
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

opět se Vám hlásíme v druhém letošním vydání Moravanského zpravodaje. 

Jaro už je v plném proudu a mrazivé noční teploty se střídají s těmi denními, které jsou pro 

nás příjemnější. Jen nás opakovaně pronásleduje častý vítr. Tentokrát není především od 

východu. Jen doufejme, že tento vítr k nám nepřivane něco horšího. 

Všichni sledujeme dění na Ukrajině. Za všemi těmito událostmi stojí boj o moc, peníze, 

osobní ambice politiků. Výsledkem je, že tímto stavem nejvíce trpí ti nevinní, tedy civilní 

obyvatelstvo. Bylo tomu tak za každé války. Při pohledu na ukrajinské ženy a děti, které jsou 

nuceny opustit svůj domov, si ani neumíme představit, co všechno prožívají. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem ukrajinským uprchlíkům 

pomáhají. V našem případě konkrétně členům SDH Moravany, kteří uspořádali sbírku na 

pomoc Ukrajině a našim občanům, kteří do sbírky přispěli. Od spoluobčanů vybrané věci 

pečlivě roztřídili, zabalili a odvezli do centrálního skladu v České Třebové. Za dosavadní 

pomoc děkujeme všem. 

Obec Moravany zadala vybraným dodavatelům poptávku na předložení nabídek na realizaci 

akcí, které chceme v letošním roce uskutečnit. Konkrétně se jedná o tyto práce: 

1) Oprava sociálního zařízení v pohostinství Platěnice. 

2) Rekonstrukce chodníků a vozovky V Dubovci. 

3) Výměna povrchu žulové dlažby kolem Senior centra ve směru k náměstí Hrdinů. 

4) Prodloužení inženýrských sítí a místní komunikace ke třem novým stavebním parcelám 

v Čeradicích. 

5) Zhotovení betonového oplocení kolem sběrného dvora v Moravanech. 

V Čeradicích a Turově chceme vybudovat nové prostory pro umístění kontejnerů na odpad. 

U vybraného dodavatele jsou již ve výrobě nové občerstvovací stánky k Duhovému jezeru. Ty 

bychom chtěli uvést do provozu během druhé poloviny května. 

Kromě výše uvedeného chceme pokračovat ve výsadbě zeleně a provedení obnovy výsadby 

na návsi v Turově. 

V Senior centru byly přes zimní období provedeny opravy vnitřního zařízení. Jednalo se 

především o sprchové kouty v bytech (většina vyřešena výměnou podlahové krytiny za 

dlažbu), opravy prasklin ve zdivu, opravy rozvodů vody a odpadů. Všechny tyto práce byly 

vzorně provedeny pracovníky společnosti Instav Hlinsko s.r.o. 

V lokalitě Z21 pro nové rodinné domy ve směru na Slepotice stále není hotov přívod elektřiny 

k jednotlivým pozemkům. Společnost ČEZ – distribuce konečně po mnoha našich urgencích 

vybrala nového dodavatele, kterým je společnost Elektrocomp s.r.o. Hradec Králové. Věříme, 

že firma na tuto zakázku nastoupí ještě do konce března. Staveniště jim bylo předáno 18. 

března. 

Další informace Vám přineseme v dalším čísle. Do té doby přeji všem spoluobčanům hezké 

jaro, příjemné zahájení prací na zahrádkách a především klidný život v míru. 

Václav Roček, starosta obce 
 

Usnesení z jednání OZ dne 14. 2. 2022 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení nevyužití 

předkupního práva na pozemek p. č. 132/104 v k.ú. Moravany nad Loučnou.“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Mikuleckého, jako členy 

p. Aulickou a Mgr. Červenou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Faltyse a p. Jiroutovou. 



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2022 dle předloženého návrhu (příloha č. 1 

usnesení) takto: 

 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 45 637 900,- Kč 

Běžné výdaje ve výši 34 280 900,- Kč 

Kapitálové výdaje ve výši 8 665 000,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 42 945 900,- Kč 

Financování ve výši (-) 2 692 000,- Kč 

- z toho splátka úvěru na ČOV (-) 1 300 000,- Kč 

- splátka úvěru Moravanský dům (-) 1 392 000,- Kč 

 

a zároveň stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen objem běžných a kapitálových 

výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2022. V rámci paragrafů se změna v 

jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a 

kapitálových výdajů a naopak, povoluje. 

