela do svých domovů. Dívkám 
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a města.

Dne 18. června se tři dívky z 8. A zúčastnily projektu „Chodím do práce 
v Pardubickém kraji“ k volbě budoucího povolání. Na čtyři hodiny se děv-
čata zapojila do pracovního procesu ve veterinární nemocnici AESCULAP 
Pardubice. Pod vedením veterinární sestry a paní doktorky děvčata asisto-
vala u očkování psa a u menší operace kocoura. Všechny 3 dívky se chtějí 
příští rok hlásit na střední školu s tímto zaměřením. Doufáme, že jim tato 
exkurze pomohla v jejich dalším rozhodování.
I v letošním školním roce soutěžili žáci naší školy ve sběru víček od PET 
lahví, tentokrát ve prospěch holčičky Rebeky Čihákové, která trpí vzácnou 
nemocí motýlích křídel.
Žáci nasbírali rekordní počet 135 008 víček. Tomu odpovídá i finanční 
částka výtěžku – 8 100 Kč, která je téměř o 2 000 Kč vyšší než v roce 
loňském. Děkujeme všem žákům, kteří se podle svých možností do sběru 
víček zapojili. 

Základní škola se hlásí Poslední týden školy několik tříd spalo ve škole. Programy jednotlivých tříd 
byly rozmanité. Navečer se děti se svými učiteli sešly ve škole a akce mohla 
začít. Páté třídy vyrazily na školní hřiště za sportem, při němž jim patřičně 
vyhládlo, a tak následoval piknik v atriu školy. Dalšími body večerního pro-
gramu byla diskotéka v tělocvičně a pozdní procházka ztemnělou školní 
budovou. Ráno byla součástí snídaně velká bábovková soutěž, ve které 
děti soutěžily o nejlepší bábovku, kterou doma za pomoci rodičů upek-
ly. Třída 3. B si v atriu opekla na grilu buřty. Následovala večerní orien- 
tační hra, ve které bylo na chodbách školy umístěno 13 kontrol, u každé 
z nich písmeno a z písmen pak žáci skládali sousloví. Většině skupin se 
to v časovém limitu hry podařilo. Po setmění na děti čekaly oblíbené hry. 
I čtvrté třídy spaly ve škole, zahrály si vybíjenou a fotbal, občerstvily se 
v atriu, ve škole si upekly perník, který si daly druhý den k snídani, a večer 
zakončily diskotékou a filmem. Všem třídám se spaní ve škole moc líbilo. 
Děti z 2. B se jednoho dne neučily ve třídě, ale v lese. Šipky je zavedly až 
do lesa na Hůrkách. V lese ve skupinách plnily zadané úkoly, ve kterých si 
zopakovaly vše, co se ve druhé třídě naučily o lesních rostlinách, zvířatech 
a o bezpečném pohybu v přírodě. Za velmi dobrou práci na děti čekaly 
dvě odměny. První odměnou byl sladký poklad, který si samy našly pod 
pařezem. Druhou odměnou byla návštěva střelnice na Hůrkách, kde si 
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na terč a na plechovou veverku. 
Žáci z 2. A se během posledních hodin výtvarné výchovy a pracovních 
činností důkladně připravovali na konec školního roku. Rozhodli se totiž, 
že ze školy na prázdniny jen tak obyčejně neodejdou, ale rovnou odletí. 
Vyrobili si „létající ryby” a s vysvědčením v jedné a rybou v druhé ruce ze 
školy vyletěli vstříc vytouženému volnu. 
V letošním roce se konal již 22. ročník v oboru kresba, malba a polytech-
nické práce. Žáci měli za úkol vytvořit malbu, která by demonstrovala vztah 
dětí k přírodě a zahrádkaření. Téma „Květina ve váze“ zaujalo větší počet 
žáků 3. A. Nejlepší práce posoudila odborná porota Republikové rady ČZS 
v Praze a Územního sdružení Pardubice. Žáci obdrželi diplomy a drobné 
dárky, z nichž měli velkou radost. Jejich práce budou vystaveny v Lázních 
