
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

začal nám rok 2021. Ve chvíli, kdy píši tento příspěvek, tak venku sněží. Je přece leden, a tak by to 

mělo být správné. Každé roční období by se mělo projevit svými typickými znaky. Bohužel zvláště 

v posledním desetiletí tomu tak není. Zeměkoule pravděpodobně už nedokáže čelit činnosti téměř 

osmi miliard lidí, kteří neustále více vyrábějí, kácí lesy, staví, ukládají a pálí odpady. Produkce tepla 

do atmosféry je stále vyšší, navíc exhalace z letadel, kterých je ve vzduchu každou hodinu cca 3 000. 

Dnešní člověk považuje všechny vymoženosti, které používá ke svému životu, za samozřejmost. 

Přebytky jídla, plné regály zboží všeho druhu, plné silnice, garáže a ulice aut. Mám kamaráda, který 

pracuje jako vedoucí sekce potravin v jednom velkém obchodním řetězci. Nedávno mi řekl: „Víš, co 

se děje s těmi různými potravinami, které vidíš v regálech? Jedna třetina se každý měsíc vyhodí, 

protože se neprodají a projde záruka.“ I to je dnes samozřejmost. Píši tento úvod ze dvou důvodů. 

Jednak proto, že v současné době vše už samozřejmostí být nemusí a za druhé disciplína v ukládání a 

likvidaci odpadů je všeobecně čím dál horší. Dnes už je pro někoho zcela normální hodit odpad do 

sběrného dvora přes plot, i když je zavřeno. Nebo o plot opřít staré pneumatiky z traktoru a několika 

aut i s disky. Vždyť oni (zaměstnanci úřadu) si s tím poradí. Ano, poradí, ale na úkor jiné práce a 

pohodlí a lenosti ostatních. Dalším příkladem je, že někteří přemýšliví občané odevzdávají v pytlích 

papírový odpad. Nic proti tomu, vždyť mnozí po možnosti odevzdávat papír volali. Stává se však čím 

dál častěji, že pod papírem se v pytli nacházejí kuchyňské zbytky, použité hygienické potřeby apod. 

Tedy vše, co patří do popelnice. To vše je pro některé obyvatele také samozřejmost. 

Kontejnery z konce ulice Severojižní jsme přemístili na konec ulice Ve Vilkách. Věříme, že je v tomto 

místě budou používat jen naši občané, nikoliv všichni, kteří jedou kolem ulicí 9. května. Každopádně 

všichni v tomto sídlišti mají sběrný dvůr blízko. 

Bohužel pravděpodobně tím prostředkem k tomu, abychom si všeho, co máme, víc vážili, se stane 

stále se šířící epidemie koronaviru. Jejímu šíření se v současné době nevyhnula ani naše obec. Byla 

zavřená MŠ i ZŠ. Buďme proto opatrní, dodržujme nařízení vlády a věřme, že vakcína, která pro nás 

bude v nejbližších měsících k dispozici, nám od toho viru pomůže. Potřebujeme se už přeci vrátit 

k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu. A také abychom se nemuseli bát 

jeden druhého. 

Činnost obce se naštěstí nezastavila, a tak mi dovolte sdělit vám několik informací o jejím průběhu. 

V současné době připravujeme finální verzi rozpočtu obce na rok 2021. Od 4. 1. 2021 mohou zájemci 

o zakoupení stavebních pozemků ve směru na Slepotice podávat na obecní úřad svoje žádosti. Pravidla 

prodeje a formulář žádosti jsou ke stažení na úřední desce obce. První etapa pro podání žádostí má 

uzávěrku dne 25. 1. 2021. 

Dále byly podány žádosti o tyto dotace: 

1) rekonstrukce školní zahrady u MŠ 

2) oprava střechy ZŠ II. st. 

 

Dalšími akcemi, které nás v letošním roce čekají, jsou např.: 

- dokončení projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci v Turově 

- příprava a realizace opravy chodníku v ulici 9. května od ulice V Dubovci po ulici Severojižní 

- provedení finální úpravy povrchu oploceného areálu pro ukládání bioodpadu 

- provedení finální úpravy komunikace v novém sídlišti „V Rákosí“ u Duhového jezera, kde je 

nově postaveno 6 rodinných domů. 

Ještě v loňském roce bylo dokončeno parkoviště u MŠ a prodloužení ulice „K Olšinám“ – obě stavby 

byly úspěšně zkolaudovány dne 8. 12. 2020. 

