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2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce 

Ředitel Technických služeb města Přelouče
příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

DISPEČER(ka) PROVOZU
(kumulovaná funkce: fakturant, skladník, správce rozpočtu)

platové zařazení: platová třída 7
(podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn) 

Předpoklady
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je:
" starší 18 let 
" občanem České republiky s trvalým pobytem na území ČR
" způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná
" absolvent ÚSO ekonomického, stavebního, resp. strojního zaměření

Jiné požadavky na znalosti a vlastnosti uchazeče
Znalost práce na PC (WORD, EXCEL), řidičský průkaz skupiny „B“, komunikativ-
nost, řídící a organizační schopnosti. Bydliště na území města, resp. místních částí
a praxe v oboru výhodou. Dobrý zdravotní stav, pracovitost, svědomitost a samo-
statnost. Možnost nástupu od 1. 10. 2007, max. od 1. 11. 2007. 

Předpokládaná náplň práce 
" metodické a operativní řízení pracovních činností
" skladové a odpadové hospodářství
" evidence docházky, dopravy (PHM, STK), pracovní výkazy 
" evidence a inventarizace majetku, správa rozpočtu
" příprava a realizace smluv v rámci doplňkové činnosti, fakturace, platební pří-

kazy, pohledávky
" firemní korespondence

Písemná přihláška musí obsahovat
" jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého bydliště

a stručný životopis se zaměřením na stupeň a typ vzdělání, dosavadní zaměst-
nání, odborné znalosti a dovednosti

" výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců 
" úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Místo, způsob a termín podání přihlášky
Písemně nebo osobně v obálce s označením „výběrové řízení - dispečer“ 
na adresu: Technické služby města Přelouče,Českobratrská 88, 535 01 Přelouč,
do pátku 7. září 2007, do 14.00 hod.

Způsob výběrového řízení:
Dvoukolově. V prvním kole bude počet uchazečů výběrem dle předložených dokla-
dů snížen na tři. V druhém kole proběhne pohovor s uchazeči vybranými v průbě-
hu prvního kola. Oznámení o termínech a výsledcích jednotlivých kol výběrového
řízení obdrží uchazeči písemně.

Bližší informace je možné získat u ředitele Technických služeb města Přelouče
na tel. čísle 466 672 527.

BESEDA
Město Přelouč zve všechny
občany, kteří uvažují o poříze-
ní vlastního rodinného dom-
ku v Přelouči, na besedu, kte-
rá se uskuteční ve středu dne
27. 6. 2007 od 18.00 hod. ve
velkém sále Občanské zálož-
ny v Přelouči. Zástupci inves-
torské firmy podají informace
o výstavbě (cenové relace, typy
domů, časový harmonogram
apod.) rodinných domků v lo-
kalitě Na Obci v Přelouči.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto

cestou poděkoval jednotce
SDH, která nám dne 5. 4.
2007 pomáhala zdolávat
rozsáhlý lesní požár v pro-
storu mezi obcemi Litošice
a Morašice.

Jednalo se o fyzicky na-
máhavý zásah za složitých
podmínek, likvidace požáru
trvala celou noc a pánové

Heřmánek Jiří st.  
Macháček Martin    
Živný Milan ml.
Boureanu Lumír    
Toman Zdeněk      
Kryštůfek Jiří
Kejdana Aleš st.    
Kejdana Aleš ml.    
Kejdana Ondřej

tam odvedli poctivý kus prá-
ce, za což jim patří uznání
a dík.

nprap. M. Krajíček
HZS ČR PS Přelouč



ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo města Přelouče se konalo 26. 4. 2007 ve vel-

kém sále Občanské záložny. Zastupitelé schválili pořízení „re-
gulačního plánu Přelouč-Klenovka“, které předložila rada. Dále
vzali na vědomí návrhy osadního výboru Klenovka. Z důvodu
velkého úbytku vody z požární nádrže požadoval osadní výbor
opravu její hráze a stavidla jinak zde hrozí úhyn živočichů,
přemnožení obtížného hmyzu a tím vznik zápachu. Při opravě
stavidla, však došlo k vypuštění veškeré vody z nádrže a zjisti-
lo se tak, že na dně je více jak 80 cm bahna, a proto žádají
vyčištění nádrže - i z důvodu bezpečnosti obyvatel. 

Rada předložila zastupitelstvu Pravidla o tvorbě a použití
Fondu na reformu veřejné správy. Příjmy fondu tvoří: finanční
prostředky získané z prodeje bezplatně převzatého vojenské-
ho majetku, úroky z bankovního účtu fondu, zůstatek státního
příspěvku na reformu veřejné správy, kterou město obdrželo
v minulých letech, a další finance schválené zastupitelstvem
města. Výdaje fondu tvoří: čerpání finančních prostředků na ná-
kup a opravy majetku, stavební opravy a rekonstrukce a nákla-
dy související s výstavbou nové budovy pro umístění zaměst-
nanců městského úřadu. Zastupitelstvo tato pravidla schválila.

Zastupitelstvo dále důrazně odmítlo tvrzení Agentury ochra-
ny přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Kokořínsko, které zmíně-
ná Agentura uvádí ve svých Rozhodnutích o změně postoje
města Přelouče po volbách 2006 k výstavbě vodního díla Pla-
vební stupeň Přelouč.

RADA
Rada města se konala 14. 5. 2007 v zasedací místnosti

městského úřadu. Radní vzali na vědomí informace o průběhu
přípravy na čerpání finančních prostředků v programovacím
období 2007-2013 z fondů Evropské unie. Předpokládané vy-
hlášení prvních výzev bude nejdříve ve IV. čtvrtletí tohoto roku

a stále se nedá určit, které projekty bude možné z EU financo-
vat - tzn., že v této věci nedošlo k žádnému velkému pokroku.

Rada dále jmenovala komisi pro zadání zakázky, hodnoce-
ní nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakáz-
ku na regeneraci panelového sídliště Přelouč - I. etapa - část 1
ve složení: p. Pavel Myška, p. Lubomír Novotný, p. Miroslav
Manžel, p. Josef Štěpánek, p. Lukáš Kuchyňka, p. Ivan Mora-
vec a p. Lubor Pacák.

Dále byla jmenována paní Hana Konvalinová do funkce ře-
ditelky Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. s účinností
od 1. 7. 2007. Konkurzní řízení se uskutečnilo 9. 5. 2007.

Dalším bodem jednání byl provozní řád koupaliště ve
volné přírodě - písník Mělice-Lohenice. Jedná se o vodní plo-
chy „malého“ a „velkého“ písníku v katastrálním území Lo-
henice u Přelouče s vodní plochou o výměře 337. 100 m2.
Kontrola jakosti vody bude prováděna v období koupací
sezóny 1x za 14 dní Zdravotním ústavem se sídlem v Par-
dubicích. Denní měření (teplota vody, vzduchu, pH a barva
vody) zajistí správce písníku p. Miloš Vojtíšek. V případě,
že bude zjištěna nevyhovující jakost vody, bude tato sku-
tečnost vyhlášena rozhlasem, vyvěšena na vývěsní desce
Městského úřadu Přelouč a u vjezdů na hráz, na dětskou
pláž a k malému písníku. Mezi obecné zásady provozu
tohoto zařízení platí, že na pozemcích města je zakázá-
no stanování a rozdělávání ohňů a koupání je zde pouze na
vlastní nebezpečí. Koupací sezona: od 9. června do 9. zá-
ří 2007. V tuto chvíli je ještě možnost pronajmout si stán-
ky pro občerstvení!

Na programu měli radní také jednání o Sběrném dvoru SOP,
který bude ve městě fungovat od 1. 6. 2007. Tento sběrný dvůr
bude sloužit i ke sběru nebezpečného odpadu, pneumatik, sta-
vební sukě, zahradního odpadu… stačí, když občan Přelouče
předloží OP.
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Zprávy z radnice !

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA PŘELOUČE

# 2. 5. 2007 se zúčastnila starostka, místostarosta, tajemník
a vedoucí odborů stavebního a majetkového Městského
úřadu jednání s vedením f. Conex v Chrudimi. V ulici Arnoš-
tova a na Perštýnském náměstí bude prováděna výstavba
kanalizace. Cílem schůzky bylo dohodnout nejvhodnější ter-
mín s přihlédnutím k tomu, že na Perštýnském náměstí jsou
umístěny všechny zastávky pro výstup a nástup cestujících
autobusy a rozhodnout o náhradním prostoru pro cestující.
Bylo dohodnuto, že stavební práce musí probíhat v prázd-
ninových měsících, kdy jezdí méně spojů (bez školních au-
tobusů -  podrobnější informace na jiném místě Roštu).

# 8. 5. 2007 zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu,
Junáka Přelouč, TJ Sokol Přelouč, Klubu rodáků Přelouče,
Klubu Dr. M. Horákové, ODS a vedení města uctili památ-
ku padlých položením kytic u památníku bojovníků v Pře-
louči při příležitosti oslav 62. výročí od konce II. světové
války. Poděkování patří  p. učitelce Mgr. Pokorné a pěvec-

kému souboru Roškák za pěkný výkon i ostatním občanům
města, kteří svou účastí přispěli k důstojnému průběhu té-
to pietní akce.

# 9. 5. 2007 přijala starostka v prostorách Záložny francouz-
ské přátele - hráče a trenéry ragby, kteří Přelouč navštěvu-
jí na základě více jak desetileté přátelské spolupráce oddílu
ragby Přelouč a ragby městečka Roche-La-Moliere.

# 10. 5. 2007 se starostka a místostarosta zúčastnili pracov-
ního jednání se zástupci investiční firmy, která má zájem
o výstavbu rodinných domů Na Obci v Přelouči. Byly před-
jednány podmínky prodeje, časový harmonogram plánova-
né výstavby apod. O podmínkách prodeje a dalších souvi-
sejících záležitostech bude rozhodovat zastupitelstvo na
zasedání dne 21. 6. 2007.

