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Ať jsou lidi kolem vás
mírumilovní jako beránci,
veselí jako velikonoční zajíčci
a štědří jako jarní slunce!

Veselé Velikonoce!
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SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé, milí sousedé!
Žijeme v historicky zajímavé době plné výzev a nečekaných událostí.
I když přišlo očekávané jaro a covid je doufejme v poslední etapě, už více
než měsíc žijeme v Evropě, ve které se po více jak 70 letech válčí.
Nejsem politolog, abych mohla znát a podrobně rozebírat všechny
příčiny a důvody konfliktu. Ale jedno je jasné. Stejně jako je nepřípustné
krást u souseda v garáži a případně ho praštit trubkou, když vám na to
přijde, stejně tak se neútočí na sousední stát a jeho obyvatele a jejich
domovy.
S válkou přichází i vlna uprchlíků, kteří nemohou být ve své domovině. Jsem pro pomoc těmto ženám
a dětem z Ukrajiny. Naše obec se připojila materiální sbírkou i finančním darem Charitě na konto
Ukrajina. Pomoc má být taková, aby pomohla s nejnutnějším, s orientací v novém dočasném domově
a nasměrovala uprchlíky z Ukrajiny na samostatný život, pokud se nemohou vrátit. Pro účinnou
pomoc ale musí být i pomáhající v dobré kondici a pohodě. Je to stejné jako v letadle, v případě
havárie nebo nouze si první nasadí masku matka a teprve pak ji nasazuje svému dítěti.
Každé místo (obec) v kraji se podílí na pomoci dle svých možností. V Přáslavicích už několik
ukrajinských rodin našlo své dočasné působiště a v okolí práci. V současné době nemůžeme, bohužel,
nabídnout pro malé děti místo ve školce, protože naše kapacita je zcela zaplněna a máme převis
poptávky i od místních dětí. Jen několik dnů po vypuknutí konfliktu jsme nabídli krajskému úřadu
volná místa v základní škole. Aktuálně je ze strany kraje řešeno ubytování ve volných bytech na Libavé
a Kozlově. Pokud vyvstane taková nutnost, budeme hledat řešení ubytování i u nás a to případnou
dočasnou adaptací obecních prostor. Situace se často mění, aktuální informace najdete na
www.praslavice.com a na Fb obce.
Často slyším, že nám tito uprchlíci vezmou práci a žádné dávky by dostávat neměli. Pojďme se nad
tím zamyslet. Jistě i vy znáte ve svém okolí rodiče, kteří čerpají dávky několik měsíců nebo i let, mají
kladný vztah k alkoholu i cigaretám, ty vesele platí z těch dávek, ale jejich děti nemohou jet na školní
výlet, protože „je to drahý“ a „kde na to k---- mám brát.“
A s těmi pracovními místy. V Přáslavicích je dle dostupných statistik několik desítek nezaměstnaných
osob, přesto se nehlásí vhodní uchazeči, když hledáme někoho na úklid obce a letní sekání, a to
nemusí dojíždět a mají jistotu měsíční mzdy. I tak raději jsou doma a berou dávky… A stejné je to i v
okolních obcích mikroregionu.
A teď ta veselejší témata.
Právě se po administrativních průtazích dokončuje poslední část chodníku u nových domků v lokalitě
Vilky II, připravuje se zde i rekonstrukce komunikace. V květnu začne očekávaná výstavba dětského
hřiště na dolním konci u č.p. 45, během letních prázdnin dojde k rekonstrukci sociálních zařízení v
suterénu školy. Připravujeme projekt vodovodu na Kocourovec, kde zatím není, rekonstrukci
parkoviště u obchodu na sídlišti. Ve výhledu je vybudování venkovní učebny v zahradě.
Na oslavu Dne Země označíme nově vysazené stromy na sídlišti informačními tabulkami, které
navrhly děti ze školy a společně s našimi pracovníky je usadí. Na podzim začneme dle nařízení orgánů
životního prostředí vysazovat na místě bývalé skládky v Druntlíku nový lesík.
Závěrem mi dovolte pozvat všechny na místní ochotnické představení, komedii Nízkotučný život s
podtitulem „Nejím, nežiju, nemiluju“.
Premiéra bude 9. dubna v 16 hodin na velkém sále – více na str. 20. A zveme vás i na další akce: 2. 4.
Ukliďme Přáslavice, 15. 5. Odpoledne pro seniory, pak dětský den a další jarně-letní akce…
Vaše starostka Jitka Ivanová
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DĚNÍ

V OBCI A

M I K R O R E G I O N U...