Bohdaneč u příležitosti okresní výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 
25.–27. září a na podzimních výstavách v Olomouci a Lysé n. Labem. 
V pátek 12. června a v neděli 14. června dvěma závěrečnými akcemi 
ukončil pro tento školní rok činnost kroužek orientačního běhu, který 
již druhým rokem úspěšně fungoval na naší škole. V pátek 12. června 
žáci absolvovali poslední trénink na mapě Kunětická hora. Přes letní ved- 
ro, které během tréninku panovalo, k němu opět všichni žáci přistoupili 
svědomitě a běhali velice dobře. Po tréninku si na Kunětické hoře opekli 
špekáčky a zazpívali si s kytarou oblíbené písně. V neděli 14. června vy-
razili vlakem na výlet spojený s tréninkem v areálu pevných kontrol v re-
kreačních lesích na Podhůře u Slatiňan. Cestou k lesní tělocvičně odlovili 
několik „keší“, zastavili se na Kočičím hrádku a při samotném tréninku 
v lese při práci s mapou opět prokázali, jak velký posun kupředu v tomto 
roce učinili. Všichni znovu úspěšně absolvovali celý trénink a dokázali, 
že již bez problému zvládnou i práci s pro ně zcela neznámou mapou. 
Stále více dětí úspěšně reprezentuje školu na závodech Ligy i Přeboru škol 
a vzrůstá i počet dětí, které jezdí na víkendové oficiální OB závody Výcho-
dočeského poháru. Na nich rychle dosahují obdivuhodných úspěchů – své 
první vítězství si již užila Hana Petrásová, Tadeáš Trunec, Adam Novák, 
Jindra Lacina (druhé místo), Verča Rudolfová, Klára Chrbolková, Ondra 
Blaho, Míša Petrásová (třetí místo). Ale i ostatní si zaslouží velkou pochva-
lu, protože všichni se snažili a za celý rok hodně naučili. Řada dětí si užila 
spoustu radostí na prázdninových vícedenních závodech v Adršpachu.
Ve čtvrtek 25. června proběhlo v sále sezemické radnice za přítomnosti 
zástupců města Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. Přítomní rodiče, pra-
rodiče, učitelé a žáci školy zhlédli prezentace fotek a vystoupení obou 
devátých tříd, dále byla žákům předána závěrečná vysvědčení a po roz-
loučení s učiteli se žáci vydali na zasloužené prázdniny. Možná vás zají-
má, kam že to žáci v září nastoupí? Povinnou školní docházku ukončilo 
celkem 43 žáků, z toho 41 z devátých tříd a 2 z osmé třídy. Deset žáků 
nastoupí na gymnázia, dvacet žáků na střední školy zakončené maturit-
ní zkouškou, dvanáct žáků na střední odborné školy do učebních oborů  
a 1 žákyně z Dětského centra ve Veské ukončila povinnou školní docház-
ku na základní škole.
Poslední červnové dny všichni zaměstnanci školy připravovali školu na sta-
vební práce (uklízeli cenné předměty, přemísťovali, odklízeli a přikrývali 
nábytek), aby nedošlo ke zbytečnému poškození zařízení. Pracovníci sta-
vebních firem nastoupili do prostor školy a začali s plánovanými pracemi. 
V křídle 1. stupně se měnilo sociální zařízení, v celém areálu školy okna 
a celá budova se zateplovala. Věříme, že stavební práce proběhnou v plá-
novaném termínu a začátek školního roku nebude narušen. Pokud by 
ještě některé práce probíhaly v prvních dnech školy, nebudou v místech, 
kde by byla ohrožena bezpečnost dětí. Všichni se těšíme, až nás budova 
přivítá v novém kabátě.
Přejeme všem čtenářům krásné léto a žákům příjemný nástup do školy 
dne 1. září.                                                      Mgr. Stanislava Plecháčková