# 16. 5. 2007 jednala starostka, místostarosta, ved. odboru SMI
p. Myška a pracovník odboru SMI p. Manžel se zástupci fir-
my AZ stavební  Heřmanův Městec, která provádí přestavbu
bývalé ubytovny města na 34 bytů zvláštního určení (dříve
DPS). Jednalo se o stavebních záležitostech, o stavebních
pracích souvisejících (přilehlá komunikace) a o způsobu do-
financování celé akce. Vzhledem k tomu, že práce pokraču-

Stalo se



jí uspokojujícím způsobem, město požaduje na zhotoviteli
zkrácení původně dohodnutého termínu 31. 10. 2007 k pře-
dání stavby.

# 16. 5. 2007 se starostka na základě pozvání zúčastnila slav-
nostního otevření Podnikatelského centra v Přelouči (bý-
valá administrativní budova Tesly). V překrásně zrekon-
struované budově soukromý investor nabízí k pronájmu
cca 3000 m2 nebytových prostor pro služby a kanceláře.

# 18. 5. 2007 se starostka zúčastnila společného jednání před-
stavenstva a dozorčí rady a.s. Přístav Pardubice, na které
byli přizváni rovněž zástupci - náměstci ministra dopravy
v návaznosti na rozhodnutí ministra Bursíka o zastavení
výstavby Plavebního stupně Přelouč. Na programu byla dis-
kuze o další činnosti a.s. Přístav Pardubice a příprava řádné
valné hromady společnosti.

# 23. 5. 2007 svolala starostka jednání Rady svazku obcí Pře-
loučska. Kromě přípravy programu řádné valné hromady se
diskutovalo o využití a způsobu financování nového sepa-
račního dvora v Přelouči.

# 24. - 25. 5. 2007 zastupovala starostka město na X. sněmu
Svazu měst a obcí ČR, který se konal v Hradci Králové.
Sněm navštívil předseda vlády M. Topolánek, předseda Se-
nátu P. Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny M. Vlček
a další 4 ministři vlády, aby s přítomnou více jak tisícovkou
starostů diskutovali o problémech samospráv v ČR. Na sně-
mu byla rovněž zvolena nová Rada Svazu a Kontrolní ko-
mise a byly schváleny priority činnosti Svazu na období
2007-2009.

# 31. 5. 2007 zastupovala starostka město na jednání řádné
valné hromady a.s. VaK Pardubice, jejíž je město akcioná-
řem. Valná hromada zvolila nové orgány společnosti a roč-
ní uzávěrku za rok 2006.

Zveme všechny občany města na 5. řádné zasedání Zastupi-
telstva města Přelouče, které se bude konat ve čtvrtek dne
21. 6. 2007 od 15.30 hod. ve velkém sále Občanské záložny
Přelouč. Kromě běžných záležitostí se bude rozhodovat i o pro-
deji a dalších podmínkách připravované výstavby rodinných
domků Na obci v Přelouči.
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! Zprávy z radnice 

Oznamujeme cestujícím, že z důvodu uzavírky Pernštýn-
ského náměstí (oprava kanalizace Pernštýnské náměstí a ulice
Arnoštova) dojde o letních prázdninách 2. 7. 2007 od 8.00 hod.
- 31. 8. 2007 do 8.00 hod. k úplnému zrušení autobusových za-
stávek Přelouč, Pernštýnské náměstí.

Pokud zastávka Pernštýnské náměstí byla výchozí zastáv-
kou bude nahrazena zastávkou Přelouč, železniční stanice.
Ostatní spoje zrušenou zastávku vynechají a pojedou v platné
trase dle schváleného jízdního řádu.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa zůstávají i v le-
tošním roce stejné.
To znamená, že poplatek za svoz komunálního odpadu činí
492 Kč / osoba. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se na-
rodily v tomto kalendářním roce.
Roční poplatek za psa činí:

1. za prvního psa
v rodinném domku v obvodu města 120,- Kč
v ostatních domech v obvodu města 1 000,- Kč
v místních částech města 60,- Kč

2. za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města  180,- Kč
v ostatních domech v obvodu města  1 500,- Kč
v místních částech města       90,- Kč

Pokud výše uvedená částka (stanovena vyhláškou) nebude
uhrazena do konce června 2007, bude poplatek o 50% vyšší.

Platit můžete v hotovosti na pokladně MěÚ v přízemí dveře
č. 3, převodem na účet 190001425561/0100 nebo poštovní pou-
kázkou. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.
Pokladní hodiny:

Po, St  8.00 - 12.00 13.00 - 16.30 hod.
Út, Čt  9.00 - 11.00  12.00 - 13.30 hod.
Pá   9.00 - 11.00  12.00 - 13.00 hod.

Upozornění na změny
v autobusové dopravě 

OPĚT PŘIPOMÍNÁME
ZAPLACENÍ POPLATKŮ 

Inzerce



Informace pro občany
týkající se nakládání s odpadem

pocházejícím z domácností

1. června 2007 byl nově otevřen sběr-
ný dvůr v areálu společnosti SOP a.s.
(Pardubická čp. 1630 - po pravé straně
hlavní silnice při výjezdu z Přelouče na
Pardubice před odbočkou na Klenovku),
který nahrazuje a bude ve větším rozsa-
hu plnit funkci sběrného místa ve Spor-
tovní ulici ve sběrných surovinách provo-
zovaných paní Špačkovou. Sběrné místo
v ulici Sportovní tedy přestalo k 31. 5.
2007 sloužit pro občany jako místo, kde
bylo možné odložit velkoobjemový, kom-
postovatelný a nebezpečný odpad. Jako
sběrné suroviny však bude provozovna
sloužit samozřejmě dál. 

Sběrný dvůr SOP a.s. bude provozován
v těchto dnech:

Pondělí: 13 - 17 hod.
Středa: 10 - 15 hod.
Pátek: 13 - 17 hod.
Sobota: 8 - 12 hod.

Bezplatně na základě prokázání tr-
valého pobytu v Přelouči a místních čás-
tech (po předložení občanského průkazu)
je zde možné odložit velkoobjemový
odpad (koberce, linolea, nábytek, apod.),
nebezpečný odpad (barvy, obaly od ba-
rev, oleje, baterie, léky, apod.) a kompos-
tovatelný odpad, který pochází z domác-
ností a zahrad. Stejně tak i pneumatiky
z automobilů s hmotností do 3,5 tuny. Dá-

le zde občané mohou v rámci zpětného
odběru zdarma odložit použité elektro-
zařízení pocházející z domácností. Za
poplatek 54,- Kč / 100 kg zde občané
mohou odložit i stavební sum pocházejí-
cí z rekonstrukcí bytů a rodinných domů.

Věříme, že občané tuto změnu přiví-
tají a budou sběrný dvůr plně využívat.
Bližší informace občanům poskytneme
na tel. čísle 466 953 452 (SOP a.s.) ne-
bo 466 768 521 (MěÚ Přelouč). 

Zpětný odběr
použitého elektrozařízení

Jak bylo již uvedeno, může občan Pře-
louče ve sběrném dvoře SOP a.s. ode-
vzdat v rámci zpětného odběru použité
elektrozařízení pocházející z domácnos-
tí, jehož zneškodnění nehradí obec, ale
je financováno z prostředků pocházejí-
cích od výrobců elektrozařízení. Podmín-
kou pro možnost odevzdání použitého
elektrozařízení pocházejícího z domác-
ností pro účely využití výhod zpětného
odběru je odevzdat tyto spotřebiče kom-
pletní, tedy se všemi důležitými součást-
mi. Zatímco např. lednička bez zásuvek
je stále ledničkou a její zneškodnění je
pro obce v rámci zpětného odběru zdar-
ma, lednička s vymontovaným kompre-
sorem je již posuzována jako odpad, za
jehož odstranění musí obec, tím tedy i ob-
čan, zaplatit. Z tohoto důvodu vyzýváme
občany, aby veškeré použité elektrozaří-
zení předávali kompletní. Pro informaci

chceme na tomto místě občanům připo-
menout, jaká použitá elektrozařízení je
možné v rámci zpětného odběru ve sběr-
ném dvoře odevzdat a umožnit tak jejich
pro obec bezplatné zneškodnění. Jedná
se převážně o lednice, mrazáky, pračky,
sušičky, myčky, sporáky, trouby, elektric-
ká topidla, ventilátory, klimatizace, vysa-
vače, šicí a pletací stroje, žehličky, topin-
kovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary,
fény, holící strojky, hodiny, počítače včet-
ně monitorů, myší a klávesnic, tiskárny,
elektronické diáře, kopírovací zařízení,
psací stroje, kalkulačky, telefony, faxy, zá-
znamníky, mobilní telefony, rádia, televi-
ze, videa, kamery, Hi-fi soupravy, hudeb-
ní nástroje, zářivky, osvětlovací zařízení,
vrtačky, pily, brusky, akušroubováky, se-
kačky, elektrické a elektronické hračky,
sportovní vybavení s elektrickými nebo
elektronickými součástmi, apod.

Ze zkušenosti a z průzkumu je patr-
né, že v rámci zpětného odběru je ode-
vzdáváno použité elektrozařízení pře-
vážně větších rozměrů, elektrozařízení
menších rozměrů končí většinou v po-
pelnici nebo kontejneru na směsný ko-
munální odpad. Žádáme proto občany,
aby v maximální míře využívali možnosti
odevzdat použité kompletní elektrozaří-
zení pocházející z domácností v rámci
zpětného odběru. Sníží se tak množství
odpadu ukládaného na skládku, a tím
i finanční náklady spojené s tímto způso-
bem zneškodnění odpadu. Děkujeme ob-
čanům za spolupráci.
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Inzerce
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Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 4. 2007 evidováno celkem 762
uchazečů o zaměstnání. Tj. o 107 uchazečů méně než k 31. 3.
2007. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci únoru tedy čini-
la v této oblasti 5,16 %. K obcím s největší mírou nezaměstna-
nosti patří ke sledovanému datu např. Tetov (21,67 %), Vápno
(14,04 %), Hlavečník (11,82 %), Sovolusky (10,45 %), Poběžo-
vice (9,76 %), Přelovice (9,52 %), Kasalice (9,38 %), Zdechovi-
ce (8,85 %), Holotín (8,33 %), Svojšice (8,16 %), Pravy (8,11 %).
V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,76 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
4,07 % s celkovým počtem 3 835 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 4,05 %, Holicko 3,77 % a Přelouč-
sko 5,16 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 4. 2007 cel-
kem 3 242 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,2 uchazečů. Na Pře-
loučsku bylo k 30. 4. 2007 hlášeno na ÚP celkem 187 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
4,1 uchazečů.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Trh práce
na Přeloučsku

PORADENSTVÍ
- OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE

Hradec Králové
Adresa: Říční 1195, pošt. přihr. 53, pošta 2, 

501 01 Hradec Králové
Telefon: 495 217 494, 495 219 004, 

495 219 012 (spojovatelka)
Fax: 495 219 070
e-mail: hradec@oip.cz
www: www.suip.cz/oip08

pondělí a středa: 7.00 - 15.30

Poradenství občanům ve věci pracovně právních vztahů:

každé pondělí - Pardubice - budova úřadu práce 
tel. 466 751 111
10.00 - 16.00

každou středu v uvedené úřední době telefonicky nebo
osobně - pouze v místě sídla inspektorátu (Hradec Králové)

Individuální konzultace: dle dohody

V případě stížností doložit kopie dokladů (pracovní smlou-
vy, výplatní pásky, skončení pracovního poměru apod.)