ZAHRADNÍ PÁRTY – 4. 3. 2022 – FOTOGALERIE

Obecní ples plánovaný na 29. 1. 2022 se v době covidu nemohl uskutečnit, a tak jsme našli náhradní termín 4. 3.
2022, a místo plesu uspořádali ZAHRADNÍ PÁRTY.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale u ohýnku při opékání špekáčků bylo příjemně teploučko. Děti se vyřádily, je počasí
nezaskočilo, jako nás pořadatele. Ale co zahřálo, byl horký punč a tanec. Výherce potěšila závěrečná bohatá tombola.
(mg)
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Z P R Á V Y Z F A C E B O O K U S T A R O S T K Y…
ZÍTRA JE MDŽ – zveřejněno 7. 3. 2022
Zítra je Mezinárodní den žen!
Loni jsme touto dobou prožívali covidové jaro
a těšili se na holčičí posezení u vína, léto a
trochu oddychu. Letos mám jediné přání.
Aby se žádná žena na světě nemusela už nikdy
rozhodovat, jestli zůstane doma ve svém místě
žití s mužem, otcem, bratrem, synem.... nebo
vezme děti a pas a vydá se do neznáma
zachránit to jediné, co má, nevěda, zda a kdy a
kam se vrátí...
Přeji všem ženám, nejen u nás v Přáslavicích,
spokojený život plný lásky, respektu a úcty!
Sama vím, jak je někdy zapeklité skloubit
všechny naše životní role.
Věřím, že za rok, 8. března 2023, bude Evropa a celý svět optimističtější než dnes a my se vrátíme k
těm báječným ženským starostem, kdy přijde pravé teplé jaro, zda změnit místo, kdy bude velikonoční
jarmark, co upéct ke kávě nebo jakou novinku na krásu si pořídit. A oslavíme to! Těším se☺.
Jitka Ivanová
NÁSTUP V KASÁRNÁCH – zveřejněno 18. 3. 2022
Včera jsem i já poslouchala se všemi vojáky na nástupu historický popis bitvy u Sokolova (8.-13. 3.
1943) a v hlavě mi naskakovaly otazníky.
Mluvili jsme otevřeně o tom, že právě nyní díky konfliktu na Ukrajině vidíme, jak je důležitá
spolupráce samosprávy, armády a politiků. Že musíme o sobě vědět, znát své úkoly, že špatná
rozhodnutí v dobách klidných a bohatých nás doženou v dobách chudších a krizových.
Měla jsem tu čest předat společně s Lukášem „Hiro“ Hirkou (Lukáš „Hiro“ Hirka = novodobý válečný
veterán, který byl v roce 2012 těžce zraněn v Afghánistánu při raketovém útoku a po celou dobu od
svého zranění se snaží se svými nejbližšími vrátit zpět do běžného života) a panem generálem
Svobodou pamětní odznaky vojákům za práci pro AČR v Přáslavicích. Děkuji za pozvání!
Jitka Ivanová