Už po třiašedesáté změřili své síly malí i velcí odvážlivci v jízdě přes 
řeku Loučnou na kole a na trakařích. Cca 500 diváků upíralo svůj 
zrak na hladinu řeky Loučná. Přejezd lávky dlouhé 22 m a široké 
20 cm byl totiž vstupenkou k získání řady cen a pohárů včetně těch 
putovních. Startovního praporku se opět ujal afro startér Mar-
tin Hajšínek. Časomíra Tomáše Holečka nekompromisně odpo- 
čívala sekundy. Ty pak ve finále rozhodly, kdo stane „na bedně“ 
a jeho jméno bude vyznačeno na putovních pohárech. Vše pečlivě 
registrovali do počítače manželé Krejčíkovi.
První část závodů, jízda kole, proběhla bez jakýchkoliv problémů. 
Letos bojovalo na kole i několik malých děvčat, a jestli jim jejich 
odvaha a šikovnost vydrží, chlapci budou mít do budoucna dost 
silnou konkurenci. V kategorii do 12 let si vítězný pohár odnesl 
Adam Blaho (17,63 s) a putovní pohár bude opět zdobit jméno 
Honzy Breta (26,04 s).
Druhá část závodů, jízda na trakařích, nabídla zprvu opět skvělou 
podívanou. Asi při osmé jízdě se však porouchal při pádu do vody 
závodní stroj. Nám zatrnulo, ale „servisní tým“ problém vyřešil 
a mohlo se závodit dál. Bohužel ne na dlouho. Při jedenácté rychlé 
jízdě dvojice favoritů (Karel – Lingr) se celý trakař na druhé straně 
řeky rozlomil a záchranář Filip Mezera přinesl zpět k našemu sta-
novišti z trakaře už jen dvě části. A co teď? Před námi ještě asi 20 
jízd. Moderátor Marek Levinský vyzval sice přítomné diváky, zda 
by nechtěli propůjčit třeba kočárek. To ale nedopadlo. Fotbalisté 
vymysleli originální a zároveň prostou náhradu – obyčejné koleč-
ko. A frčelo to dál. Závodníci si pochvalovali jeho lepší manipulaci, 
ale i tak nebyla nouze o pády do vody. Trakařové dvojice měly 

možnost si jízdu vyzkoušet i s kolečkem. Jako poslední se na lávku 
vydala právě dvojice favoritů, abychom si byli jisti, že se soutěžící 
na lávku alespoň jednou všichni dostanou. Co kdyby. Druhé koleč-
ko jsme po ruce neměli. Ale vše dobře dopadlo a zrodil se rekord, 
tedy v tomto případě v jízdě v kolečku právě od Tomáše a Franty. 
Ti se rozjeli s takovou vervou po lávce, že jejich mezičas z jednoho 
břehu na druhý byl neuvěřitelných 10 s. Celkově přejeli za 23,20 s.
Svými vlnami rozvířily hladinu řeky také matrace. Bojovali malí di-
váci o plaketu nej… sezemický plaváček. Děti měly od Rochlových 
skákací hrad zdarma a mohly se povozit na hřbetu dvou oslíků. 
Svaz zahrádkářů opět nabídl výborné škvarky s chlebem a soutěž 
o nej… močáka. Letos patří první místo paní Vlastě Uhlířové. Moc 
gratulujeme a těšíme se na ochutnávku zase příští rok. 
K pouťovému víkendu v Sezemicích patří také fotbal. „Podzimní 
část soutěžního kola byla zahájena duelem našich fotbalistů Se-
zemice A s FK Proseč. O poločasu jsme vedli 2:1. Jsem rád, že jsme 
si výsledek udrželi a nakonec vyhráli 4:2. Doufám, že nás vítěz-
ství neopustí i v dalších duelech. Děkujeme také všem divákům za 
podporu“, říká předseda fotbalového oddílu TJ Spartak Sezemice 
Petr Málek.
Sezemická lávka je za námi. Sluší se poděkovat všem partnerům 
za skvělé ceny. Realizační tým fungoval na jedničku a snad jste se 
i vy, diváci, dobře bavili. Nás čeká do příštího roku vyřešení druhé 
soutěžní discipliny. Trakař nebo kolečko? To v tuhle chvíli ještě 
nevíme. V každém případě zase za rok… 