Inzerce



Naše příspěvky v budoucích číslech
nebudou tak rozsáhlé, nebok prý zabí-
ráme místo důležitějším věcem a naše
příspěvky se mnohým jeví jako směšné.
Proto od příštího čísla pouze stručně
a opravdu jen to nejdůležitější. 

A nyní již k několika zajímavějším
událostem od 24. 3. 2007 do 19. 4. 2007:

$ dne 25. 3. v 22.10 hod. hlídka MP
zjistila při kontrole garáží v ulici Kla-
denská otevřenou garáž se zaparko-
vaným osobním autem. Strážníci zjis-
tili podle registrační značky majitele
a ten si garáž přišel zajistit.

$ dne 27. 3. v 14.40 hod. jsme vyjíždě-
li k drobné krádeži do Penny. Zloděj
byl prověřen, zda nebyl za krádež v po-
sledních třech letech pravomocně od-
souzen soudem, jelikož se tak nesta-
lo, byla mu uložena bloková pokuta.

$ dne 27. 3. v 22.15 hod. nás přivolala
obsluha jednoho z barů, že došlo ke
rvačce mezi hosty. Před příjezdem hlíd-
ky již dva aktéři utekli, na místě zů-
stal pouze jeden muž, který byl znač-
ně opilý a krvácel z nosu, odmítl lé-
kařské ošetření, a jelikož byl napaden
cizími státními příslušníky byl případ
předán PČR.

$ dne 29. 3. v 9.15 hod. jsme řídili pro-
voz při dopravní nehodě na Václav-
ském náměstí, která se naštěstí obe-
šla bez zranění účastníků.

$ dne 29. 3. v 23.36 hod. byl kamerovým
systémem zachycen mladík odhazují-
cí nedopalek cigarety, byl hlídkou za-
staven a byla mu udělena bloková
pokuta. 
Tuto událost jsem zařadil do přehledu
záměrně, aby si naši občané nemysle-
li, že pouze fotíme rychle jedoucí au-
ta, nebo dáváme pokuty za špatné
parkování. Tyto přestupky jako zne-
čiškování veřejného prostranství, pře-
stupky cyklistů, chodců, majitelů psů
a jiné řešíme denně, je jich mnoho,
ale pro veřejnost nejsou samozřej-
mě zajímavé, proto je ani neuvádíme
v tomto měsíčníku.

$ 30. 3. v 9.55 hod. nám zavolal známý
staršího muže, že pán mu neotvírá měl
prý včera doma úraz ruky, je diabe-
tik a včas si musí píchnout inzulín.

Hlídka na místě se pokusila přes dvo-
rek sousedů dostat k zadním oknům
domu, kde se zjistilo, že v domě ni-
kdo není. Operační MP mezitím te-
lefonicky obvolal lékaře a našel mu-
že, který byl na poliklinice u lékaře.

$ 31. 3. v 7.00 hod. jsme byli přivoláni
opět k tomuto domu zdravotní ses-
trou, která pánovi přijela píchnout in-
zulín a muž neotvíral. Tentokrát hlíd-
ka musela násilím otevřít byt a muže
našla ležícího na zemi. Nemohl vstát,

byla mu poskytnuta první pomoc a při-
volána záchranka.

$ 31. 3. v 13.20 hod. jsme byli požádá-
ni o pomoc mužem ze Břehů, jelikož
ho pokousal pes a majitelka psa ne-
chce dát psa vyšetřit veterinárním lé-
kařem. Hlídka na místě paní domlu-
vila a upozornila ji na důsledky, když
psa nedá vyšetřit!
Pamatujte, že majitel zvířete (pes,
kočka atd.), dojde-li k pokousání
člověka jeho zvířetem, musí podle
zákona dát zvíře vyšetřit veterinár-
ním lékařem, z důvodu vyloučení
nákazy vztekliny, a to i když je očko-
váno. Na toto zákon pamatuje a ne-
zodpovědnému majiteli zvířete hro-
zí za neuposlechnutí sankce.

$ 31. 3. v 19.15 hod. jsme na žádost ob-
čanů vyjížděli do ulice Pardubická
mezi bytovky, kde si omladina neuvě-
domila, že dětské hřiště není velký
kontejner na odpad. Opět pomohl vý-
běr mezi pokutou a vzorným vyčiště-
ním místa, jako v mnoha případech
si vybrali to druhé.

$ dne 3. 4. v 11.15 hod. jsme byli požá-
dáni majitelkou jednoho z obchodů

na náměstí TGM o pomoc, jelikož jí do
provozovny vpadl totálně opilý muž,
který tam začal převracet vnitřní za-
řízení. Hlídka muže vyvedla ven a vzá-
pětí předvedla na OO PČR ke zjištění
totožnosti. Protože odmítl sdělit své
nacionále, byl předveden a dále byl
odveden do nedalekého bydliště. Byl
předvolán na služebnu k dořešení ce-
lé události.

$ dne 4. 4. v 15.15 hod. jsme společně
s PČR řídili dvě hodiny provoz opět
u dopravní nehody mezi Lhotou a Pře-
loučí. Tentokrát to nedopadlo dobře
a následky a fotky jste si mohly pře-
číst a prohlédnout v Pardubických
novinách.

$ dne 4. 4. v 19.00 hod. jsme byli při-
voláni do jedné z rodin ve Břehách,
kde došlo k napadení a zranění star-
ší ženy. Hlídka na místě situaci zklid-
nila a zraněné byla přivolána záchran-
ka, pro podezření z trestného činu věc
převzala PČR.

$ dne 6. 4. v 9.45 hod. nám oznámila
ostraha jednoho z podniků, že v je-
jich areálu jsou dva muži, kteří jim
odcizili mě{ a nesou ji do sběrny. Hlíd-
ka muže zadržela 200m před sběrnou.
Zadržení tvrdili, že mě{ našli na po-
li. Byla jim odebrána zbraň (sekyra)
jelikož jevili abstinenční příznaky po
požití návykové látky, dále byli i s je-
jich „úlovkem“ naloženi do služební-
ho automobilu a převezeni na PČR
k dalšímu šetření pro podezření ze
spáchání trestného činu.

$ dne 6. 4. v 12.35 hod. telefonát z Pen-
ny, že zadrželi zloděje z kterého se po
příjezdu hlídky vyklubal muž, který
ráno kradl mě{. Přestupek byl vyře-
šen blokovou pokutou.

$ dne 7. 4. v 22.40 hod. jsme vyjížděli
na žádost sousedů zklidnit mladého
muže v řadových domcích, který za-
pomněl, že již není na diskotéce a ob-
těžoval okolí dosti hlasitou hudební
produkcí. Postačila domluva a ztiše-
ní hudby na rozumnou míru.

$ dne 14. 4. v 8.10 hod. vyjíždíme k fot-
balovému stadionu, kde majitel po-
zemku přistihl muže jak mu rozebírá
železné konstrukce skleníků, nakládá
je na káru a chce s nimi odjet. Hlídka
na místě poznala v pachateli muže,
který kradl nedávno železo v jednom
z podniků a byl v nočních hodinách
pomocí kamerového systému zadržen.
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Městská policie informuje



Tentokrát případ opět převzala PČR
nebok muž byl v posledních třech le-
tech za krádež odsouzen a svým jed-
náním tak spáchal opět trestný čin.

$ dne 14. 4. v 19.17 hod. nás zavolali
občané obce Štěpánov, že tam dva
opilci demolují novou autobusovou
čekárnu. Před příjezdem hlídky jeden
utekl do polí a druhý byl na místě za-
držen. Dechovou zkouškou se u něho
prokázalo požití alkoholu a dále byl
předán hlídce PČR k dalšímu šetření
pro podezření z trestného činu. Druhý
mladík byl zajištěn ve svém bydlišti.

$ dne 15. 4. v 23.55 hod. hlídka spo-
lečně s PČR pátrá po pohřešovaném
16ti letém mladíkovi. Ten byl naštěs-
tí v brzkých ranních hodinách v po-
řádku nalezen.

$ dne 17. 4. v 21.05 hod. hlídka vyjíždí
k jednomu z rozestavěných objektů,
kde muž romské národnosti prý uklí-
zí (především staré železo). Nic se mu
nepodařilo odcizit, z místa byl vyká-
zán a dále byl informován stavbyve-
doucí, aby provedl řádné zabezpeče-
ní objektu.

$ 18. 4. v 17.05 hod. hlídka vyjíždí k mu-
ži, který vlezl na cizí pozemek a do
rodinného domu. Zde ho ještě stihl
pokousat pes majitele. Z důvodu po-
dezření ze spáchání trestného činu
porušování domovní svobody případ
převzala policie státní.

$ 19. 4. v 8.45 hod. bylo na tísňovou lin-
ku přijato oznámení od muže, který
sledoval partu několika mladíků. Při-
jeli osobním automobilem, ten zapar-

kovali poblíž odstaveného autobusu,
který začali poškozovat - rozbíjeli okna
a kopali do karosérie. Hlídka po příjez-
du na místo zjistila, že skutečně došlo
k poškození autobusu. Na místě se jí
podařilo zajistit čtyři podezřelé osoby.
Po krátkém šetření a předběžném po-
dání vysvětlení ihned na místě se po-
dezřelým jejich jednání podařilo pro-
kázat. Postupně se všichni ke shora
uvedenému jednání doznali. Vzhle-
dem ke způsobené škodě případ na-
dále šetří policie státní. Mladíkům za
poškozování cizí věci nyní hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok. 