72. mechanizovaný prapor „Generálmajora Josefa Buršíka“
72. mechanizovaný prapor nese ve svém čestném názvu jméno generálmajora Josefa Buršíka. Vojáka,
který v bitvách 2. světové války prokázal nejednou osobní odvahu a ke statečnosti dokázal vést také
své spolubojovníky. Na dnešním slavnostním nástupu útvaru jsme si připomněli první z bitev, ve které
bojoval, a sice bitvu o Sokolovo v březnu 1943. V rámci výročí této bitvy, ve které poprvé bojoval
samostatný 1. československý prapor, předal velitel útvaru pplk. Michal Voltr spolu s čestnými hosty
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dvěma vojákům praporní vyznamenání, Pamětní odznak velitele 72. mechanizovaného praporu
„generálmajora Josefa Buršíka“. Vyznamenán byl vrchní praporčík 72. mpr v letech 2004-2016,
praporčík Vladimír Vrba a jeden příslušník 3. mechanizované roty.
Připomínka historických událostí a úcta k vojenským tradicím patří vedle vojenského výcviku mezi
základní stavební kameny přípravy každé vojenské jednotky.
DOMEK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE – zveřejněno 3. 3. 2022
Ač nás všechny pohlcuje situace a válečný stav na Ukrajině, nikam se neztratily běžné a praktické
obecní situace k řešení.
Od listopadu jsme s kolegyní, správkyní BH, připravovaly změnu vytápění ve dvorním domku v
základní škole. Stará akumulační kamna z minulého století nahradil nový plynový kotel. Byly
upraveny plynové rozvody ve škole i přímo ve dvorním domku, dodány nové radiátory, měřiče,
regulátory, technologický komín. Společně s tím došlo k opravě WC a zrušení původní sprchy, kam
byl nový kotel bezpečně umístěn. Ten nyní vytápí obě podlaží domku.
Bohužel byla zjištěna i závada v rozvodech odpadů, která je opravena a zajištěno vysoušení stěny,
která byla zasažena. O prázdninách nás ještě čekají opravné práce na plynovém venkovním vedení.
Vlivem silných větrů v minulých dnech se uvolnily některé díly na schodišti a horní ploše rozhledny.
Již je objednaná firma na opravu, ale je nutno počkat na ideálnější teploty především přes noc. Z
tohoto důvodu je rozhledna zatím uzavřena. Budeme se snažit, aby do zahájení fotbalové sezóny bylo
hotovo, ale počasí poručit neumíme☺.
Jitka Ivanová

PLATEBNÍ TERMINÁL – zveřejněno 14. 3. 2022
Podařilo se!
Malá věc jinde, velká
pro občany Přáslavic.
Od dnešního dne je po
různých peripetiích vše
odzkoušeno a funkční!
Služby, poplatky za
odpad, pejsky, stočné
apod. vše již můžete
platit u nás na obecním
úřadě v Přáslavicích i
platební kartou.
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Škola nanečisto
V letošním školním roce již podruhé proběhla
v naší ZŠ škola nanečisto určená pro
předškoláky, nejen naší mateřské školy.
V rámci školy nanečisto mají žáci možnost
zkusit si činnosti připravující je na nástup do
základní školy. Naším cílem je připravit žáky
hravou formou na vstup do školy a ověření
jejich školních znalostí. Tentokrát jsme se
zaměřili na zimu a zimní sporty. Každý
předškoláček si vyrobil svoji vlastní brusli,
která jej provázela celou školou nanečisto, a
na ni sbíral svá razítka za zvládnuté úkoly.
Předškoláčci si zkusili didaktické hry,
komunikaci před třídou, poznávání barev,
popisování obrázku, uvolňovací cviky, číslice
1-5 a mnoho dalšího. Děti měly také možnost si prohlédnout prostory své budoucí školy, seznámit se
s prostředím, učitelkami a svými budoucími spolužáky, kteří je budou doprovázet v 1. třídě. Děti, které
nasbírali na svoji brusli alespoň 3 samolepky, dostali malé překvapení v podobě placky se školním
logem. V příštím roce se na vás moc těšíme!
Aneta Žourková