Fotbalový klub TJ Spartak a město Sezemice
Marie Schillerová

sezemická lávka s nečekanou novinkou
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Sport

mISTrOvSTví SvĚTA BELgICKýCH OvčáKů  
– rEKOrDNí úSPĚCH zKO SEzEmICE
Mistrovství světa belgických ovčáků se řadí k největším světovým mis-
trovstvím jednotlivých plemen. V roce 2015 byla jako pořadatelská země 
vybrána Česká republika a malebné jihočeské město Písek. Mistrovství 
světa standardně probíhá ve čtyřech disciplínách – Agility, Obedience, 
Mondioring a IPO. Součástí akce je i Světová výstava belgických ovčáků. 
Letošní rok byla navíc přidána nová disciplína – Canicross, která je známá 
také jako běh se psem. ZKO Sezemice se podařilo mít své zástupce v dis-
ciplínách IPO a Canicross.
Sekce IPO se účastnilo 33 zemí celého světa a celkem tedy 120 závodní-
ků, kteří představovali špičku současné světové kynologie. Česká repub-
lika byla zastoupena 6 účastníky, z nichž 2 reprezentanti jsou členy naší 
kynologické organizace ZKO Sezemice. Po splnění vysoce obtížných kva-
lifikačních podmínek se to podařilo Martinu Plecháčkovi se psem Antrax 
Ostraryka a Michaele Kuncové se psem Jaguar de Alphaville Bohemia. 

Mistrovství světa belgických ovčáků IPO patří k nejnáročnějším kynologic-
kým soutěžím na světě. Po absolvování prvního kola, které je tvořeno sto-
pou, poslušností a obranou, postupuje 20 nejlepších závodníků do druhé-
ho kola, kde musí opět podstoupit disciplíny poslušnost a obranu. Velkým 
úspěchem je proto postup obou našich členů do první dvacítky. Michaela 
Kuncová obsadila celkově nádherné 10. místo s konečným součtem 463 
bodů (1. kolo: 93 / 95 / 96; 2. kolo: 91,5 / 87,5). Největšího úspěchu pak 
dosáhl Martin Plecháček, který obsadil skvělé 2. místo s celkovým souč-
tem 474,5 bodů (1. kolo: 96 / 94 / 97; 2. kolo: 91,5 / 96) a získal tím titul 
vícemistra světa. Díky skvělým výsledkům obou našich závodníků se ze 
všech 33 zemí umístila Česká republika v soutěži družstev na výborném 
druhém místě.

Disciplína Canicross byla letošní rok zařazena poprvé. Jedná se o druh te-
rénního sportu se psem, kdy jeden nebo i více psů jsou napojeni lanem na 
běžce-vůdce. Lano je opatřeno amortizérem, který tlumí nárazy a chrá-
ní páteř běžce i psa. Běžec je opásán speciálním sedákem, který pře- 
náší sílu psa. Disciplína byla rozdělena na mužskou a ženskou kategorii.  
ZKO Sezemice měla svou zástupkyni v ženské kategorii, které se účastni- 
lo celkem 19 závodnic. Jednalo se o Jaroslavu Kadlecovou s fenou Anita 

Andraste Bergerbel. Běželo se na 6 km trati a naše závodnice se umístila 
na vynikajícím 3. místě v čase 25:40.44 min, pouhou minutu od vítězné 
závodnice, a získala tak titul druhé vícemistryně světa.
Letošní Mistrovství světa belgických ovčáků bylo rekordně nejúspěšnější, 
a to nejen pro Českou republiku, ale především pro ZKO Sezemice. Získali 
jsme jak titul vícemistra světa a druhé místo soutěže družstev v disciplíně 
IPO, tak titul druhé vícemistryně světa v disciplíně Canicross. Za tyto vý-
kony patří poděkování nejen všem účastníkům mistrovství, ale i členům 
ZKO Sezemice, kteří se podílejí na výcviku a závodníkům pomáhají. V ne-
poslední řadě má na celkovém úspěchu naší ZKO výrazný podíl město Se-
zemice. Bez jeho podpory a zázemí, které nám poskytuje, bychom tohoto 
úspěchu dosáhli jen stěží.