Ještě připomínám naše telefonní čís-
la: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobil: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

8 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

Po slavné sbírce na Národní divadlo se všichni vlasten-
ci mohou opět zapojit do celonárodní akce s ušlechtilým
cílem: sbírka Národ tobě, Járo Cimrmane. Sbírka byla vy-
hlášena letos v březnu a má za úkol shromáždit prostřed-
ky na skutečně unikátní nápad - vyslání horolezecké expe-
dice, jejímž cílem bude prvovýstup na dosud bezejmenný,
3610 metrů vysoký vrcholek v pohoří Altaj. Účastníci vý-
pravy pak horu slavnostně pokřtí jménem českého génia. 

Sbírku vyhlašuje občanské sdružení Expedice Altaj-Ci-
mrman ve spolupráci s Nadací Charty 77. Číslo účtu veřej-
né sbírky Národ tobě, Járo Cimrmane je 105777/2400. Dí-
ky Expedici Altaj-Cimrman se tak během léta zneuznaný
český všeuměl konečně dočká důstojné pocty - jeho jméno
už z mapy světa hned tak někdo nevymaže… 

Tento nápad získal podporu i Hospodářské komory
České republiky, která tímto vyzývá své členy a příznivce
Járy Cimrmana k zapojení do této akce. Všechny firmy se
totiž mohou výpravy také symbolicky zúčastnit: a to zakou-
pením jednoho nebo více ze série pamětních certifikátů,
zhotovených ve stylu starých rakouských cenin. Pro firmy
a instituce byly vydány certifikáty v hodnotách 2.000, 5.000
a 10.000 Kč. Unikátní listiny lze zakoupit do začátku čer-
vence 2007, nebob už v srpnu se zhruba třicetičlenná ex-
pedice vypraví na svou velkou altajskou poub. Část takto
vybraných prostředků půjde na dobrou věc - konkrétně na
konto projektu Dům čtyř múz, určené na vybudování pen-
zionu pro výkonné umělce v kritické životní situaci. 

Pamětní listy zhotovil dvorní grafik cimrmanovského
souboru Jaroslav Weigel: zdobí je panoramatická fotogra-

fie hory a podpisy dvojice cimrmanologů Ladislava Smolja-
ka a Zdeňka Svěráka. Součástí certifikátu je i osobní podě-
kování každému dárci a ústřižek, který lze - jménem svým
či jménem společnosti - poslat na adresu expedice. Chysta-
ná výprava, jíž se vedle známého horolezce Radka Jaroše
zúčastní třeba i neméně známý cimrmanolog Ladislav Smol-
jak, pak pamětní knihu se jménem každého dárce vynese
až na vrcholek Cimrmanovy hory. 

A jak si certifikát můžete opatřit a přispět tak na dob-
rou věc?
1) Na internetových stránkách Hospodářské komory Čes-

ké republiky na adresách: www.komora.cz/cimrman
a www.altajcimrman.cz/hkcr je umístěn formulář, ve
kterém objednatel vyplní požadované údaje, vybere
nominální hodnotu a počet certifikátů a zaškrtne, na
které pobočce Hospodářské komory České republiky
si certifikát vyzvedne. (Lze vybírat z cca 100 míst).

2) Následně je objednateli zaslán potvrzovací e-mail spo-
lu s číslem účtu a variabilním symbolem, na který má
být platba zaslána.

3) Po připsání částky na účet nadace obdrží objednatel
e-mail s výzvou k odběru Pamětního certifikátu na jím
zvoleném odběrním místě Hospodářské komory.

4) Na certifikátu je možno vyplnit ústřižek, který objedna-
tel pošle poštou přímo na adresu Sdružení Expedice
Altaj Cimrman.

Certifikát můžete shlédnout na www.khkpce.cz.

Pomozte je�tì k vìt�ímu zviditelnìní
Járy Cimrmana ve svìtì

Projekt Altaj Cimrman a zapojení Hospodáøské komory



Příjemně prožitý školní den
Na pondělí 7. 5. se snad každý z žáků

těšil. Den před státním svátkem měl být
pro všechny dnem kulturním a sportovním.
I. a II. stupeň se během dopoledne vystřídal
v přeloučském kině na představeních HAPPY
FEET a ERAGON. Zbylé vyučovací hodiny žá-
ci strávili v přírodě nebo na hřištích. Některé
třídy soutěžily ve svých kolektivech, jiné pomě-
řovaly své síly s kamarády z jiných tříd. Neza-
pomnělo se také na blížící se atletické závody,
a proto si mnozí snažili vylepšit své výkony.
Žáci naší školy by si přáli prožít více takových
dní. V závěru školního roku se jim toto přání
jistě splní. Vždyk spolu se svými učiteli plánu-
jí školní výlety a exkurze. 

Mgr. Markéta Černohlávková

Florbalové klání v ŠD
7. května se sešlo v tělocvičně ZŠ Masary-

kovo n. 44 mladých florbalistů z družin obou
přeloučských škol, aby změřili své síly ve vzá-
jemném duelu. Již od první minuty se na pa-
lubovce rozpoutal urputný boj o každý mí-
ček. Vedení se v sedmé minutě ujali domácí
gólem Lukáše Jirky. Převahu týmu stvrdil dal-
ším gólem Pavel Lomič. Soupeři se však neda-
li a trefou Michala Machače náskok domá-
cích snížili. Ti jim pomohli vyrovnat povedeným
„vlastňákem“. Na stav 3 : 3 pak zvýšili skóre
zápasu Tomáš Hudec (ZŠ Smetanova) a do-
mácí Markéta Urbanová. Borci z obou týmů
dali do zápasu obrovské nasazení, na všech
byla vidět velká touha po vítězství. Zápas však
skončil remízou 4 : 4, a tak o konečném vítě-
zi musely rozhodnout samostatné střely. Vítěz-
ství svému týmu - ŠD Masarykovo n. - zajistil
Pavel Lomič, který v samostatných nájezdech
jako jediný překonal brankáře. Zasloužený
potlesk nadšeného publika sklidili všichni
aktéři, kteří od pořádající ŠD obdrželi diplomy
i sladkou odměnu. Na závěr byli vyhlášeni
nejlepší hráči. Nejúspěšnějším obráncem se
stal Lá{a Beneš (MN), nejaktivnějšími hráči
z družstva ŠD Smetanova byli Michal Ma-
chač, Jakub Fousek, Tomáš Hudec a Daniel
Hubáček, z domácích pak Pavel Lomič - stře-
lec 2 gólů, Markéta Urbanová a Lukáš Jirka.
Celé sportovní odpoledne se velmi vydařilo
a všichni zúčastnění se shodli na tom, že se
příští rok opět sejdou. 

Kateřina Nečasová, vychovatelka ŠD

Vybíjená
Chlapci a dívky ze šestých tříd se zúčast-

nili ve středu 2. května okrskového kola ve
vybíjené. Do obou kategorií se přihlásili zá-
stupci ze čtyř škol přeloučského regionu -
pořadatelé ze ZŠ Smetanova, ZŠ Choltice,
ZŠ Chvaletice a naše škola. Oba naše týmy se
umístily shodně na 3. místech a především

chlapcům utekl postup do okresního kola
pouze díky menšímu počtu vybitých hráčů. Za
vzornou reprezentaci všem děkuji. 

Softball
Vůbec poprvé v historii olympiád okresu

Pardubice se vydal výběr naší školy na turnaj
v softballu. Naši chlapci si na softbalovém
hřišti ZŠ Resslova Pardubice museli chvílema
připadat jak hrdinové jamajského bobu ze
známého filmu „Kokosy na sněhu“. Tomuto
sportu se sice při hodinách TV občas věnu-
jeme, hrajeme ho však dle našich možností
bez vybavení na hokejbalovém hřišti podle
upravených pravidel. Poprvé v životě na sebe
naši žáci oblékli potřebnou výstroj a používa-
li pravou softbalovou výzbroj. Poté si pečlivě
vyslechli správná pravidla této hry, vyzkouše-
li si odpaly hliníkovou pálkou, chytání míčku
do rukavic a šli na věc. Ačkoliv pečlivě naslou-
chali radám zkušených softbalových matado-
rů a snažili se ze všech sil, kruté prohře 5:32
se ZŠ Benešovo náměstí nedokázali zabránit.
Ve druhém zápase nastoupili proti velkému
favoritovi turnaje - „domácí“ ZŠ Resslova. Hra
našich hráčů proti „profíkům“ nebyla vůbec
špatná. Sice se nám nepodařilo ani jednou
doběhnout, ale porážka 0:13 už byla přijatel-
ná. V závěrečném utkání nastoupili naši chlap-
ci opět proti hochům z Benešovky. Na hřišti
se rozpoutal boj o každou metu. Nebýt naší
nezkušenosti a zbytečných chyb, mohlo klid-
ně dojít k překvapení. Prohráli jsme se ctí 7:10
a obsadili 3. místo. Všem přítomným děkuji
za vzorný přístup a reprezentaci školy. 

Martin Bulušek, Bc.

Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce prošlo přijímacím

řízením na střední školy a odborná učiliště
celkem 53 žáků z 9. ročníků, jedna žákyně
z 8. ročníku a 5 žáků z 5. ročníku (ti odejdou
do primy Gymnázia v Přelouči). Jedna žákyně
z 9. r. přihlášku nepodávala. 

Z uvedeného počtu 53 bude na středních
školách v maturitním oboru studovat celkem
31 žáků, ostatní (22) začnou na učebních obo-
rech. Největší zájem byl o studium na školách
se zaměřením na výpočetní techniku, dále na
obory mechanik - opravář či obory v pohostin-
ství, např. kuchař-číšník. Dále žáci odejdou do
gymnázií, děvčata na školy zdravotnického
typu. Několik žáků zvolilo studium na soukro-
mých středních školách. 

Dostat se na vybranou školu nebyl pro
většinu žáků žádný problém, protože nabíd-
ka míst na středních školách a učilištích pře-
vyšuje vesměs poptávku ze strany vycháze-
jících žáků. Mnohdy stačil k přijetí střední
školou požadovaný průměr známek na někte-
rém z vysvědčení z 8. -9. třídy. 