Kuchyně v restauraci v Moravanském domě je po vánočních svátcích opět v provozu. Funguje jak 

výdejní okénko pro výdej jídla s sebou, tak i pravidelný rozvoz. Věříme, že se kolektivu paní 

Pařízkové bude dařit do doby možného normálního provozu restaurace. 



Za účelem zajištění dostatečné rezervy příkonu el. energie do Moravanského domu probíhá v současné 

době zhotovení nové el. přípojky. Při realizaci této akce budou rovněž zhotoveny zemní el. přípojky 

pro přilehlé rodinné domy. Vrchní vedení bude odstraněno.  

Na závěr mi dovolte, abych všem spoluobčanům popřál do začínajícího roku 2021 především pevné 

zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě. Společně doufejme, že současné těžké období, 

které omezuje náš obvyklý život, brzy pomine. 

Václav Roček, starosta obce 

 

Usnesení z jednání OZ dne 14. 12. 2020 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „ Projednání, příp. schválení podání 

žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj, titul č. DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov - projekt Oprava střechy ZŠ Moravany 2. stupeň“ a zařadit ho jako bod č. 15. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení podání 

žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy 

míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova“ a 

zařadit ho jako bod č. 16. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.      

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

Kříže a p. Kozáčka. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Aulickou a Ing. Křivku. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.   

Zastupitelstvo obce schvaluje minimální prodejní cenu 1 600,- Kč za 1m2 stavebního pozemku 

v lokalitě Z21 určenou pro výstavbu 24 RD dle Geometrického plánu č. 617 – 5/2019. K ceně bude 

připočítán poplatek za vklad do KN v aktuální výši. 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Z21 určených pro 

výstavbu 24 RD. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce obce od 22. 12. 2020 do  25.1. 2021. 

Dokument bude rovněž vyvěšen na e-desce obce Moravany. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla prodeje zasíťovaných pozemků v Moravanech, lokalita Z 21. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný formulář žádosti o koupi pozemku v Moravanech, lokalita 

Z 21. 

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro vyhodnocení podaných nabídek žadateli o koupi pozemku v 

lokalitě Z 21 ve složení: Václav Roček, Mgr. Lada Louženská, Ing. Bohumil Křivka, Ing. Milan Kříž, 

Ing. Michal Kulhánek, Zdeňka Venclová, Ondřej Mikulecký. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí 

Moravany a SmP Odpady a.s. Pardubice na svoz TKO na rok 2021.     

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  

odpadů na rok 2021. Cena za osobu je stanovena ve výši 550,- Kč.                                                                          

Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva při prodeji chaty  ev. č. 61 postavené na 

pozemku p. č. 4700/14 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví Lesního družstva Vysoké 

Chvojno.   

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení pozemku p. č. 1351/2 v k. ú. Veliny do k. ú. Horní Jelení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce zastupitelky H. Aulické na rok 2021.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium tak, že do schválení rozpočtu se hospodaření 

obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového 

provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.   

 Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Moravany na léta 2021 – 2025 v předloženém 

znění.                             

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci  „ Rekonstrukce místní komunikace – 

ulice Jasmínová“    v rámci dotačního titulu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021, 

DT 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací. 



Zastupitelstvo obce Moravany schvaluje podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj, 

titul č. DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - projekt Oprava střechy ZŠ 

Moravany 2. stupeň. 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 

117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR 

Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

 

Společenská rubrika  
 
V měsíci prosinci oslavili životní jubileum…. 

 Miloš Adámek                                  Eva Tučková 

Dagmar Schejbalová                         Marcela Babíčková  
Eva Štěpánková                                 Dáša Kubelková 

Jiří Hynek                                           Jiří Kacafírek 

Václav Nadrchal                                Stanislav Feigel 

Břetislav Sládek                                 František Vondra          

 

V měsíci lednu  oslavili a oslaví životní jubileum… 

 

Jaruška Teplá                                      Zdenka Ťukálková 

          Marta Hovorková                                Věra Vaňásková 

     Libuše Meixnerová                             Jaromíra Kavanová 

    Ludmila Koudelková                          Zdeňka Pospíšilová 

                                                                 

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a klid do dalších let. 

 

Vítáme nové občánky… 

 

Ivu Novákovou a Karolinu Seidlovou 

 

Přejeme jim do života hodně štěstí, lásky a krásných zážitků. 