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v 

kompetenci účetní. 

Zastupitelstvo obce schvaluje přenesení kompetencí na radu obce dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích – schvalování rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva 

maximálně do výše 800 000,- Kč. Omezení touto částkou se netýká navýšení závazných ukazatelů v 

rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací a DPPO za obec. Tyto 

prostředky rada obce zapojuje i do výdajů. Za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje 

schváleného rozpočtu. 

Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny. Na každém zasedání rady obce 

je možné přijmout jen jedno rozpočtové opatření. 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky organizacím (příloha č. 2 usnesení). 

Finanční příspěvky spolkům a organizacím z rozpočtu obce Moravany na rok 2022 

 

(Příloha č. 2 k usnesení zastupitelstva obce Moravany ze dne 14. 2. 2022) 

MŠ 845 000 

ZŠ 2 000 000 

DSO Loučná 28 000 

DSO Chroustovice 100 000 

TJ Sokol Moravany vypořádání 400 000 

Dostál Libor - cyklistika vypořádání 15 000 

Myslivecký spolek Moravany - Slepotice vypořádání 20 000 

Východočeský deskoherní spolek 

Moravany vypořádání 5 000 

SRPDŠ Moravany vypořádání 20 000 

Říhová Olga – Klub důchodců Moravany vypořádání 20 000 

Vodvářková Jana – Moravanské ženy vypořádání 20 000 

Péče o duševní zdraví vypořádání 20 000 

Oblastní Charita Pardubice vypořádání 250 000 

SDH Moravany vypořádání 125 000 

SDH Moravanský vypořádání 20 000 

SDH Platěnice vypořádání 40 000 

SDH Čeradice vypořádání 30 000 

SDH Turov vypořádání 10 000 

Hynek Richard – gladiátor race vypořádání 40 000 

Linka bezpečí, z.s. dar 7 500 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 

rok 2022 (příloha č. 3), podle které bude vypracována příslušná smlouva pro spolky a organizace dle 

přílohy č. 2. 



Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022 

(příloha č. 4) pro Oblastní Charitu Pardubice. 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro rok 2022 za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací 

(stočné) ve výši 27,66 Kč bez DPH. Spotřeba odpadní vody se řídí přílohou č. 12 vyhlášky č. 

120/2011 Sb., v platném znění (směrná čísla spotřeby vody) a dle počtu osob trvale přihlášených k 

pobytu, příp. prokazatelně žijících v nemovitosti, t.j. 1 064,-.Kč za osobu a rok. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nevyužití předkupního práva na pozemek p. č. 132/104 o výměře 874 

m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou. 

 

Společenská rubrika  
 

V měsíci březnu slaví životní jubileum…. 

Marie Mokrá    Josef Půlpán 

Eva Hysková    Jiří Matějka  
Jan Šanda    Božena Trochtová 

Květoslava Bažantová   Josef Rudiš 

Milan Roček    Josef Wimmer 

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví a klidný život. 

Významné životní jubileum slaví také náš starosta pan Václav Roček.  

Chtěla bych mu tímto poděkovat za jeho dlouholetou poctivou práci pro všechny občany a popřát 

mu hlavně pevné zdraví, aspoň kousek životního štěstí, klid a pohodu do dalších let. 

Díky. Je mi ctí s tebou spolupracovat.    L. Louženská 

 

Opustili nás… 

Božena Růžková  Jindřich Svatoň 

      Petr Vinkler       Vítězslav Sládek 

 

Budeme s úctou vzpomínat. 

Vítáme nové občánky…. 