Bc. Martin Bulušek, vých. por. 

CELÝ SÁL ZPÍVAL A TANČIL
V pátek 11. 5. všichni žáci naší školy na-

vštívili nezapomenutelný koncert hudební
školy YAMAHA z Českých Budějovic. Už od
samého začátku byla atmosféra v sále plná
energie a nadšení. Posluchači školy hráli a zpí-
vali písně od rockových začátků (The Beatles)
až k dnešním novinkám rockové a populární
hudby. Využili veškeré moderní techniky k vy-
tvoření „moderní show“ - kamery, foto s pro-
mítáním na plátno za kapelou, světelné a kou-
řové efekty... Tyto efekty ovšem jen podtrhovaly
opravdovou muzikálnost a všestranný talent
účinkujících, kteří se pustili i do improvizace
s našimi odvážnými žáky. Energie na jevišti
s sebou strhla i většinu hlediště a ve druhé
polovině koncertu už zpíval a tančil celý sál. 

Pro žáky bylo toto páteční dopoledne vel-
kým zážitkem, ale pro mnohé i povzbuzením
do budoucna, nebok koncert školy YAMAHA
je důkazem, že není nutnou podmínkou mít
velký hlas nebo mimořádný talent, ale s pílí,
snahou a chutí učit se pořád něčemu nové-
mu je možné účastnit se projektů, které při-
náší radost našemu širokému okolí...

Mgr. Veronika Pokorná

Cena Reprezentant školy
Na slavnostní vyhodnocení Ceny Repre-

zentant školy se dne 6. 6. 2007 do Občan-
ské záložny dostaví z naší školy vybraní žá-
ci a žákyně:
PRVŇÁČEK: Tereza Staňková, I. A
1. STUPEŇ: Pavlína Hačková, V. r. 
2. STUPEŇ 
- JAZYKOVÝ SMĚR: Nikola Havlíčková, IX. A
- SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SMĚR:

Linda Krausová, IX. B
- PŘÍRODOVĚDNĚ-TECHN. SMĚR: 

Petr Brudný, IX. B
- SPORTOVNÍ SMĚR: Libor Cápay, IX. B

Všem navrženým žákům a žákyním
blahopřejeme k ocenění, děkujeme za
reprezentaci školy a přejeme jim mnoho
úspěchů v dalším studiu. 

Mgr. Věra Pětioká, řed. školy

Máme před sebou...
" školní výlety a exkurze (např. do ZOO v Li-

berci, Jihlavě, Dvoře Králové, na hrady a zám-
ky, do pevnosti v Jaroměři, do jeskyní Mo-
ravského krasu, do Prahy nebo jen tak se
projít na Konopáč či do Břehů)

" divadelní představení v Praze
(žáci 8. -9. ročníků)

" ozdravný pobyt III. r. a IV. A
" sportovní den a hudební pořad ZUŠ
" rozloučení se žáky IX. A a IX. B

v Občanské záložně (25. 6. 2007)
" a mnoho dalších akcí

Mgr. Věra Pětioká, řed. školy 
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Úspěch dětské recitace
Porotu ve školním kole na I. stupni naší školy mile překvapila Da-

niela Mňuková ze 3.B. V I. kategorii zaujala básní I. Borské Sestra Bá-
ra. Postoupila do okresního kola „Dětské recitace“ a získala 1. místo.
Po tomto úspěchu se jí otevřela cesta účasti v krajském kole. Krajské
kolo „Dětské scény“ proběhlo v Pardubicích 12. dubna 2007. Při účas-
ti 19 recitátorů potěšila Daniela sebe i nás opět první příčkou. Blaho-
přejeme.                                                            Mgr. L. Tichá

Za II. stupeň reprezentovala naši školu v krajském kole recitační
soutěže v Pardubicích 19. dubna Alina Kulakovská z 8.C, vítězka okres-
ního kola. Ve svých dvou vystoupeních (báseň Dýň a dýně a próza Na-
poleon a kožešník) předvedla vynikající výkon, na postupové místo však
tentokrát nedosáhla. Děkujeme za reprezentaci.     

Mgr. V. Jelínková

Testy Cermat
plnili i v letošním školním roce žáci 9. tříd. Vynikajícího výsledku do-
sáhl zejména ve všeobecných znalostech Vladimír Kopáč z 9.A, který
získal celých 100 % a je tak na 1. místě v republice.

Mgr. V. Jelínková

Literární soutěž - „Evropa ve škole“
54. ročníku této soutěže se se svou prací zúčastnila Alina Kula-

kovská z 8.C, která mezi 57 žáky a studenty ze 12 škol Pardubického
kraje ve své kategorii v krajském kole získala vynikající 1. místo. Slav-
nostní předávání cen se uskutečnilo 2. května v Pardubicích. Blaho-
přejeme a doufáme, že Alina uplatní svůj talent i v budoucnosti.

Mgr. V. Jelínková

Náš svět
nesla název literární soutěž vyhlášená MŠMT. V celostátní soutěži Ali-
na Kulakovská z 8.C svou prací „Hodina klavíru“ získala vynikající oce-
nění. Mezi 300 pracemi byl její příspěvek vybrán mezi 10 nejlepších
(bez určení pořadí) v republice. Ocenění Alina převzala 5. května na
veletrhu Svět knihy v Praze. Upřímně blahopřejeme k úspěchu!

Mgr. V. Jelínková

Zeměpisná soutěž
Dne 30. března proběhlo krajské kolo zeměpisné soutěže „Euro-

rebus“ v Hradci Králové. Do tohoto finále se probojovaly třídy 9.A, 9.B
a 8.B. Z více než 40 tříd této kategorie se 9.A umístila na 23. místě
a jako ZŠ (účastnila se i víceletá gymnázia) skončila na 10. místě býva-
lého Východočeského kraje. 9.B obsadila 32. místo (19. mezi ZŠ) a 8.B
41. místo. Tady se projevil nedostatek znalostí učiva 9. ročníku. Pova-
žuji tento výsledek za vynikající a všem reprezentantům (9.A - V. Kopáč,
J. Mencl, M. Pleskot, 9.B - A. Jarolímová, A. Novotná, R. Knížek, 8.B -
A. Václavková, M. Teplá, D. Nekvapil) blahopřeji a děkuji za předvede-
né znalosti.                                                Mgr. V. Tomanová

Historiáda 2007
Přelouč je naše městečko, najdeme tu všecičko.
Kam jet, to nám napoví nový objezd kruhový.
Jezdí nám tu vlaků dost, blízko stojí Labský most.
Na historiádu jsme přijeli a nemáme z vás strach, 
Poctivě jsme se učili a nikdo z nás není srab.

Takto jsme se, jako čtyřčlenné družstvo (A. Kulakovská, A. Kutílko-
vá, M. Šetina, V. Kopáč) zastupující město Přelouč, představili v Kutné
Hoře u příležitosti soutěže Historiáda 2007 ve dnech 3. - 4. května.

Náš první úkol jsme tedy zvládli a čekaly nás další dva dny nabité zá-
bavnými soutěžemi. I exkurze byly často obohaceny o zajímavé a nej-
novější informace, které často unikají i samotným průvodcům. 

Navštívili jsme: chrám Sv. Barbory, Hrádek, důlní šachty. Prověřili
jsme si naše znalosti z dějepisu a také lépe poznali Kutnou Horu. 

Z 21 družstev, která přijela z celé republiky, jsme se probojovali
na 8. místo. Odjížděli  jsme s cennými zkušenostmi, novými vědomost-
mi a příjemným pocitem z nového zážitku.              Kulakovská, 8.C

Exkurze 5.B v historické vesnici Ostrá
V historické vesnici jsme navštívili dílnu provazníka, mydláře, pa-

pírníka, dráteníka, svíčkaře, hrnčíře a dalších řemeslníků. Zkusili jsme
vyrobit vlastní bylinné mýdlo, lněný provaz, ruční papír atd. Velký zá-
jem jsme projevili o rýžování zlata. Mohli jsme si koupit i hotové výrob-
ky ve středověkém tržišti. Ale pozor, všude se platí groši, které jsme
získali ve směnárně.Ve velké hodovní síni jsme se posilnili Keltskou
palačinkou a heřmánkovým sirupem.O životě ve středověku nám vyprá-
věla také paní průvodkyně. Ve velké zahradě jsme odpočívali a bloudi-
li ve třech přírodních bludištích.

Domů jsme odjížděli spokojeni, protože se nám den moc vydařil.
Mgr. A. Malečková

Volejbal
Začátkem dubna bojovala družstva chlapců a dívek pod vysokou

sítí v rámci okresní olympiády. Obě družstva po velmi dobrých výkonech
postoupila do finále. Dívky obsadily nakonec 5. místo a chlapci velmi
pěkné 2. místo. 

Z dívek byly nejlepší Eva Hrdá z 9.B, Markéta Pemlová z 8.A a Ka-
teřina Zárubová z 8.C. Z chlapců byl nejlepším hráčem Daniel Mazal
z 9.B a David Vališ ze 6.B.

Na hřišti dále nastoupili N. Pulicarová, D. Havelková, P. Vytlačilová,
A. Jarolímová, K. Šteckerová, L. Kotová, P. Šourek, T. Minařík, L. Kolman,
L. Kujovský, J. Dašek, J. Dvořák, T. Blažej, M. Pleskot.

Mgr. H. Neradová

Košíková mladší žáci
Dne 4. dubna se mladší žáci naší školy účastnili nového „Veliko-

nočního turnaje“ v košíkové v Pardubicích. Po velmi dobrých výkonech
jsme obsadili vynikající 2. místo po ZŠ Studánka Pardubice, kde hráli
žáci, kteří trénují za BK Pardubice.

Reprezentovali: F. Dašek, M. Vosáhlo, T. Hledík, M. Roub, D. Pitřík,
J. Vokál, J. Tomášek, T. Roubová, A. Pacáková.

Děkuji za vzornou reprezentaci i za odbornou pomoc Honzíkovi
Daškovi.                                                    Mgr. V. Tomanová

Sportovně soutěžní den
se na naší škole konal 7. května. Dvě vyučovací hodiny žáci strávily ve
třídě při soutěžích - 6. a 7. třídy v piškvorkách, 8. a 9. třídy soutěžily
v sudoku.