 

Opustili nás… 

 

Josef Boháč                                         Anna Vávrová 

František Hájek                                   Jaroslav Fořt 

Jaromír Fiala                                       Zdeněk Jirout 

    Zdeňka Záleská 

 

Budeme na vás s úctou vzpomínat. 

 

Výzva OÚ 
 

Vzhledem k nepříznivé situaci s nemocí covid není možné dohodnout termín možného vystoupení 

zpěváka Vladimíra Hrona.  

Je nám to velice líto. 

Vyzýváme proto všechny, kteří si zakoupili vstupenky na vystoupení tohoto umělce, aby je přinesli na 

OÚ v úředních hodinách, kde jim budou vráceny peníze. 

Děkujeme za pochopení 

Mgr. Lada Louženská 

 



Odpady 2021 
 

Svozové dny: 

Leden   5. a 19. 1. 2021 

Únor   2. a 16. 2. 2021 

Březen  2., 16.  a  30. 3. 2021 

Duben   13. a 27. 4. 2021 

 

Poplatky se budou vybírat od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 v kanceláři obecního úřadu 

v úředních hodinách. 

 

Ceny na rok 2021 : 

Poplatníci: osoby s trvalým pobytem, cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů, 

vlastníci staveb a nemovitostí, ve kterých není hlášena žádná osoba 

    550,- Kč/osoba 

Osvobození:  děti do 3 let; 3. dítě do 18. let; poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje 

v obci – 6 po sobě jdoucích měsíců. 
 

Poděkování 
 

Tímto bychom chtěli poděkovat p. Miloši Metelkovi za jeho desetiletou spolupráci s obcí a základní 

školou při každodenním svozu dětí. Víme, že to nebylo vždy 

jednoduché, ale za celých deset let jsme nezaznamenali žádný 

problém ze strany rodičů ani ze strany dopravce. Děkujeme a 

přejeme spokojenost a úspěch v rodinném i pracovním životě. 

 

Za obec místostarostka Mgr. Lada Louženská 

 

Chtěli bychom požádat všechny o spolupráci při hledání nového dopravce, který by zajistil svoz dětí 

do naší školy. Případní zájemci mohou kontaktovat starostu na tel. 606 660 219. Děkujeme. 

   

ZŠ Moravany 
 
Přání ZŠ Moravany do Nového roku 2021  

 

Rádi bychom už tradičně poděkovali všem, kteří v minulém kalendářním roce s naší školou 

spolupracovali, zejména pak představitelům Obce Moravany, díky nimž se značně proměňují budovy 

I. i II. stupně. Velký dík patří i představitelům Obce Slepotice, kteří vždy s ochotou pomáhají, pokud 

je o pomoc požádáme. 

Věříme i v pokračující dobrou spolupráci s místní knihovnou, v čele s paní Bakešovou, a 

s místními firmami Moras Moravany, Tom Servis, S-firmou, díky nimž mají žáci ve škole stále lepší a 

lepší podmínky pro výuku. 

Děkujeme za podporu paní MUDr. Soudkové, panu Liboru Bromovi a také všem rodičům, 

prarodičům a přátelům školy. Vaší trpělivosti a podpory, které se naší škole v roce 2020 z Vaší strany 

dostalo, si velmi vážíme. Stejně tak patří naše poděkování každému, kdo jakkoliv přispěl k fungování 

školy v letošních nelehkých podmínkách, a to jak z řad žáků, kteří respektovali probíhající změny, tak 

z řad rodičů, učitelů a veřejnosti, kteří svým přístupem a tolerancí v této covidové době napomohli k 

povětšinou bezproblémovému fungování jak prezenční, tak i distanční výuky. 

Přejeme Vám do Nového roku 2021 hlavně pevné zdraví, hodně spokojenosti a osobních úspěchů. 

Těšíme se na další spolupráci a věříme v lepší zítřky. 

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy 



 

Zpráva velitele JSDH Moravany 
 
Jednotka má 13 členů, kteří mají platné zdr. prohlídky a odbornou způsobilost dle funkce v jednotce. 

Pravidelně se účastní povinného školení a výcviku jednotky. 

Jednotce bylo vyhlášeno KOPISEM 13 událostí, některé byly i vícedenní (ptačí chřipka MORAS, 

povodeň v Rovni) a 3x byla činnost pro obec.  

Vzhledem ke covidové situaci ubylo i společenských událostí, ale i přesto jsme se některých účasnili, 

a to jako zdr. či požární dozor, nebo ukázkami činnosti a vybavení jednotky.  