ICT klub – robotické stavebnice
Robotické stavebnice aneb učíme se programovat hravou formou! Pro naše žáky máme ve škole další
novinku a tou jsou robotické stavebnice „Intelino smart train“ a „LEGO Boost“. Robotické stavebnice
jsou výborným motivačním didaktickým prostředkem, díky kterému se naši žáci učí kombinovat
konstrukční a elektronické prvky stavebnice, které v sobě integrují senzory řídící jednotky
spolupracující s ICT (tablet, počítač). Žáci se tímto způsobem učí jednoduchému programování, práci
s tabletem, konstrukce pomocí návodů a propojování jednotlivých stavebnic s tablety. Robotickou
stavebnici „Intelino smart train“ žáci mohou ovládat na dálku přes aplikaci nebo trať upravit pomocí
senzorů, které udávají směr vlaků bez využití tabletů. Stavebnice „LEGO Boost“ není pouze
obyčejným legem. Žáci totiž staví podle aplikace, která jim dává přesný návod pro skládání
jednotlivých částí lega, aby mohli vytvořit konkrétní stavbu. Robotické stavebnice nám zpestřují
výuku v pracovních činnostech v rámci konstrukčních činností a práci v ICT kroužku.
Aneta Žourková
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Finanční gramotnost
Ve čtvrtek 17. 2. proběhl na naší škole projekt s názvem Finanční gramotnost.
V první třídě se děti seznámily s tím, co znamená banka, bankomat, platební karta, pin, kapesné, nájem a
půjčky. Dále se učily, s jakými penězi manipulujeme v
obchodě a potom pokračovaly ve skupinové práci.
U dětí ve druhé třídě byl projekt Finanční gramotnost
realizován formou obchodu. Druháčci dostali od paní
učitelky papírové peníze a chodili na nákup do krásného hračkářství s názvem Obchůdek u Lenky.
Ve třetí třídě se žáci věnovali taktéž penězům. Byli seznámeni s mincemi a bankovkami a potom s nimi počítali. K seznámení s finanční gramotností využili i hru Logico piccolo – O peněžních částkách a cenách,
která všechny moc bavila.
Ve čtvrté třídě si děti spočítaly, kolik stojí výlet do Prahy, který nás v červnu čeká. Na internetu hledaly různé informace, kolik stojí jízdné, ubytování, různé vstupenky a jídlo v Praze.
V páté třídě se žáci nejprve seznámili s pojmy: Finanční úřad, půjčka, úrok a účet. Také uplatnili matematické a praktické znalosti při manipulaci s penězi formou společenských her – Dostihy a sázky a
Monopoly. Cílem tohoto projektu bylo naučit děti hravou formou základy finanční gramotnosti.
Jana Žižková a Aneta Žourková
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Valentýn ve škole
Na začátku února se na chodbě naší školy objevila zlatá krabice s nápisem „Valentýnská přáníčka“. Již
během první přestávky vzbudila řadu emocí. ☺ Děti se vyptávaly, k čemu je a co se bude dít. Vše jsme
si vysvětlili a děti mohly začít doma, ale i v hodinách, vytvářet valentýnská přáníčka. Obsah krabice se
začal velmi rychle plnit, a tak, když nastal 14. únor, měli jsme, coby valentýnští pošťáci, opravdu „co
dělat“. Objevila se různá přáníčka, některá z nich byla adresovaná kamarádům, paním učitelkám a paní
ředitelce, ale dokonce i tajná vyznání lásky. Věříme, že každého, kdo přáníčko dostal, zahřálo u srdce
a příští rok bude těchto milých vzkazů ještě více. ☺
Magdaléna Křivánková

Plavání
Každé úterý je u nás ve škole spjato s dopoledním odjezdem dětí na olomoucký bazén. Zde i ve 2. pololetí školního roku pokračuje plavecký výcvik žáků 2.-5. ročníku.
Děti byly znovu rozděleny podle svých plaveckých schopností, nabytých během podzimních a zimních
měsíců, do devíti družstev. Na malých plavcích je poznat, jaký pokrok za uplynulý půlrok udělali a
důležité je, že počáteční obavy některých dětí jsou ty tam, pohyb ve vodě jim již nedělá sebemenší
problém a dokáží si ho naplno vychutnat.
Občas si užijeme i nějaké legrácky v autobusu a v šatnách a úterý se tak stalo pro mnohé žáky nejoblíbenějším dnem celého týdne. Pro rodiče bude jistě v blížící se letní sezoně příjemným překvapením, až
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uvidí, co všechno se děti na bazéně naučily a třeba se i oni nechají dětmi zlákat k návštěvě olomouckého bazénu a prověření svých plaveckých schopností ☺.
Lenka Tozziová