Od 10 hodin na stadionu žáci soupeřili ve štafetách, vybíjené, ko-
pané a volejbale. 

V piškvorkách zvítězil Radek Macel ze 7.C, 2. místo získala Klára
Hebká ze 6.B, 3. místo Lucie Hrubešová ze 7.A.

Své vítěze měla také soutěž v sudoku: 1. místo Vladimír Kopáč z 9.A,
2. místo Andrea Jarolímová z 9.B, 3. místo Petra Vytlačilová z 8.C.

Za krásného počasí proběhly i sportovní disciplíny. Ve štafetě i ko-
pané zvítězili chlapci 6.A a 7.B, ve štafetě dívek 6.B a 7.C, ve vybíjené
taktéž 6.A a 7.B.

V 8.a 9. třídách se všechny disciplíny (štafety, kopaná i volejbal)
sčítaly, a tak se absolutním vítězem s nejvyšším počtem bodů stala
9.A, 2. místo získala 8.B a 3. místo 9.B.

Blahopřejeme!                                        Mgr. H. Neradová

Šachový turnaj
o přeborníka DDM se konal 14. května v DDM Přelouč. Soutěžilo 19 žá-
ků ze 4 škol, a to ZŠ Smetanova, ZŠ TGM, Gymnázium Přelouč a ZŠ
Choltice.
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Žáci z naší školy získali výborná umístění - 2. místo Jakub Černý
(za L. Pacákem z Gymnázia Přelouč), 3. místo Jan Mencl a 6. místo Vla-
dimír Kopáč - všichni z 9.A. Na 9. místě skončil David Nekvapil.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy
v „královské hře“.                                          Mgr. H. Neradová

Rugbyový turnaj
Ve středu 9. května pořádal Rugby Club Přelouč na svém hřišti

rugbyový turnaj 4. a 5. tříd. Letos o vítězství bojovala družstva ze ZŠ
v Přelouči a okolí i sportovci z Francie. Napínavých zápasů se tedy
celkem zúčastnilo 24 družstev. 

V naší třídě jsme se dlouho rozhodovali, zda vytvoříme smíšené
družstvo, nebo se rozdělíme na kluky a holky, aby si mohlo zahrát víc
dětí. Nakonec vzniklo družstvo Hippie a bojovnice zvolily název Bam-
boocha. A jak to dopadlo? Po urputných bojích Bamboocha získala ve
své kategorii výborné 10. místo.

Hippies se střetli ve finálovém zápase s Francií. Po napínavém
a vyrovnaném souboji naši kluci získali vynikající 2. místo v kategorii
5. tříd. A to si představte, že se tomuto sportu nikdo z nás nevěnuje!

Po slavnostním vyhlášení a rozdělení pohárů následovala naše
malá třídní oslava. 

Patřilo k ní fotografování a sladké mlsání, kdy jsme si pochutnáva-
li na zákuscích, které nám za odměnu koupil pan Nekvapil. Děkujeme.

Mgr. A. Malečková

Rozloučení s absolventy 9. tříd
s předáním pamětních listů se bude konat

v úterý 26. června v 16. hodin v Občanské záložně.
Srdečně zveme rodiče a přátele školy.

Mgr. F. Jelínek, ředitel školy

Přírodovědná poznávací soutěž - školní kolo
Žáci 3., 4. a 5. ročníků naší školy opět po roce poměřili mezi se-

bou své znalosti v oblasti poznávání rostlin a živočichů. Celkem dva-
cet žáků se 15. května zúčastnilo školního kola přírodovědné soutěže,
na kterou se někteří opravdu pečlivě připravovali. Svědčí o tom jejich
pěkné výkony.

V kategorii 3. roč. obsadila 1. místo Adéla Lhotová, 2. místo Dani-
ela Mňuková a 3. místo Václav Luňák, všichni ze 3.B. Ze čtvrkáků byli
nejlepší Lenka Fričová (1. místo), Mikuláš Černohlávek (2. místo), oba
ze 4.A a Petra Matoušková (3. místo) ze 4.B. Mezi žáky 5. roč. se na
1. místě umístila Michaela Juríková, na 2. místě Ladislav Roušar a na
3. místě Jiří Šafránek, všichni z 5.B.

Ti nejlepší budou naši školu reprezentovat také v okresním kole
v Pardubicích. Držíme jim palce!
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Zpíváme maminkám
Dne 12. května se konal v přeloučské Záložně již tradiční

Jarní koncert pěveckých sborů. Vystoupily zde sbory Choltický
zvoneček, Korálek, Roškák i komorní sbor Mezzoforte. Všichni
zpěváčci zpívali krásně, protože každou notičku věnovali svým
maminkám, které o den později oslavily Den matek. Myslím,
že zpěv a rozzářený pohled malého i velkého zpěváka dokáže
potěšit každou maminku víc, než drahý dárek. Proto ještě jed-
nou přejeme dodatečně všem maminkám to nejlepší.

Mgr. Michaela Drábková

Jedeme dál
Blíží se už konec školního roku. Všichni se těší na prázdni-

ny, my však jedeme dál. 
Do konce června už zbývá jen měsíc. Přesto naše zpěváky

čeká spousta práce i zábavy. Ve dnech 31. 5. - 3. 6. bude na
území Přelouče a okolí o 40 dětí více. Přijedou totiž děti z pě-
veckého sboru Vodopád z Banské Bystrice a hostit je bude
náš Roškák. Děti čeká výlet do hřebčína v Kladrubech nad La-
bem i výlet do Prahy.Společně vystoupí na koncertě v pátek
1. 6. od 18 hodin v přeloučské Záložně, kam vás již te{
srdečně zveme. 

Další významnou akcí a velkou zkušeností pro nás bude
Festival chrámových sborů v Cholticích, který se bude konat
23. 6. Na festival se sjedou sbory z celého kraje, z naší školy
to budou nejmenší z Korálku a ti největší z Mezzoforte.

Mgr. Michaela Drábková

Zájezd tanečního oddělení na Slovensko
Za svými kolegy a kamarády z tanečního oddělení ZUŠ ve

Vrbovém se ve dnech 14. - 16. 5. vydali žáci a učitelé taneč-
ního oboru naší školy. Ve zdejším kulturním domě se během
úterý konaly celkem tři koncerty, dva výchovné pro žáky míst-

ních škol a jeden slavnostní večerní.Tato vystoupení byla kon-
cipována jako průřez hlavními tanečními styly, takže se na pó-
diu vystřídal tanec lidový, klasický i moderní. A ačkoli byl tento
taneční maraton velmi náročný fyzicky i psychicky, naše děti
podaly skvělé a soustředěné výkony a sklidily dlouhý potlesk.
Asi největší úspěch zaznamenala taneční etuda „Žabky“ se
sólistou Milanem Kellerem. Podobně ocenilo publikum i vy-
stoupení dvou našich nejmladších tanečníků - Veroniky Dvořá-
kové a Kuby Kobery.

Kromě vystoupení došlo samozřejmě i na několik kratších
výletů, do nedalekého lázeňského města Pieškan, muzea lido-
vé kultury v Krakovanech nebo do zahrad v Lednici. Příjemnou
tečkou za zájezdem byla návštěva akvaparku v Jihlavě. 

Celý zájezd proběhl ve velmi příjemné a bezproblémové
atmosféře, a to zejména díky profesionálnímu přístupu a spo-
lehlivosti všech mladých tanečníků.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
a Kulturní služby města Přelouče

pořádají

III. ročník festivalu dechových souborů

POLANSKÉHO PŘELOUČ
PROGRAM:

PÁTEK 15. 6. 2007
13:00- Slavnostní zahájení festivalu, park před restaurací

U Kynterů, Při této příležitosti budou slavnostně ote-
vřeny nově upravené parkové prostory.

19:30- NOCTURNO, Farní kostel sv. Jakuba.
Účinkují: Dechové duo Konzervatoře Pardubice, ŽesOový
kvartet ZUŠ Zruč nad Sázavou, komorní sbor Mezzofor-
te (ZUŠ Přelouč), dechové trio a kvarteto ZUŠ Přelouč.

SOBOTA 16. 6. 2007
13:00- Přehlídka dětských souborů, náměstí TGM

Účinkují: Pěvecké sbory Korálek a RošOák (ZUŠ Přelouč),
dechový orchestr ZUŠ Přelouč a ZUŠ Pardubice Polabiny,
žáci tanečního oddělení ZUŠ Přelouč, Orchestr Stanisla-
va Polanského.

18:00- Přehlídka jazzových a swingových orchestrů, 
náměstí TGM
Účinkují: Soubory ZUŠ Lysá nad Labem, ZUŠ Poděbrady
a Kyx orchestra Chrudim.

20:30- JAZZOTÉKA, vinotéka U Kotýnků.
Účinkují: Z. Grohová, M. Krejčík, P. Čapek, P. Kupčák, J. Ker-
ber, P. Mori.

NEDĚLE 17. 6. 2007
10:00- Slavnostní průvod dechových hudeb městem.

Účinkují: dechová hudba a mažoretky ZUŠ Chlumec nad
Cidlinou, ZUŠ Čáslav, Kmochova hudba Kolín a mažoret-
ky Srdíčko. 

11:30- Závěrečné slavnostní vystoupení dechových sou-
borů, náměstí TGM

Srdečně Vás na tento hudební svátek zveme.



Přeloučští skautští vedoucí pomáhali 19. května na
Svojsíkově závodě. Tento závod sice nese jméno zakla-
datele Junáka, který žil před sto lety ale je připraven na
základě zcela nových moderních zásad. Základem všech
disciplín je jejich reálná potřebnost a důležitost pro děti
v dnešní době a důraz na týmovou spolupráci a praktic-
ké provedení.

Celkově k závodu
Závod proběhl pro celý okres Pardubice v okolí Dolního Je-

lení. Zúčastnilo se ho celkem osm čtyř až sedmičlenných družin.
Závod mohli absolvovat kluci i holky ve věku od deseti do

patnácti let, a to v oddělených kategoriích nebo i spolu v jed-
né družině.