LéTO U HASIčů
Prázdniny pomalu končí. Děti si je tentokrát mohly díky krásnému tep-
lému počasí užívat u vody. „Užívali“ si také sezemičtí hasiči. V průběhu 
června, července a srpna vyjížděla naše zásahová jednotka k 11 zásahům 
a v jednom případě i dvakrát za jeden den. Zvláště měsíc srpen byl rušný. 
Během 19 dnů vyjeli šestkrát. Jednalo se o požáry v lesích, hořící stodoly 
a seníky, ale likvidoval se oheň i v bytech. Takže jak si užívali naši hasiči? 
V teplém počasí, kdy se teplota pohybuje kolem 35° C, je pobyt v dout-
najícím lese nebo strništi v zásahovém oděvu stejný jako pobyt v sauně, 
avšak s tím rozdílem, že kamínka v sauně mají kouř odveden z místnosti 
ven a chybí tam všudypřítomný jemný popílek, který se při styku s vodou 
mění na neskutečně přilnavou černou kaši.
Poslední výjezd naší zásahové jednotky byl bohužel přímo v Sezemicích 
při požáru bytu. Díky rychlému příjezdu se podařilo oheň zlikvidovat 
v rámci možností bez katastrofických následků.                                       JK
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AgILITy SEzEmICE
Jsou tu prázdniny, rádoby se říká okurková sezóna, ale zdání klame.
V červenci jsme stanovali pár dní na cvičáku.
Věnovali jsme se mimo cvičení i relaxu. Dále úpravě psů a třeba i masážím 
člověčí části osazenstva. Připravovali jsme také ceny na závody. A tak se 
mohl naskytnout zajímavý pohled na naši předsedkyni sedící uprostřed 
cvičiště u šicího stroje, jak se zaujetím našívá aplikace – vystříhané kos-
tičky na tašky.
V LIDLu jsme nakoupili stříhací strojky, které byly v akci  a v rámci stan-
dardu jsme se snažili upravit přítomné psy. Úprava spočívala u některých 
pouze ve vyčesání, ostříhání drápků a vystříhání tlapek. Jiní byli ostříháni 
komplet celí .

Masáže prováděla Kačka, která tak mohla zúročit právě nabyté zkuše-
nosti z dokončeného kurzu a vyzkoušet na nás nové masírovací lehátko.
Také jsme nově v červnu na Kuňce uspořádali setkání štěňátek našeho 
bíláka Chesíka. Účast nebyla sice velká, ale o to více si to všichni užili.

Účastnili jsme se spousty závodů včetně kvalifikaček. Zároveň se někteří 
z nás rozjeli na soustředění a výcvikové intenzivky k vyhlášeným trenérům 
po celé republice.
Dále jsme byli aktivními účastníky Sezemické tlapky, mimochodem moc 
hezká akce pro celou rodinu.
Voříškiádu zde shodou okolností vyhrála naše (cvičácká) fenka Dorinka, 
která pochází z útulku, a porotu si získala svými triky a nevšední roztře-
panou vizáží.
Ještě je před námi jedno stanování se psy. V srpnu máme zapůjčený areál 
cvičiště ZKO Kácov s chatičkami a dokonce i s bazénem. Už se moc těšíme 
na výšlapy Posázavím.
19. září 2015 se chystáme na celý den na Královéhradecké dožínky, kde 
budeme mít v programu tři komentované vstupy.
http://www.kr-kralovehradecky.cz
Určitě si nenechte tuto akci ujít – najdete zde stánky s dobrotami, hudeb-
ní i taneční vystoupení a samozřejmě plno hospodářských zvířátek, včetně 
malých telátek a prasátek. Pro děti určitě doporučujeme.
A hlavně Vás zveme na 12. ročník našich agility závodů HOP SEm – HOP 
TAm, které se budou konat v sobotu 26. 9. 2015 přímo na kynologickém 
cvičišti v Sezemicích. Vstup je zdarma a občerstvení zajištěno.

SPOrTOvNĚ STŘELECKý KLUB SEzEmICE
30. 5. 2015 proběhla na sezemické střelnici již posedmé tradiční soutěž 
ve střelbě z pistole – „memoriál Josefa Planky“. Závodu se zúčastnilo 
16 střelců. Průběh soutěže byl od začátku napínavý a o těsném pořadí se 
rozhodovalo v závěrečném kole střelbou jednoručně. První místo si vystří-
lela Kateřina Enderová, druhé místo obsadil David Vlasák a třetí skončila 
Radka Plačková. Jistou ruku přeje do dalšího ročníku všem soutěžícím 
pořadatel Ivo Ender.