Roboti v praxi
Začátkem března měli žáci čtvrté a páté třídy opět menší zpestření
výuky. V první části programu se seznámili s historií robotů a tím,
kde všude se používají, jak nám lidem pomáhají a ulehčují život.
Mnozí byli velmi překvapení, když zjistili, že slovo robot pochází
z českého jazyka!
Druhá část projektu už byla praktická. Nejdříve děti zjistily, co to
jsou hologramy a jak fungují. Z laminovací fólie si vyrobily jednoduchou pyramidu, tu pak položily na tablety, promítly video hologramu
z youtube a zázrak byl na světě! V další části na ně čekali Ozoboti –
malí roboti, kteří se programují pomocí barevných fixek. I ti naše žáky zaujali! Opravdu rychle se je naučili ovládat pomocí nakreslených
čar na papírech, ale i to, že při kombinaci určitých barev začnou blikat, couvat anebo se točit jako tornádo!
V posledním bloku se někteří seznámili s virtuální realitou. Dostali
speciální brýle a vydali se na různá místa – např. do moře či vesmíru.
Tato činnosti mnohé nadchla ze všech nejvíce!
Magdaléna Křivánková
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Bláznivý týden
Držíme se hesla, že ve škole má být veselo a dobrá nálada, proto se paní učitelky rozhodly nám všem
zpestřit atmosféru školních dnů a vymyslely tzv. Bláznivý týden.
Pondělí bylo speciální tím, že byl Den bláznivých účesů a oblečení. Já jsem zvolil k bláznivému oblečení tepláky, které normálně do školy nenosím. Maminka mi nastříkala vlasy bílým šampónem ☺.
V úterý se konal Den naruby. Všechno bylo naopak. Místo učitelek učili žáci, sedělo se zády k tabuli,
někdo dostal místo jedniček pětky. To se mi velmi líbilo, rád bych si to někdy zopakoval.
Na středu byl nachystaný Pohádkový den. Žáci se převlékli do různých převleků podle pohádkových
postav.
Na čtvrtek vyšel Zelený den. Měl jsem přijít v zeleném oblečení, protože byl svátek sv. Patrika.
V anglickém jazyce jsme se potom učili o tom, jak ho slaví ostatní lidé v jiných státech.
V pátek jsme přišli do školy v pyžamu, protože jsme měli Pyžamový den. Tento den jsem si oblékl své
oblíbené pyžamo.
Bláznivý týden jsem si užil a moc se mi líbil, rád bych si ho ještě někdy zopakoval.
Adam Pouč, 5. třída

Škola nanečisto – 23. 3. 2022
V březnu jsme se už potřetí mohli těšit na
předškoláky, kteří společně s rodiči navštívili naši školu a vyzkoušeli si, jak to funguje v opravdové školní třídě.
Tentokrát jsme se společně věnovali domácím zvířátkům. Děti poznávaly domácí
zvířata. V sešitku potom plnily úkoly a my
jsme zjistili, jak umí slabikovat slova a
určovat v nich počet slabik, dále si vyzkoušely uvolňovací cviky a počítání do
pěti. Všichni byli opravdu moc šikovní a
těšíme se na ně u zápisu, který bude
probíhat ve středu 6. 4. 2022 od 9:00 do
17:00 hodin.
Jana Žižková

10

Zápis do 1. třídy
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Mateřská škola zve k zápisu