Závodu se však mohou účastnit pouze reálné skautské dru-
žiny, které se spolu schází po celý rok. Závod tak je skutečnou
prověrkou, která ukáže nejen schopnosti jednotlivých členů, ale
také silné i slabé stránky týmové práce v celé družině.

„To, že má skauting nový závod, je jedním z výsledků celo-
státní snahy o modernější a atraktivnější skautský program.
Junák byl už v dávné v historii velmi moderní organizací a i dnes
reagujeme na aktuální potřeby společnosti. Třeba týmová prá-
ce je jedna z věcí, kterou dnešní svět potřebuje. My děti k tý-
mové hře i společnému řešení úkolů vedeme a nechceme být
vnímáni jen jako ti, co uzlují a vaří v kotlíku.“, říká výchovný
zpravodaj Junáka Pardubice Pavel Matouš z Přelouče, který byl
pověřen vedením přípravy závodu. 

Disciplíny
Závod má nejrůznější disciplíny. Ty prověřují a cvičí různé

věci. Vedle známých tradičních dovedností, jakými je třeba zna-
lost přírodnin a další, se testuje i všeobecný přehled, inteligen-
ce, praktická první pomoc, znalost dopravních předpisů a zá-
konných pravidel, schopnost správného vyplnění formuláře
(přihlášky na střední školu), schopnost rozdělení týmových ro-
lí při řešení úkolu, mrštnost, rychlost, správné třídění odpadu,
sestavení pozvánky na výpravu a další věci.

Praxe je základ
Prověřuje a cvičí se hlavně praxe. Třeba první pomoc byla

připravena tak, že družina přiběhla k nabouranému autu, kde
byli reálně namaskovaní zranění, jakoby někteří byli v bezvě-
domí a jiní při vědomí a někteří v šoku. Družina měla za úkol

reagovat co nejlépe tak,
aby zraněným pomohla. Mi-
mo ně byl samozřejmě při
kontrole i zkušený instruk-
tor záchranář, který postupy
hodnotil a po závodě mohl
závodníkům poskytnout
zpětnou vazbu a rady.

Podobně třídění odpadu
probíhalo tak, že na plach-
tě bylo nasypáno spousta
odpadu a děti měly odpad
roztřídit. Pro zcela správné
třídění je třeba poznat např.
to, že popruhy v odpadu ne-
byl textil, ale plast a další chytáky.

Shrnutí
Skauting má slogan: „Skauting pro život“. Chceme tedy děti

připravovat na vše, co je v životě může potkat a to jak morál-
ně, tak i zkušenostmi. Účastí na zahraničních akcích děti vede-
me také k toleranci k cizím zemím a ke znalosti jazyků.
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Moderní závod skautů

SKAUTI pro veřejnost pořádají:

Filmový klub FILMÁČ
Rádi bychom Vás pozvali na poslední Filmáč tohoto školního
roku, který se výjimečně uskuteční poslední ČTVRTEK v měsíci.



Nabídka
pro pečující rodiny

Naše organizace nabízí v rámci od-
lehčovacích služeb krátkodobou pomoc
v době prázdnin rodinám, které pečují
o své blízké. Pokud si potřebujete odpo-
činout na dovolené, zastoupíme vás. Kon-
taktujte nás, prosím, na tel. 731 402 374
raději dřív.

První jarní výlet
se vyvedl

V pátek 20. 4. jsme vyrazili na první
jarní výlet - šestnáct výletníků a doprovod,
dvě pracovnice charity. Exkurze v TPCA

Kolín zaujala úplně všechny, už nápis
hned u vchodu za osobní vrátnicí:
VESELE, KAMARÁDSKY, ENEGRICKY

A USILOVNĚ!
Nápis je ve čtyřech jazycích, včetně

japonštiny a je v něm naznačena celá
strategie podniku. Supermoderní závod
na výrobu automobilů se má čím pochlu-
bit: skvělá technická vybavenost a nejmo-
dernější technologie, precizní organizace
práce a logistiky, propracovaný systém pé-
če o zaměstnance a jejich odměňování... 

Zhlédli jsme film o výstavbě závodu,
provezli se po výrobních halách, vyslechli
výklad dvou zaměstnanců, kteří se nám
věnovali, a byl prostor i na položení otá-
zek. Každý si odvezl i malou pozornost.

Návštěvu TPCA Kolín můžeme každému
doporučit, opravdu stojí za vidění.

Po ukončení exkurze jsme odjeli do
Kolína, kde se každý podle svého gusta
občerstvil a o půl třetí už jsme vstupo-
vali do chrámu sv. Bartoloměje. Chrám
jsme si prohlédli, odvážnější si zazpí-
vali a všichni jsme si poslechli výklad
místního kaplana, který byl poněkud své-
rázný. Kontrast moderního výrobního zá-
vodu chrlícího denně desítky automobi-
lů a krásné historické chátrající památky,
potýkající se s nedostatkem peněz, donu-
til nejednoho výletníka k zamyšlení.

Děkujeme všem účastníkům výle-
tu za milou společnost.

Rita Hudcová

Divadlo
o Šípkové Růžence

Děti z Jakub klubu připravují pod ve-
dením paní Jarmily Housové divadelní
představení pro přeloučské mateřské škol-
ky. Představení zahrají v pondělí 25. 6.
2007 v 10 hodin na farním dvoře za kos-
telem sv. Jakuba na Masarykově náměstí. 

Vstupné je dobrovolné a srdečně zve-
me všechny, kdo nejsou v té době v práci.

Akce 13. května
- Den pro rodinu,

pod záštitou radního Pardubic-
kého kraje Bc. Slávka Macely

Při příležitosti Dne matek jsme již po
třetí připravili soutěže a malování na asfalt
na Masarykově náměstí. Pan Drábek ak-
ci příjemně doladil hudbou a děti měly
možnost prozkoumat i auto hasičského
záchranného sboru. 

Soutěží se účastnilo přes 50 dětí
a v malování na asfalt porota (v složení:
pan místostarosta Ivan Moravec s chotí
a paní Věra Jelínková) hodnotila 30 obráz-
ků. Všechny byly krásné a porota nako-
nec vybrala 3x 1. - 3. místo podle věko-
vých kategorií. Někteří z výherců jsou na
fotografiích. 

Akci připravila Charita Přelouč (Jakub
klub), Sdružení žen při KDU-ČSL MO Pře-
louč a Hasičský záchranný sbor Pře-
louč. Děkuji všem, kdo se akce zúčast-
nili, i všem, kdo ji pomáhali připravit.

Zdenka Kumstýřová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������

Účastníci výletu

Akce 13. května - Den pro rodinu



Rybářské závody
Dětské rybářské závody se v tomto roce tradičně konaly na

revíru Komora, teplé počasí na konci dubna slibovalo výborné
rybářské zážitky. Pro děti bylo připraveno 130 míst, každé mě-
lo od rybářské organizace zajištěnu svačinu. Do začátku závo-
dů v sedm hodin se dostavilo 75 dětí, každý si vylosoval své

místo lovu pro prv-
ní a druhý poločas
a závody mohly být
zahájeny. Již v prv-
ních minutách zá-
vodů se začínalo
ozývat volání „mí-
ra“, to závodníci,
kteří ulovili rybu
volali rozhodčího
na svém úseku,
aby jim rybu změ-
řil a zapsal body.

Již po prvním poločase měli nejlepší závodníci nachytáno
téměř deset metrů ryb. Po svačině (párek s rohlíkem a limoná-
da), šli závodníci lovit na jiná místa. Druhý poločas mohl být
kratší, protože ryby již tolik nebraly. Po sečtení výsledků první-
ho a druhého poločasu bylo jasné, kdo jsou vítězové. Ti obdr-
želi hodnotné ceny, které rozšířily jejich rybářské vybavení.

Úlovky byly opravdu bohaté, protože ještě závodníci na dva-
cátém místě měli kolem tří set bodů. Oceněna byla i nejmen-
ší a největší ulovená ryba.

A nyní něco z výsledků, celkově bylo uloveno 870 ryb, kte-
ré měly dohromady 163 metrů. Nejmenší rybu ulovila Michala
Nekvapilová (7 cm), největší rybu ulovil Vítek Rozkošný (úhoř
62 cm). Na prvním místě se umístil David Rozkošný (98 ryb
o délce 17,8 m). Na druhém místě Andrea Slavíčková (78 ryb
o délce 14 m), třetí Jana Kazimírová (61 ryb o délce 10 m).

Hezké ceny dostaly všechny děti, které ulovily rybu, a ty kte-
ré nechytily nic, dostaly cenu útěchy. 

Podrobná výsledková listina je dispozici na webových strán-
kách rybářské organizace.              (www.mocrs.vprelouci.cz)

Novák Stanislav - vedoucí odboru mládeže
MO ČRS Přelouč
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Z ČINNOSTI RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE

Inzerce



Není příjemné zjistit, že po 86 letech
činnosti stojí tento sbor před možným
ukončením své působnosti. Úvodem si
připomeňme historii pěvecké sborové čin-
nosti v našem městě, která sahá daleko
do minulosti.

V roce 1863 byl v Přelouči založen pě-
vecký spolek „ VOJMÍR“. Po deseti letech
se „VOJMÍR“ sloučil s nově vzniklou „OB-
ČANSKOU BESEDOU“. Další zprávy o pě-
vecké činnosti však nejsou. Až po roce
1910 je zřízeno „PĚVECKÉ HUDEBNÍ
SDRUŽENÍ“ - při „OBČANSKÉ BESEDĚ“.
Světová válka opět kulturní dění přeruši-
la. Po válce, roku 1921 vzniká ženský pě-
vecký sbor, který se svolením slavného
hudebního skladatele Josefa Bohusla-
va Foerstera nesl jeho jméno. Původně
ženský sbor se změnil na smíšený a ve
vedení se vystřídalo 12 sbormistrů. Sbor
je členem „UNIE ČESKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ“.

Přesto, že se sbor již delší dobu po-
týká s generačním problémem, dokázal
každoročně připravit několik koncertů -
jarní, vánoční, pro Přeloučské rodáky
v Praze. Dále se účastní přehlídek pě-
veckých sborů a vystupuje i při pietních

slavnostech. Tolik alespoň ve zkratce
o historii náplni sboru J. B. F. 