Adélu Šejnohovou   Zbyňka Preška 

  Vojtěcha Vrátila     Alexandru Škorvánkovou 

         Emu Pospíšilovou            Anitu Brabcovou 

Ukliďme Česko, ukliďme Moravany 2022 

Vážení spoluobčané, dne 2. 4. 2022 proběhne na území celé České republiky dobrovolnická 

úklidová akce UKLIĎME ČESKO 2022. Rozhodl jsem se stát se organizátorem této akce a 

snad i s Vaší pomocí udělat něco pro čistší Moravany. Je to i dobrý způsob, jak naše děti 

naučit, že s PET lahví či sklenicí si příroda sama neporadí. 



Úklid začne v sobotu 2. 4. 2020 v 9. hodin u Duhového jezera (před stánkem s občerstvením). 

Na místě se seznámíme s bezpečností a postupy při nálezu nebezpečného odpadu, rozdáme 

ochranné pomůcky, pytle na odpad a ve skupinkách vyrazíme. Registrace dobrovolníků je 

možná na adrese www.uklidmecesko.cz (ID akce 30754) nebo na e-mailu 

mikuleckyo@seznam.cz (jméno + příjmení, e-mail). Na e-mailovou adresu můžete posílat 

dotazy, případně nápady, která místa bychom měli při úklidové akci navštívit. 

Ondřej Mikulecký, 739 584 542 

Novinky z hasičárny 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky finančnímu příspěvku od Nadace Agrofert - Hasičský fond a Obce Moravany pořídila JSDH 

Moravany 6 kusů zásahových přileb HEROS TITAN FIRE Rosenbauer s integrovanou LED svítilnou. 

Přilby jsou vybaveny zátylníkem, ochrannými brýlemi, čirým štítem a kandaháry a barevnými 

reflexními polepy s označením jednotky. Přilby dodala Požární bezpečnost s.r.o. Realizací tohoto 

finančního projektu pokračujeme v obměně ochranných a pracovních prostředků v naší jednotce. 

Cena realizace tohoto projektu byla 75 612 Kč, nadační příspěvek činil 40 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert a obci Moravany za poskytnutou podporu. 

Velitel JSDH Moravany Faltys Luboš 

 

Karneval pro děti v Čeradicích 
  
Sbor dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci s Obecním úřadem Moravany uspořádal 5. března 

2022 karneval pro děti v naší „Hospůdce u Kapličky“. Sál se naprosto zaplnil dětmi a rodiči jak 

z Čeradic, tak i z okolních obcí.  Zároveň přišli i někteří občané posedět do hospůdky. Přibližně 30 

dětských masek si naplno užilo spoustu soutěží, tance a i připravených dobrot, které některé maminky 

napekly. Poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům, kteří přípravě věnovali svůj čas i 



energii. Především pak Petře Štěpánkové, která celý program pro děti připravila a spolu s Bárou a 

Terezou Mackovými úspěšně zrealizovala. 

O občerstvení se celé odpoledne postarali místní hasiči. Na závěr úspěšného odpoledne dostaly děti 

drobné dárky na rozloučenou, a protože celé odpoledne byla skutečně pohodová atmosféra, tak 

doufám, že zas za rok tento karneval zopakujeme. 

Za SDH Čeradice Ivana Husáková 

 

 
 

 

Chovatelé v roce 2021 

Loňský covidový rok přinesl každému z nás hodně starostí a strach o zdraví naše i našich blízkých. 

Pro nás chovatele to byla i stopka převážných částí chovatelských akcí. Tímto virem byla zasažena 

celá naše země a vlastně i celý svět. Bylo nutné zrušit či odložit na pozdější dobu výstavy, a to i 



výstavu evropskou. To všechno zapříčinilo možnost vzájemného setkávání chovatelů, a tedy i možnost 

nákupu, prodeje nebo výměny chovných zvířat. 

To zásadní, co činí náplň nás chovatelů však zůstalo a zůstává a dál pokračuje. Dál chováme zvířata, 

máme radost z kvalitních odchovů, žijeme chovatelským životem, a tak je to správně. 

Situace není jednoduchá, avšak je nutné dívat se dopředu a nepodléhat chmurným náladám. Je 

potěšitelné, že v televizi jsme mohli zhlédnout několik dílů pořadu s názvem „Co Čech, to chovatel“. 