V letošním roce se podařila již delší dobu plánovaná obměna zásahové techniky. Po úspěšné žádosti u 

HZS Pardubického kraje nám byla bezplatně přidělena CAS 15 Mercedes Benz od HZS Holice, kde 

sloužila od roku 2008. Na vozidle byly provedeny nutné opravy a úpravy dle potřeb naší jednotky. Na 

nákladech se podílela obec za přispění dotace od GŘ HZS ČR.  

Naše stávající CAS 25 Liaz byla odprodána městu Čáslav, kde vznikla JSDH.  

Dále byla pořízena technika a prostředky pro potřeby jednotky při zvládání mimořádných událostí, a 

to motorové kalové čerpadlo WT30 Honda s příslušenstvím, přetlakový ventilátor PH-VP 450 GX200, 

2x zásahový oděv ZAHAS IV. GOLEM, 2x zásahová obuv VESUV. Tyto prostředky byly pořízeny za 

přispění dotace Pardubického kraje a obce. Pro ukončení životnosti současných zásahových přileb 

Kalisz byla započata obměna za přilby Rosenbauer HEROS TITÁN FIRE v počtu 6ks, z prostředků 

obce.  

V příštím roce 2021 budeme pokračovat v činnostech a pořízení prostředků pro zajištění zákonné 

akceschopnosti jednotky. Věřím, že i v této složité době se nám ve spolupráci s obcí podaří vše 

zvládnout ke vzájemné spokojenosti.  

Poděkování patří HZS ČR, Pardubickému kraji a obzvlášť obci Moravany za poskytnuté finanční 

prostředky.  

Závěrem bych chtěl všem členům jednotky poděkovat za to, že i přes všeobecně známé složité 

podmínky si plní své povinnosti na úkor svého osobního volna, které by mohli jinak trávit se svými  

rodinami. 

 
V Moravanech 31.12.2020 velitel JSDH Moravany Faltys Luboš  

 

CKP Moravany v Neratově 
 

Neratov je malá obec, dnes součást Bartošovic v Orlických horách, která leží prakticky na hranicích 

z Polskem. Tato malebná horská vesnička je bezesporu známá zejména díky opravenému kostelu 

Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který pochází 2. poloviny 17. stolení. Za 2. Světové války 



vyhořel, ovšem po roce 1992 byl prohlášen za kulturní památku a od té doby se prakticky nepřetržitě 

rekonstruuje. Obec dnes ovšem nabízí i mnoho jiných možností je zde ubytování, pekárna, 

zahradnictví, restaurace nebo dokonce vlastní pivovar. Právě Neratov se stal cílem třídenního výletu 

CKP Moravany ve dnech 21.-23. 8. 2020. První den jsme vyrazili po ose z Moravan přes Borohrádek, 

Solnici, Deštné v Orlických horách až na Šerlich. Většině oddílu to ovšem nebylo dost tak také dobyli 

vrchol Velké Deštné (1115 m nm.) i s poměrně novou rozhlednou. Navečer po necelých 100 km 

dojíždíme do Neratova, kde se ubytováváme v chatě Hanuška (můžeme jen doporučit), která se 

nachází hned pod kostelem a máme na něj tedy krásný výhled. Večer také ochutnáváme poprvé i 

místní dobré pivo. Druhý den opět vyrážíme na kola a rozděleni na různé skupiny dle výkonosti si 

užíváme dobrého počasí v okolních horách, pršet začíná až navečer to už jsou všichni v pořádku 

zpátky. Také samozřejmě navštěvujeme kostel a obdivujeme velmi zdařilou rekonstrukci. V samotném 

interiéru člověka až mrazí z krásného otevřeného prostotu při pohledu z vysokého ochozu na nezvyklý 

oltář osvětlený prosklenou střechou. V neděli vyrážíme opět na kole přes přehradu Pastviny směr 

Moravany, na štěstí se vypršelo přes noc, takže dojíždíme za velmi dobrého počasí zpět domů. Výlet 

se vydařil a máme zase krásné společné vzpomínky, které jistě poslouží jako vzpruha v téhle nepříliš 

klidné době. Všem zájemcům o (cyklo)turistiku můžeme návštěvu Neratova jen a jen doporučit. 