Snem snad každého sportovce je účast na olympijských hrách. Po roční 
pauze hostil 14.–19. 6. Plzeňský kraj vrcholovou sportovní soutěž mladých 
sportovců „vII. letní olympiádu dětí a mládeže české republiky“. 
Pardubický kraj měli tu čest reprezentovat za sportovní střelbu naši seze-
mičtí střelci: K. Procházková, L. Vyhnálková, O. Kamenický, který startoval 
už v minulém roce 2014, a F. Rotrekl. Ze 14ti krajů se sjelo zhruba 2500 
nejlepších sportovců, kteří v 18 sportovních odvětvích usilovali o nejlepší 
výkony s vidinou získání olympijské medaile. Při slavnostním zahajovacím 
ceremoniálu byl zapálen olympijský oheň, vztyčila se vlajka a po státní 
hymně vpochodovali na plochu zimního stadionu vlajkonoši s osmičlen-
ným doprovodem. Vlajkonošem Pardubického kraje byl biatlonista Ond-
řej Moravec a v jeho skupince byla mimo jiné i dvě naše děvčata Lucka  
a Kačka. Soutěže ve sportovní střelbě probíhaly v areálu střelnice v Lob-
zích. Pod taktovkou trenéra Čiháka se naši snažili o co nejlepší výsledky 
a tím pádem o umístění. Z puškařky L. Vyhnálkové se na chvíli stala pis-
tolářka a musíme říci, že ji tato disciplína docela sedla. Vedla si obstojně 
a vystřílela 10. místo. 
V pistolové disciplíně se dařilo i O. Kamenickému. Slušné nástřely v zá-
kladních závodech mu dopomohly zúčastnit se finále, v nichž obsadil sed-
mé a osmé místo. Nadějný puškař F. Rotrekl měl velkou smůlu. Jen malý 
krůček mu chyběl, aby se dostal do finále. Zavinil to jen jeden špatný zá-
sah do terče a naděje se mu rozplynula. Ale i přes toto škobrtnutí odvedl 
slušnou práci a získal deváté a desáté místo. Na palebnou čáru nastoupila 
i puškařka K. Procházková. Svůj střelecký um předvedla v disciplíně SM60 
ran. Dobrým nástřelem v základním závodě se probojovala do finálového 
souboje. V silné konkurenci obstála a mohla se radovat z třetího místa 
a bronzové medaile. Slavnostní dekorování proběhlo na plzeňském ná-
městí a medaile ji předával olympionik Martin Tenk. Ještě jednou gratulu-
jeme a všem velký dík za vzornou reprezentaci. 

Na domovské střelnici se 18. 7. konal již 30. ročník soutěže „Štít města 
Sezemic“. Na puškový závod SM60 ran přijelo 46 závodníků z různých 
koutů a klubů republiky. Na střelnici vládla přátelská atmosféra, možná 
to bylo i zásluhou pěkného počasí. Byli jsme rádi, že se u nás všem líbilo. 
Na výsledkové listině jsme si mohli přečíst: V mužské kategorii obsadil  
J. Novák 6. místo. V kategorii ženy, juniorky, dorost si nejlépe vedl  
F. Rotrekl – 2. místo, páté patřilo K. Procházkové, desáté J. Puhlovskému 
a dále pak S. Hozákové, L. Vyhnálkové, L. Hrobařové a J. Adamové.
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a hned první týden svolal tre-
nér RSCM Ostrava K. Tomeček své ovečky na letní soustředění na seze-
mickou střelnici. Hlavním cílem bylo zdokonalit techniku střelby a zvýšit 
výkonnost střelců. Náročné ranní rozcvičky, větší objem tréninkových ho-
din dávalo dětem pěkně zabrat. Velký podíl na únavě mělo i vražedné 
horko, které panovalo po celou dobu soustředění. Děcka oblečena do 
střeleckých obleků byla tak zpocená, že si připadala jako sardinky ve vlast-
ní šťávě. A aby nebylo jen u střílení, zpestřením byla návštěva plaveckého 
bazénu. Překvapivě dobře se uvedl v pistolových disciplínách V. Vinkler, 
který měl nejlepší výsledky. Závěrem soustředění byla účast na závodech 
v Ostroměři, kde se ověřila týdenní práce střelců. 
V sobotu 8. 8. si vítězství vystřílela L. Hrobařová, druhá byla K. Procház-
ková a L. Vyhnálková získala sedmé místo. V neděli 9. 8. si v polohovém 
závodě přivezly diplomy a ceny za druhé místo L. Hrobařová, za třetí  
K. Procházková a sedmé místo si opět zajistila L. Vyhnálková. Jelikož  
F. Rotrekl a J. Puhlovský přišli na soustředění o několik dní později, neod-
jeli s ostatními na závody a o to více trénovali, aby vše dohnali. 
Všem se u nás líbilo a už se těšíme na další setkání, které bude hned 
v sobotu a neděli 15.–16. 8. v Plzni na 3. kole ČPTM, dále 22. 8. na kont-
rolním závodě v Přerově a prázdniny zakončíme finálovými závody ČPTM 
a KZR opět v Plzni.