Dění ve školce
Jak už název tématu napovídá – „Proč se zimy nebojíme? - sportujeme,
dovádíme“ - v lednu se děti seznamovaly jak se známými, tak i méně
známými zimními sporty, což jsme završili na konci měsíce Zimní olympiádou. Vzhledem k postupnému rozvolňování proti-epidemiologických
opatření se začal do naší Mateřské školy pomalu vracet kulturní život.
Navštívil nás herec pan Urbánek se svým divadelním představením „Já
nic, já muzikant“, kde jsme si společně všichni z plných plic zazpívali,
děti měly možnost vyzkoušet si hru na různé hudební nástroje, jako jsou
například ukulele, flétna, foukací harmonika, akordeon, tuba či housle...
Dne 16. 3. jsme navštívili olomoucké Mozarteum, kde jsme zhlédli loutkové představení „O Palečkovi“, jehož moderní pojetí pobavilo nejen děti,
ale také nás dospělé. Děti si vytvářely představu o rozdílech mezi loutkami a na konci představení si mohly vedení loutek samy vyzkoušet.
V pátek 25. 3. jsme měli s dětmi připravený program na Vynášení zimy,
kde se děti seznamovaly s lidovými tradicemi souvisejícími s příchodem
jara a poté se zúčastnily Jarní výstavy na obecním úřadu.
A co nás čeká ve školce v nejbližší době? Náhradní termín Maškarního
karnevalu, Velikonoční koledování, Divadelní představení, Rej čarodějnic a spoustu dalších akcí...
Daniela Skopalíková
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A přišlo jaro
S dětmi jsme si v MŠ užili zimu a začali jsme se těšit na jaro. Aby
nám čas do začátku jara rychleji utekl, tak jsme děti seznamovaly
s různými řemesly a povoláními. Hrály si námětové hry na rodinu, na kuchaře, na kadeřnici, na obchod, na vlak, autobus a jiné.
Děti se učily písně a říkadla o různých řemeslech: Šel zahradník…, Kominíček, Já do lesa nepojedu atd. A najednou… přišlo
jaro. S dětmi jsme začali pozorovat přírodu:
- zrakem – poznávaly a pojmenovávaly přírodniny, barvy, tvary
- sluchem – při hře „Co slyšíš?“
- hmatem – děti poznávaly, co je hladké, drsné, pojmenovávaly,
co je jim příjemné, co ne.
V krásném slunečném týdnu děti hledaly „Jarní obrázky“, pojmenovávaly první jarní kytičky, jejich barvy a konečně si pořádně
užily pobyt na školní zahradě. Děti při zkoumání „Co je nového
na zahrádce“ objevily v našich vyvýšených záhonech krokusky a
jiné jarní kytičky. Ve třídě s dětmi pozorujeme klíčení různých rostlin, děti zaznamenávají, kolik se
jich ujalo a svačinky si zpestřujeme naklíčenými bylinkami.
V pátek 25.3.2022 jsme se s dětmi zúčastnili slavnostního otevření „Jarní výstavy“, před jejímž začátkem jsme vyhnali zimu a přivítali jaro veselými písněmi a říkadly. Děti se tak seznamují s tradicemi a
učí se vnímat společenské dění.
Olga Michalíková
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FOTBALOVÝ KLUB PŘÁSLAVICE INFORMUJE…
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H I S T O R K Y P A N A D O Č K A L A…
Vylepšené představení?
Je to pár let zpět, kdy jsme si se synem Lukášem vyjeli po naší republice na víkendovou dovolenou.
Zakotvili jsme v Čechách u hradu KOST. Bylo velké vedro a pod hradem se uskutečnilo historické
dobývaní pevnosti s milostnou zápletkou. Účinkovali tam členové historického šermu. Hlediště bylo
zaplněné, bylo zde asi 350 platících diváků. Bojovali tam jezdci na koních o princeznu. Byl to takový
příběh, kdy jezdec hrál kladného hrdinu, byl to takový hezoun. Další hrál zápornou roli, a proto měl i
černého koně na rozdíl od svého soka. Princezna byla krásná a mladá, tak měli o co zápolit. Ostatní
komparzisté dotvářeli na koních i s pěšáky tu středověkou atmosféru.
I když mezi diváky a rytíři bylo hrazení, asi po 10 minutách jsem se nečekaně, aniž by mně o to někdo
požádal, zapojil do účinkování i já, ale pouze chvílemi. Byla tam scénka v lese, kdy naháněli kance.
Dřevěná paleta, která se používá ve velkoobchodech nebo stavebnictví, představovala to zvíře. Když
rytíř vrhl oštěp a ten se zabodl do palety, vmžiku jsem pochopil, že tu chybí zvukový efekt
dodělávajícího zvířete. Naimitoval jsem to tak dokonale a hlučně, že přítomní diváci ocenili bouřlivým
potleskem jak zásah oštěpu do palety, tak i umírajícího kance. Na pár vteřin jsem vyvedl z rovnováhy i
účinkující, ale bylo vidět, že se jim to líbilo, i když jsem je uvedl na zlomek času do role diváků.
Po delší chvíli sledování představení, jak se děj odehrával, jsem si všiml tak 10-15 vteřin hluché místo.
To byla šance pro mne, abych se vložil do jejich krásného představení.
Měl jsem s sebou 2 trumpety, které všude na dovolenou tahám a nikdy nevím, jestli je použiji. Ve
správný okamžik jsem zatroubil a částečně diváky vtáhl ještě do dávného středověku. Ale obával jsem
se také, abych troubením nepoplašil koně a nepokazil celé představení. Naštěstí jsem se mýlil, protože
sami rytíři na mne často během účinkování hlasitě volali: „Zatrub!“ Tak jsem efekt zdvojnásobil a
zatroubil na obě trumpety současně, což u některých diváků i účinkujících vyvolalo částečně obdiv.
Když jsem pak v již i tak nabitém programu našel další skulinku pro účinkování, mysleli si diváci, že
patřím mezi rytíře, ale vůbec nechápali, proč nemám nějaký historický oblek, natož výzbroj. Jediný
divák, který pochopitelně věděl, jak se věci mají, byl syn Lukáš a říkal, že se dlouho tak nepobavil a
smál se od ucha k uchu.
A tak během představení došlo několikrát ke kuriózním situacím, kdy rytíři na koních z poklusu šli do
kroku a na těch pár mých vteřin jsem z nich udělal středověké diváky.
Po představení, kdy si mě vyhledali a delší chvíli jsme diskutovali mi pověděli, že se jim líbily dvě
scénky, které citlivě zapadly do představení. První, když jsem povstal z hlediště, hlasitě tleskl, upoutal
na sebe pozornost a v rychlosti zarecitoval: „Když se noční mlha trhá, brzy pod hradem kohout
zakokrhá.“ A v další kratičké pauzičce jsem přednesl: „A že to bylo brzy z rána, proletěla nad hradem
vrána.“ V obou případech jsem oba opeřence věrohodně napodobil tak, že i rytíř v sedle koně krátce
zatleskal a málem mu vypadl text při účinkování.
Já jsem zase ocenil a moc se mi líbilo, jak rytíř, co hrál zápornou roli, měl každé oko jiné. Vypadalo to
jak šedý zákal, ale měl to perfektně do detailu namaskované. Nabízeli mi, ať příště jedu s nimi na
představení. Já říkal, že jsem z Moravy a oni, že to nevadí, že v září jedou účinkovat na Bouzov.
Překvapilo mě, když po představení povídali, že jsem měl troubit mnohem více, že se to do té doby
náramně hodilo. A já jim říkal, že jsem se bál, abych jim nepoplašil koně. Ale jejich koně prý jsou na
to cvičení a zvyklí i na petardy a výbuchy.
Nějaké petardy jsem měl i s sebou, ale ty jsem nepoužil. Smáli se, že jsem vybaven, jak do nějaké
bitvy. Chtěli vidět, na co troubím a obdivovali stáří jedné asi 105 let staré trumpety. Druhá má jen 25
let. Říkal jsem jim, že u nás v Přáslavicích mi někdy říkají, ať netroubím. Nechápavě se na mne
podívali a divili se, co to tam jsou za lidi. Ale já jsem říkal, že někdy chápu, že toho nesmí být moc.
Většina je ale pro to, abych zahrál.
Říkal jsem jim, že jsem jednou troubil i na svatbě, kde jsem dostal vrchovatou mísu výborného
cukroví. Měl jsem tehdy větší trému než v televizi. Ale asi jsem hrál falešně. Divili se, proč to říkám.
No, protože se rozvedli. Možná se ptáte, jestli jsem se setkal se zbrojnoši na tom Bouzově. No, nejel
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jsem tam, zdálo se mi to daleko a ani nebylo moc času. Třeba se někdy potkáme, ale to by byla velká
náhoda.
Ale raději vám někdy v příštích článcích sdělím, jak jsem na dovolené v Tunisu nečekaně hrál jen na
nátrubek od trumpety s tuniskou kapelou a také zatančil tak, jak to dělám jen já, a co z toho bylo. Mám
rád filmy podle skutečných událostí stejně, jako jsou mé články. Těší mne, když se potkáme a sdělíte
mi, že se vám článek líbil. Beru to sice s rezervou a vím, že nelze úplně všechny uspokojit. Moc děkuji
obecnímu úřadu v Přáslavicích, že mi dává tolik prostoru v našem zpravodaji, abych se s vámi podělil
o zajímavé, ale i méně záživné příběhy, které jsem rád prožil a věřím, že ještě prožiji.
Jiří Dočkal