Ve světlých chvilkách, pokud covid dovolil, se naši chovatelé zúčastnili 

řady výstav jako např. v Chrudimi, Chocni, ale především v Holicích. Zde 

pak na tradiční posvícenské výstavě jsme získali čtyři čestné ceny, a navíc 

cenu za nejlepšího holuba výstavy, která byla udělena holubovi našeho 

mladého chovatele Martina Fligera ze Slepotic. Na okresní soutěžní výstavě 

základních organizací v Holicích jsme obsadili druhé místo za vítěznými 

Holicemi se značným náskokem před třetím a čtvrtým v pořadí. I zde jsme 

obdrželi tři čestné ceny a naše kolekce holubů českých staváků modrých 

sedlatých byla vyhodnocena jako nejlepší a její majitel obdržel titul „Mistr 

chovu holubů Pardubického okresu“. 

V Holicích byla uspořádána i krajská výstava jako soutěž mezi jednotlivými 

okresy. Zde nás úspěšně reprezentoval František Houdek. Vítězem se stal okres Pardubice před 

Chrudimí, Svitavami a Ústím nad Orlicí. 

Někteří naši členové vystavovali svá zvířata i na výstavách celostátních speciálních, které jsou z 

chovatelského hlediska nejnáročnější a úspěch na nich bývá velmi ceněn. Na speciální výstavě 

českých staváků v Kolíně bylo vystaveno 800 ks holubů (v minulých letech to 

vždy bylo více než 1 200 ks) si úspěšně vedl Karel Říha, který obdržel čestnou 

cenu na černé plamínky a kolekce modrých sedlatých Zdeňka Dočkala obsadila 

druhé pořadí. Úspěšně si vedl i František Sadílek na speciálce králíků činčil 

velkých pořádané v Týništi nad Orlicí, kde mu navíc bylo uděleno „Čestné 

uznání“ za dlouholeté členství v tomto klubu. 

Chovatelské akce jsou pro nás velmi důležité, jsou místem, kde se chovatelé scházejí, aby si mohli 

popovídat, navázat kontakty a vzájemně si předávat zkušenosti. 

V letošním roce by se měla uskutečnit již jednou odložená evropská výstava, a to v Polsku v Kielcích 

a v roce 2024 pak v naší republice. V poslední době jsme vždy měli na těchto výstavách zastoupení a 

proto věřím, že tomu bude i nadále. 

Určité obavy jako chovatelé máme z ptačí chřipky, která se objevila na několika místech naší 

republiky a to virem, který je přenosný na člověka. Bylo již utraceno tisíce opeřenců. Bohužel pořád 

proti této nemoci nemáme léku. 

Je ale potěšitelné, že o členství v naší organizaci mají zájem tři noví členové, kteří by měli být přijati 

za členy na výroční schůzi. Tím by naše členská základna měla 12 členů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům za projevenou aktivitu a popřát jim a všem 

milovníkům drobných hospodářských zvířat do roku 2022 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 

Zdeněk Dočkal, předseda ZO 

 



Něco z historie 

Klíč – atentát 

 

 

SS: R. Heydrich 

Doprovázený K. H Frankem vstupuje do Pražského 

hradu, kde obdržel klíč od českých korunovačních 

klenotů. 

Podle legendy neoprávněného držitele klíče stihne … 

do roka smrt. 

 

 

 

SS: R. Heydrich – Pražský kat 

Po otci zdědil hudební nadání, hrál na housle, byl přeborníkem v šermu, ovládalněkolik světových 

jazyků a … byl jedním z hlavních strůjců holokaustu. Hitler jej poslal, aby zkrotil vzpurné Čechy. 

V gestapu si vysloužil přezdívku „Zelený bazilišek“, ostatní vojáci mu říkali jednoduše Kat. 

Atentát na říšského protektora R. Heydricha  

Operace Anthropoid 

V Praze 27. května 1942 jel do úřadu říšský protektor Reinhard Heydrich. Seděl na předním sedadle 

otevřeného mercedesu. Vůz řídil jeho osobní strážce Johanides Klein. V ohybu silnice čekali na 

chodníku parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš. 