          CKP Moravany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhledna na Velké Deštné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Něco málo o zdraví… 
 

Význam želatiny 

Želatina je užitečná pro zlepšení zdraví. Posiluje klouby a srdeční sval, zlepšuje metabolismus, 

zvyšuje duševní schopnosti, udržuje zdravou pleť, dodává pružnost a pevnost šlach a vazů, brání 

vzniku osteoporózy a osteoartrózy, vede ke zlepšení struktury vlasů a nehtů, je schopná podpořit růst a 

rozsah pojivové tkáně, což je důležité u nemocných kloubů. 

Jednoduchý recept je následující: 

Zakoupíte v obchodě 150 g želatiny v prášku (je to dávka na 1 měsíc). Večer nalijete 5 g želatiny (2 

ploché lžičky) do čtvrt hrnku studené vody. Promíchejte a nechte stát až do rána (mimo lednici). 

Želatina nabobtná přes noc do želé. Ráno směs vypijte na lačný žaludek. Můžete přidat ovoce nebo 

jogurt. Již po týdnu můžete podle typu a stupně vašeho onemocnění vnímat ustupující bolesti 

v zádech, kloubech a šíji. 

Průběh léčby trvá jeden měsíc a je vhodné po půl roce kůru zopakovat. 

 

Vážení přátelé! 

Přeji Vám, aby Vás v příštím roce 2021 nic nebolelo. Buďte zdrávi a spokojeni. 

Vlasta Jiroutová 

 

Citáty a přísloví… 
Kdo chce nastolit pořádek na světě, nechť nejdříve třikrát projde vlastním domem. 

České přísloví 

Štěstí našeho života záleží na charakteru našich myšlenek. 

M. Aurelius 

Je pouze jedna doba, kdy je důležité se probudit. Tato doba je právě teď. 

Buddha 

Měli bychom si stále pamatovat, že nejvíce síly a moudrosti jsme získali v dobách největších těžkostí. 

Dalajláma 

Štěstí často vzniká, když věnujeme pozornost maličkostem. 

Neštěstí tehdy, když maličkosti opomíjíme.             W. Busch 

Když nepřipustíme v životě změnu, budeme stále lpět na svých ztrátách. Někdy dokonce celý život. 

P. Franckh 

Odpustit neznamená nic jiného, než oprostit se od minulosti. 

P. Franckh 

Když odpustíš, máš obě ruce volné.                                         Čínské přísloví 

Pokud existuje víra, která hory přenáší, tak je to víra ve vlastní síly. 

P. Franckh 

Krásné je v podstatě všechno, co pozorujeme s láskou. 

C. Morgenstern 

Čas, který strávíme na Zemi, je posvátný. A my bychom jej měli slavit v každém okamžiku. 

P. Coelho 

Vybrala Vlasta Jiroutová 

 

Deskoherní spolek 
 
Dobrý den, 

bude to již třetím rokem, co jsme se s několika přáteli rozhodli založit v Moravanech spolek 

deskových her. Chtěli jsme přiblížit a nabídnout zajímavou alternativu k počítačovým a konzolovým 

hrám, a to nejen mladším ročníkům. Sice v tomto soupeření stále táhneme za kratší konec, zvláště v 

dnešní době, která klade zvýšené nároky na nás všechny a nutí nás u obrazovek trávit více času. Díky 

pozitivním ohlasům od zúčastněných rodičů i dětí však víme, že naše snažení není beznadějné a určitě 



budeme v akcích pro veřejnost pokračovat. Z důvodů, které nám jsou všem zřejmé, však nedokážeme 

předpovědět, kdy společenské aktivity tohoto typu budou opět možné. 

Proto jsme se rozhodli Vám některé hry představit alespoň touto formou a třeba Vám tím dát i typ na 

zajímavý vánoční dárek. S těmito deskovkami máme osobní zkušenosti a sami je rádi hrajeme. A 

pokud má již Ježíšek nakoupeno a zabaleno, nevadí. Hry na našem seznamu, ale i spoustu jiných 

titulů, si budete moci sami vyzkoušet na našich veřejných hraních a mít tak inspiraci jak pro děti, které 

svět deskových her teprve objevují, tak i pro již pokročilejší hráče hledající větší výzvu. 

Duplik Obludárium 

d 8 let, 3–7 hráčů 
 
Hra s výstižným podnadpisem: hra o kreslení i 

pro lidi, kteří kreslit neumí. Prostý princip: 

Jeden z hráčů, umělecký ředitel, má kartičku 

s obrázkem a popisuje ostatním, co mají kreslit. 

Zbylí "umělci" se to snaží nejvěrněji zachytit. 

A jak mohou tedy zvítězit ti, co neumí kreslit? 