Nabroušený pistolník
Bude to téměř čtvrtstoletí, kdy jsme se s dvěma kamarády trochu
odvázali se dvěma děvčaty na zábavě na zahradě. Jedna místní a
druhá přespolní si pochvalovaly naše taneční kreace. Když dohrála
poslední skladba, nechtělo se nám domů a děvčata souhlasila, že se
ještě trochu občerstvíme. Šli jsme rozjaření kolem hřiště a bohužel
okolo obydlí jedné z dívek. Asi jsme dělali i trochu hluk a její přítel
nebo manžel ještě nespal. Přišli jsme do obchodu a já se přátelsky
políbil a objal s kamarádkou. V tom nás vyrušilo hlasité bušení na
výlohy. Říkám, co kdo chce kupovat o čtvrt na čtyři ráno? Nebyl to
zákazník, ale její přítel nebo manžel, který nás při líbání viděl a zuřil. Museli jsme ho pustit dál, aby si
vyzvedl svoji choť. Všem nám vynadal, a že si to ještě s námi vyřídí. Až později jsme se dozvěděli, že
je majitelem pistole. Na dalších deset let jsem ztratil zákaznici v obchodě. Měla zákaz u mě nakupovat.
Pak se jednou přišla rozloučit a navždy se již dávno odstěhovali. Kamarád byl krátce ženatý a říkal:
„Jestli se to moje stará dozví, tak se se mnou rozvede!“ I kamarád se již před lety odstěhoval a žije ve
spokojeném manželství.
Jiří Dočkal
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DUBEN 2022
Růžena Číhalíková