V té chvíli nastal na křižovatce zmatek. Auto s Heydrichemkličkovalo mezi třemi tramvajemi a náhle 

se objevilo u Gabčíka ve vzdálenosti 1 m. Vystřelit nestihl, možná mu selhala zbraň. 

Klein výkřikem upozornil na atentátníky, Heydrich chtěl zastavit. 

Kubiš náhle hodil granát. Ozvala se mohutná detonace, výbuch zdemoloval vůz. 

Vysypala se i okna projíždějící tramvaje, několik lidí bylo lehce zraněno. 

Gabčík utíkal ulicí do kopce a výstřelem zastavil Kleina, který ho pronásledoval. Kubiš prchal přes 

ulici, kde měl kolo a podařilo se mu uprchnout. 

4. června Heydrich podlehl těžkému zranění a zemřel. 

Parašutisté se ukrývali v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde v dramatickém boji ukončili svůj život. 

Pomáhaly jim desítky lidí a po atentátu přišly tisíce Čechů o život. Byly vypáleny Ležáky a Lidice. 

Útok na říšského protektora patřil k nejvýraznějším skutkům československého odboje. 

R. Heydrich, kterému vojáci říkali Kat, byl organizátorem konečného řešení židovské otázky – 

usmrcení. 

Pokud by Němci vyhráli II. Světovou válku, měl se postarat o devadesát milionů Slovanů, kteří neměli 

v Evropě co pohledávat. 

Vlasta Jiroutová 



 

Něco málo o zdraví 

Lymfatický systém 

Blahodárné účinky soli jsou známy po staletí. Detoxikuje tělo, čistí lymfu, odvodňuje. 

Lymfatický systém je vedle krevního oběhu tím nejdůležitějším, který nám proudí tělem. Rozvádí 

v něm lymfu – čirou tekutinu, která vzniká z přebytečných tělesných tekutin a dotýká se každé buňky 

v těle. 

Jejím úkolem je z organizmu odvádět všechny odpadní látky, nežádoucí toxiny a udržovat všechno 

v chodu. 

Obtížnost spočívá v tom, že se oběh mízy často pozastavuje a toxiny i lymfa samotná se na určitých 

místech hromadí v podobě otoků. Lymfa je totiž sama o sobě pomalá. A potom nefunkční lymfatický 

systém ovlivňuje i naši imunitu, takže má vliv na naše zdraví, na pohyblivost končetin, bolesti kloubů 

a jiné. 

Míza je příliš důležitá   - než abychom ji ignorovali. K ozdravění nám pomáhají soli. U nás můžeme 

koupit sůl mořskou, himalajskou a kuchyňskou. Stravu doplníme vitaminem A a zinkem (vaječný 

žloutek, mrkev, dýňová semena, rýže, fazole, ovoce a zelenina). 

V lékárně dostanete i lymfatický čaj. 

Výborné jsou solné koupele celého těla – nebo alespoň nohou. Z bylin podporují lymfu zábaly 

z vlaštovičníku a devětsilu. 

Tím rozproudíme lymfu, dostaneme z těla odpadní látky, zlepšíme stav pokožky, otoky zmírní, zmírní 

i bolesti a zlepší se i naše odolnost. 

 

Originální lidový recept: 

Na menší dubové prkýnko o síle 10 – 13 mm, které zahřejeme (co vydržíme), položíme na několik 

minut oteklé nohy, které zakrátko získají původní tvar a vzhled. 

Jestliže otoky trvají dlouho, potom nečekejte výsledek okamžitě. 

Vlasta Jiroutová 

Sport 
 

První závod sezóny 2022 překážkového běžce Richarda Hynka 

 

     Dne 5.3.2022 se konal v Tanvaldu první závod v sérii Spartan trail na 10 km. V závodě, který se 

běžel v těžkém terénu převážně na sněhu zvítězil Richard Hynek a je vidět, že do nové sezóny 

vkročil úspěšně. 

Hodnocení závodu Richardem  Hynkem: 

První závod sezóny Spartan Trail 10km lépe dopadnout nemohl!  