SSK SEZEMICE
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Sezemická tlapka Se zdeňkem SrStkou poprvé…
Milovníci pejsků všech ras a velikostí, s průkazem i bez průkazu původu byli vítáni v sobotu 20. června na společné akci města Sezemice 
a firmy Candy. V jejím areálu proběhl pestrý program protkaný písničkami v podání country skupiny Dohoda. Samotnou soutěž o nej- 
šikovnějšího pejska hodnotila porota. Její předsedou byl odborník na slovo vzatý, osobně pan Zdeněk Srstka.
Diváci viděli také řadu ukázek práce se psy, dvojnásobného vicemistra světa ve sportovní kynologii Martina Plecháčka, dále pak vodící 
psy – štěňata ve výcviku a práci se služebními psy Městské policie Pardubice společně s panem Štěpánkem z výcvikového střediska K9 
Spojil. Nechyběli ani naši sezemičtí agiliťáci. S nimi si mohli všichni příchozí pejskové vyzkoušet překážkovou dráhu. Myslivecké sdružení 
Sezemice se představilo se svými českými fousky Kimem a Sárou. Diváci se dobře bavili i při prezentaci jednoho z psích sportů flyballom. 
Svým vystoupením zpestřil program rozhodně i kůň Valda a jeho čtyřnohý psí kamarád. Děti se mohly svést s psím spřežením.
Sezemická tlapka byla spojena i s výtvarnou soutěží pro děti. Všechny dostaly za namalovaný obrázek svého milovaného zvířátka pěknou 
medaili. 
1. ročník Sezemické tlapky je tedy za námi. Děkujeme všem za účast, za pomoc při realizaci této akce a za rok v tomto čase a místě 
s našimi čtyřnohými miláčky na viděnou. Marie Schillerová, předsedkyně komise kultury

PrOSPOrT SEzEmICE
Prázdniny zahájili naši závodníci jako každý rok letním soustředěním 
na Štědroníně. Toto náročné 14denní soustředění proběhlo již tradičně 
u soutoku Otavy a Vltavy pod hradem Zvíkov. Naše závodníky čekaly 
náročné třífázové tréninky na vodě i v běhu. Nechyběly ani oblíbené ko-
pečky i kolečka na čas. Během dvou týdnů najezdili mladší závodníci přes 
100 km, starší členové oddílu více než 350 km. Nezbytnou součástí tré-
ninku bylo všestranné posilování na místním hřišti. V plánovaném volnu 
byl zařazen výlet na Zvíkov, do Písku i na zámek Orlík. Také proběhla jako 
každý rok návštěva místního pivovaru. Po příjezdu navazoval ještě dvou-
týdenní dvoufázový trénink v Lukovně. Cílem těchto soustředění bylo 
načasování formy na vrchol letošní sezóny – mistrovství ČR na krátkých 
tratích v Račicích. 

Tento závod se uskutečnil první srpnový víkend. Od pátečního rána bo-
jovali závodníci o cenné kovy na tratích 200 m, 500 m a 1000 m. Kromě 
závodů singlů a deblů obhajovali cenné kovy z červnového Českého 
poháru kajakářky a kanoisté v závodě čtyráků. Dívky ve složení Sabina  
Doktorová, Klára Kvasilová, Kateřina Brettová a Tereza Bláhová 
obhájily na trati 500 m bronzové medaile. Chlapci (michal Hovorka, 
Otakar Štursa, vojtěch Burda a Jakub Dvořák) si na trati 1000 m 
suverénně dojeli pro mistrovské tituly.
Letošní mistrovství potvrdilo dlouhotrvající kvalitu našich závodníků. Ob-
hájit mistrovské tituly se podařilo Tomáši Doktorovi, Adamu rudolfovi 
a Andree Havlové. Další cenné kovy vybojovali v nabité konkurenci Te-
reza Bláhová, Sabina Doktorová, Karolína Bláhová, Sonia rudolfo-
vá, Jakub Dvořák, vojtěch Burda, Otakar Štursa, michal Hovorka, 
Adam rudolf a marek Spálenský. Hned pro dvě medaile si dojely naše 
kanoistky Sonia rudolfová s Eliškou Dvořákovou, které se na tratích 