94

Jindřiška Maráčková

70

Jolana Zavadilíková

Marta Sivaničová

75

Růžena Chodilová

-

-

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Aneta Sedláčková
☼ Jan Krmela
☼ Lada Kubáčová
Vítáme nové občánky!

PLÁN AKCÍ

† Bohumil Zelinka
† Mgr. Zuzana Tlačbabová
† Petr Niesner
Budeme vzpomínat!

V O B C I N A: DUBEN – KVĚTEN

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
čtvrtek

2. 4.
3. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
28. 4.

Ukliďme Přáslavice
SDH+Obec
Jedlička
Děvčata ze ZŠ
Divadlo: Nízkotučný život
Hééérečky z Přásek
Velikonoční turnaj ve florbale
TJ Sokol
Vítání občánků
Obec+ZŠ
Stavění máje
Obec+SDH

pátek
neděle
pátek
sobota
pátek

6. 5.
15. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.

Kladení věnců
Obec+ZŠ+AČR
Odpoledne pro seniory
Obec+ZŠ+MŠ
Posezení s hudbou
Hospůdka U Kozlíka
Dětská hasičská soutěž
SDH
Čištění Vrtůvky (cyklostezky)
Obec+ZŠ+MŠ

KRÁSNÉ VELIKONOCE!
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