Celý závod na sněhu  

48:28  

10,5 km  

650m převýšení  
Závod se mi šel velmi dobře. Čtvrteční intervaly do sjezdovky sice byly trochu znát, ale přesto se mi 

podařilo relativně dobře zregenerovat a závod vyhrát. Je vidět, že tréninky pod vedením Tomaše 

Soukupa jdou správným směrem, pocitově se cítím parádně a to všechno je jen začátek!  

Věřím, že to může být velmi úspěšná sezóna, pokud se nezraním! Zdraví je opravdu to nejdůležitější a 

bez něho to prostě opravdu nejde, proto to musím neustále opakovat!  

Děkuji všem za podporu! Ať už na trati, vedle ní nebo online! Moc si toho vážím! Děkuji ! 

 

Tanvald Spartan Trail 10k 

 05.03.2022  |    CZE : Kemp Tanvaldský Špičák 

https://www.facebook.com/soukupto?__cft__%5b0%5d=AZW_iGZIrzlZA10tKDFtQawkGtVHWUGIQh4WafOtNR66pr5cFfK3Ao4Q2woCqFBdbAq9mny-Rwr4TfesHFe0uEXA7G1NiMYnn5Mf7WWOM8SND15_R4LvJnr_kU7SWgp7MVSsBbbD-IxlR1pEYFQHh6SgZdjCxVDdyNY50Q5vLLh3Rw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/soukupto?__cft__%5b0%5d=AZW_iGZIrzlZA10tKDFtQawkGtVHWUGIQh4WafOtNR66pr5cFfK3Ao4Q2woCqFBdbAq9mny-Rwr4TfesHFe0uEXA7G1NiMYnn5Mf7WWOM8SND15_R4LvJnr_kU7SWgp7MVSsBbbD-IxlR1pEYFQHh6SgZdjCxVDdyNY50Q5vLLh3Rw&__tn__=-%5dK-R


TOP 10 V TRATI 

P St.č. Jméno Narozen Nár. Klub Čas Ztráta 

1 55746 Hynek Richard 
1998 

 

Moravany 0:48:28 
 

2 55710 Vinicky Petr 
1984 

 

Dolni Bousov 0:53:04 0:04:36 

3 55470 Krajčovič Patrik 
1995 

 

Trnava 0:54:09 0:05:41 

4 55498 Kysela Pavel 
1976 

 

Jablonec nad Nisou 0:55:46 0:07:18 

5 55466 Kouřil Jiří 
1986 

 

Křižanovice 0:56:17 0:07:49 

6 55256 Babák Josef 
1992 

 

Plzeň 0:56:31 0:08:03 

7 55748 Planeta Štefan 
1998 

 

Košice 0:57:45 0:09:17 

8 55276 Benda Pavel 
1986 

 

Velké Hamry 0:57:48 0:09:20 

9 55620 Kobr Vojtěch 
2001 

 

Smržovka 0:59:11 0:10:43 

10 55383 Chrobot Kamil 
1983 

 

Zawiercie 0:59:49 0:11:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431343&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431345&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431248&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431258&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431346&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431164&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431342&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431176&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431231&idEvent=2487
https://results.onlinesystem.cz/RacerDetail/Index?idRacer=1431213&idEvent=2487


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třetí přátelské utkání s Teslou Pardubice 

    Protože není v současné době možnost poměřit síly s hráči jiných oddílu stolního tenisu, než 

s Teslou Pardubice, uspořádali jsme dne 23.2.2022 již třetí vzájemné přátelské utkání. Tentokrát se vše 

odehrálo v Moravanském domě. Protože máme širokou základnu, naše barvy hájili tentokrát noví 

hráči: Katka Dostálová, Tomáš Dostál, David Mužík, Marek Sodomka (nejmladší ze všech 

zúčastněných) a Robin Wich.  Hráči Tesly Pardubice nás porazili na zápasy 16:9. Zápasy probíhali 

v zájemně dobré atmosféře. S prostředím Moravanského domu i podmínkami pro stolní tenis byli 

„Pardubičtí“ nadšeni.  