Snadno, nehodnotí se grafický dojem, ale zda 

malůvka nese patřičné náležitosti. Je jedno, 

jestli se Vám povedl mrak nakreslit nejkrásněji 

ze všech, ale když máte stejně jako v předloze 

nakresleno přesně 6 mraků (ať už vypadají 

jakkoliv), body jsou Vaše… A co když 

umělecký ředitel neřekl, že má být těch mraků 

6?! Tak přijde o body on sám! Umělecký ředitel 

totiž nezná klíčová kritéria, ta jsou vždy 

odhalena, až když je domalováno. Jedná se tedy 

o úžasný titul nejen pro rodinné hraní, ale i do 

dospělého kolektivu. 

 
 

Od 10 let, 2–5 hráčů 
 
Fascinují Vás nadpřirození tvorové? Chcete si 

vytvořit svůj vlastní cirkus plný podivuhodných 

stvoření? Pak je Obludárium pro Vás to pravé. 

Nádherně nakreslené příšery čekají na to, až si je 

zařadíte do své sbírky, ale pozor! Musíte je potom 

také uhlídat! Jinak budete platit krutou daň. Body 

tedy získáváte nejen za polapená monstra ve 

zvěřinci, ale také za plnění tajných úkolů, za 

splnění hlavních úkolů, nebo za vydělané peníze. 

Jedná se o hru od autora světově proslulé karetní 

hry Magic: The Gathering nabízející zcela unikátní 

hratelnost, která je podtržena nádhernými 

ilustracemi. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Carcassonne Kočičí klub 
Od 8 let, 2—5 hráčů 

 

Ti, kteří znají, již nejspíše hrají. Pro ostatní 

pouze mále představení této hry, která je na trhu 

již od roku 2001 - což jenom podtrhuje fakt, o 

jak chytlavý titul se jedná. Jihofrancouzské 

město Carcassonne je pověstné svým 

jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od 

římských dob až po časy rytířů. A proto v této 

budovatelské hře tvoříte z kartiček jednotlivá 

města, cesty a louky. Za ta sbíráte body a kdo 

jich při stavební horečce posbírá nejvíce, 

vyhrává. Jednoduché, ale díky postupnému 

růstu měst a jejich okolí se jedná o velice 

návykovou hru. Každá herní partie je zcela 

unikátní a dvakrát nebudete hrát stejnou hru! 

Tomu zároveň napomáhá i dostupnost různých 

dodatků, rozšiřujících základní verzi. 

 

 
 

 

 

Od 8 let, 2—4 hráčů 

 

Extra roztomilá rodinná karetní hra, kde je 

nejdůležitější nakrmit kočky. V průběhu hry si 

dobíráte karty, které obsahují půvabné kočky, ale 

také krmivo, hračky, šantu kočičí, nebo dokonce 

vtipné kočičí kostýmy. 

Nakrmená kočka Vám přinese vítězné body 

a pokud ji seženete i dostatek hraček a nějaký ten 

parádní kostýmek můžete se na konci hry klidně 

stát kočičím oblíbencem a zvítězit tak v této hře, 

která je (nejen) pro milovníky koček. 

Mimochodem na jménech koček v této hře se 

podíleli sami hráči podle svých domácích 

mazlíčků. 

 

 

 

 



Výbušná koťátka 

 

Od 7 let, 2—5 hráčů 

 

Kočky na kartičkách podruhé, avšak 

z malebného krmení tu máme hru ve stylu 

černého Petra, kde před kočkou chroupající 

dynamit nebo pobíhající po odpalovacím stole 

atomovky musí být všichni na pozoru. Cíl je 

tedy prostý, nevybuchnout. Pokud toho 

dosáhnete kočičí jógou, laserovým 

ukazovátkem, nenenindžou, přivoláním 

králíkoraptora či použitím vousů jako plachty je 

už pouze na Vás.  

 

 

 

 

 

Rozšiřující se výběr her našeho klubu byl letos podpořen finančním darem obce Moravany a touto 

cestou bychom jim rádi za tento dar poděkovali. Dík patří také všem, kteří s námi strávili čas na 

některé naší akci.  

Za Východočeský deskoherní spolek Vám šťastný nový rok 2021    

přejí Michal Zeman, Jan Bartáček a Vít Kremláček 

 

Inzerce a reklama 
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Chcete si pořídit vlastní bydlení? Projekt, financování, zajištění, 
dotace. Kontaktujte mě. 
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