200 m a 500 m umístily na třetím místě. Dále martin Štěpánek si vy-
lepšil své osobní maximum a obsadil pěkné 7. místo v závodě deblkanoí 
na 1000 m. Také naše benjamínka Simona Androva zabojovala a získala 
výborné 6. místo v závodě deblkajaků na 1000 m. Pochvalu si také za-
slouží kanoisté z řady benjamínků, kteří se od června velice zlepšili. Adam 
Košnar si v závodě na 200 m dojel pro 4. místo. Ještě o rok mladší Adam 
Hrádek a Daniel ruml soupeřili se staršími kanoisty a skončili těsně pod 
stupni vítězů, když se v závodě deblkánoí umístili na skvělém 4. místě. 
Staršímu bratrovi samozřejmě fandil Denis Ruml, který se vzhledem k níz-
kému věku nemohl mistrovství zúčastnit. Velkým úspěchem bylo také ví-
tězství Andrey Havlové (roz. Doktorové) v kategorii K4 na 500 m, které 
jí zajistilo účast na srpnovém mistrovství světa v Miláně. Tento závod bude 
zároveň kvalifikací na Olympijské hry do Ria.
V celkové bilanci naši závodníci na MČR v Račicích získali celkem 23 me-
dailí, z toho 6 zlatých, 3 stříbrné a 14 bronzových. Výbornými výsledky 
v letošních Českých pohárech a na mistrovství ČR si zajistili zařazení 
do 1. kola SCM naši kanoisté Jakub Dvořák, vojtěch Burda, michal  
Hovorka, Otakar Štursa a kajakářky Sabina Doktorová a Tereza  
Bláhová. Všechny čekají náročné fyzické testy, které se uskuteční v listo- 
padu. Výsledky těchto testů pak rozhodnou, zda budou do střediska mlá-
deže zařazeni.
Po MČR začal našim závodníkům třítýdenní odpočinek. Potom odjíždějí 
na Mezinárodní mistrovství Moravy do Ostrožské Nové Vsi, kde změří síly 
se soupeři dalších pěti států.
Děkujeme všem závodníkům za obrovské nasazení a za reprezentaci klu-
bu. Dále děkujeme všem rodičům a příznivcům tohoto krásného sportu, 
bez kterých by náš oddíl nemohl fungovat.
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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

Hasičský kroužek v Sezemicích příjme do svých řad  
děti od 6–15 let. Zájemci mohou přijít každý pátek od 16.00 hodin 
k hasičské zbrojnici (září–červen).

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ

Pronajmu částečně zařízený 2 + 1 v Sezemicích s balkonem, 3. patro
Nerudova ul., s garáží ve stejném domě. Ihned volný. Tel.: 777 112 500

SPOrT PrO vŠECHNy
Vás zve od září do tělocvičny při Základní škole Sezemice na tato cvičení

Oddíl Den a čas

rodiče a děti 2–3 roky středa 9.20–10.20

rodiče a děti 3–6 let čtvrtek 17.00–18.00

karate děti středa 18.00–19.30

dívky pondělí 17.00–18.30 a čtvrtek 17.00–18.00

chlapci pátek 17.00–18.30

tanečky – dívky od 7 let pátek 16.00–17.00

karate dospělí čtvrtek 19.00–20.00

relaxační cvičení úterý a pátek 17.00–18.00

zdravotní cvičení úterý 18.30–19.30

ženy a dívky 
– aerobik a kondiční cvičení

pondělí 18.30–19.30, středa 19.30–20.30 
a čtvrtek 19.30–20.30

muži mladší úterý a pátek 20.00–21.00

muži starší pátek 19.00–20.00

florbal neděle 18.30–20.00

Aerobik začíná již v pondělí 31. srpna                       Anna Remešová