A co je příčinou nynějších problémů?
Za prvé - odchází v pořadí třináctý

sbormistr, p Jiří Kupka, který se po náhlém
úmrtí dlouholetého sbormistra p. Stanisla-
va Polanského obětavě sboru ujal. K na-
ší lítosti pan Kupka z důvodu velké pra-
covní vytíženosti již sbor nemůže řídit.
Patří mu však za dobu pěti let spoluprá-
ce s námi velké díky. Také ing. Bohuš Be-
neš, který zajiškuje klavírní doprovod při
nácviku i koncertech, uvažuje o ukonče-
ní své záslužné práce. Dále řada našich
zpěváků chce z důvodu vyššího věku ze
sboru také odejít. Naše snaha získat pro
sbor mladší členy se bohužel nesetkává

s úspěchem. Ale říká se, že naděje umírá
poslední… Pokud by se našel nový sbor-
mistr, klavírista a několik zejména mlad-
ších lidí, kteří by byli ochotni věnovat
svůj čas a dobrý hlas sborové činnosti,
nemusel by tento sbor s tak dlouholetou

tradicí skončit. Já věřím, že v Přelouči
jsou občané, kteří dobře a rádi zpívají. Po-
kud se nám ozvete, může sbor „J. B. Foer-
ster“ dále pokračovat.

Žijeme v době velkého technického
rozvoje, ale neměli bychom dopustit, aby
se zapomínalo na naše národní - lidové
písně, které náš sbor rád zpívá. Jsou pře-
ce naším kulturním dědictvím, je v nich
uložen cit i smysl pro krásno. Končím
proto výrokem naší paní B. Němcové -
„Hudba a zpěv - to je sladká a líbezná
mluva, každému srdci srozumitelná.“

Jiřina Koppitzová
Předsedkyně sboru
„J. B. Foerster“ Přelouč
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ZAMYŠLENÍ NAD DALŠÍ EXISTENCÍ SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU
„JOSEF BOHUSLAV FOERSTER“ V PŘELOUČI

Stav členů sboru v roce 1989 Stav členů J. B. F. v roce 2006

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče

NASLOUCHEJME „DIVIŠOVĚ VILE“
Každý z nás pozná kostel, radnici, divadlo. Ale jak poznáme, k jakému účelu dům opravdu slouží, nenese-li

typické stavební prvky, které ho okamžitě prozradí? Velmi obtížně, pokud není budova popsána nebo označena
cedulí. Jen tak nese bezesporu čitelné poselství občanům města, ve kterém stojí. Jaké poselství ponese občanům

města Přelouče architektonický skvost
nazvaný podle svých původních vlast-
níků „Divišova vila“, která nemá od za-
čátku roku 2007 své určení? Zeptej-
me se samotné Divišovy vily, co o svém
poslání říká ona sama - naslouchejme
Divišově vile.

Jsem majetek města Přelouče, vzác-
ný stavební klenot. Sto let stojím v roz-
lehlé zahradě na křižovatce ulic Ná-
dražní a Hradecká především zásluhou
dvou osobností. Proslulý architekt Ru-
dolf Kříženecký mě skvěle pseudoba-
rokně oblékl - jsem známá tím, že se
podobám pražskému letohrádku zva-
ném „Amerika“, který byl postaven v le-
tech 1712-20 K. I. Dienzen hoferem.
Vynikající článek o mé architektuře
napsal do časopisu „Rošt“ 4/2007 pan

Fr. Hollmann. Kdyby mě nenechal za své peníze postavit v roce 1907 ředitel cukrovaru, významný odborník v obo-
ru průmyslového zpracování cukru, pan ing. Jan V. Diviš, tak bych ve vašem městě nikdy nestála. Bývalo mi dobře,
když mě nazýval svým domovem pan Diviš - nebyl to jen ředitel
cukrovaru, ale i úspěšný starosta města Přelouče v letech 1914-
-1919. Stál též mezi zakladateli Městského muzea v roce 1902 spo-
lu s jinými výraznými osobnostmi města, jakými byli JUDr. Ladislav
Luis - místní advokát a spisovatel, evangelický farář a kulturní
pracovník Bohumil Mareš, místní rodák a mecenáš PhDr. Jindřich
Tesánek, bývalý starosta města Josef Slavík…

Domovem jsem byla i světově známému akademiku MUDr. Ji-
římu Divišovi - v roce 1926 vůbec jako první na světě úspěšně
odstranil část plic s metastázou rakoviny. V roce 1931 provedl dal-
ší světovou unikátní operaci - a to resekci plicního laloku s prvot-
ním nádorem.

Pacientka tři roky poté porodila zdravé dítě. V roce 1939 byla
díky profesoru Divišovi založena v Motolské nemocnici chirurgic-
ká klinika zaměřená na hrudní chirurgii. V současné době ji vede
prof. Pavel Pafko. Básník Ivan Diviš na mě („Divišovu vilu“) vzpo-
míná ve své tvorbě v básnické trilogii „Beránek na sněhu - Tha-
nathea - Moje oči musely vidět“ a též v knize esejů „Teorie spo-
lehlivosti“. Básník Ivan Diviš jezdil pravidelně na prázdninové
pobyty ke své babičce (byl vnukem ing. Jana V. Diviše). V roce
1995 se stal nositelem ceny Jaroslava Seiferta.

Těší mě, že jsem spojována s takovými osobnostmi, ale nevím,
zda by těšilo je, že nyní mám být prodána - Já „Divišova vila“ pro
neznámé účely. Rodina Divišova mě přece darovala městu Pře-
louči proto, abych pomáhala v lidech rozvíjet jejich vznešené vlast-
nosti - vzdělanost, vytříbenost, vybranost, kultivovanost… Prosím pomozte mi, pečujte o mně,abych mohla plnit
toto poslání.                                                                                                     Marcela Danihelková

Pohled na „Divišovu vilu“ ze zahrady

Podobizna p. Diviše z hrobky na „Svatém Poli“



Nelze přehlédnout, že druhá polovina
letošního roku bude nesporně bohatá na
životní výročí našich v Praze působících
bývalých rodáků a spoluobčanů, z nichž
tři byli dokonce jmenováni čestnými ob-
čany našeho města.

Připomeňme si je alespoň ve struč-
nosti:

26. červenec je výročím nedožitých
95 let (nar. 1912) přeloučského rodáka
a čestného občana města akad. malí-
ře Františka Emlera. Studoval v letech
1932-1938 na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze u prof. Otakara Nejedlého. V ro-
ce 1938 mu byla udělena „italská cena“,
obnášející celoroční italské stipendium.
Rok studoval v Římě na Academia di
belle Arti ve figurální škole Carlo Sivieri-
ho. Původní krajinomalby čerpal z rod-
ného Polabí, později Vysočiny, kde pobý-
val na chalupě v Kuklíku. Po 2. světové
válce uskutečnil též studijní cestu do
francouzské Bretaně. Uspořádal četné
výstavy doma i v cizině. Akademický
malíř František Emler zemřel 24. květ-
na 1992 v Praze ve věku nedožitých
80ti let. 

Dne 23. září uplyne 100 let od naro-
zení (nar. 1907) místního rodáka a rovněž
čestného občana města Přelouče Fran-
tiška Fillipovského ml. Tento divadelní,
rozhlasový, filmový a televizní umělec
započal svoji divadelní dráhu v r. 1931
v Osvobozeném divadle v Praze po bo-
ku Voskovce a Wericha, od roku 1945
působil v činohře Národního divadla.
Z rozhlasové práce si připomeneme čet-
bu Poláčkových „Bylo nás pět“, v dabin-
gu filmy s Louisem de Funesem.

Na počest Fr. Filipovského se koná
v jeho rodném městě každoročně slav-
nostní udílení cen za dabing. Letošní sto-
leté výročí narození bude jistě příležitos-
tí k celoživotní rekapitulaci jeho umělec-
ké činnosti. Nelze rovněž nevzpomenout,
že to byl právě Fr. Filipovský, který doká-
zal svým osobním dopisem odvrátit zá-
měr totalitního režimu po IX. Sjezdu KSČ
zřídit v Záloženské budově Vyšší země-
dělskou školu. František Filipovský ze-
mřel v Praze dne 26. října 1993 ve vě-
ku 86 let.

Dne 8. listopadu by se dožil 90 let
(nar. 1917) ing. Vladimír Hrubeš, dlou-
holetý předseda Klubu rodáků a přátel
města Přelouče v Praze a čestný občan

města Přelouče. Svoji spolupráci s praž-
ským Klubem započal bezprostředně
po svém příchodu do Prahy v roce 1951
a dokázal i zde uplatnit svoje velmi dob-
ré organizační schopnosti. Nebylo pro-
to pochybností o tom, že po úmrtí do-
savadního předsedy Klubu v roce 1982
prof. RNDr. Václava Pleskota převezme
tuto funkci právě ing. Vladimír Hrubeš.
Dokázal především získat zajímavé osob-
nosti k přednesení přednášek a řídit ná-
sledné besedy. V činnosti Klubu se sna-
žil co nejvíce přiblížit i aktivní dění
v našem městě. U příležitosti jeho 80. vý-
ročí narození mu bylo uděleno dne 7. 11.
1997 čestné občanství města Přelouče.
Ing. Vladimír Hrubeš zemřel v Praze
dne 14. ledna 2005 ve věku 87 let.

O jmenovaných čestných občanech
našeho města bylo v minulosti v přelouč-
ském „ROŠTU“ uveřejněno dostatek in-
formací, proto využívám této příležitosti
zmínit se poněkud podrobněji o dalším
přeloučském „stoletém“ jubilantovi, který
si naší vzpomínky právem zaslouží. Jde
o přeloučského rodáka, vynikajícího ma-
tematika a propagátora moderních no-
mografických metod, profesora ČVUT
RNDr. Václava Pleskota. Narodil se dne
17. listopadu 1907 v rodině místního bed-
náře a vyrůstal společně se šesti další-
mi sourozenci. Sociální poměry takto po-
četné rodiny nebyly dobré. Situaci ještě
zhoršilo úmrtí matky v roce 1913 a ná-
sledné povolání otce do války. Sedm dětí
se tak ocitlo v péči sousedů a příbuzných.
Ani po válce se situace příliš nezlepši-
la. Z toho důvodu nemohl nadaný syn
Václav nastoupit hned na gymnaziální
studium. Teprve po ukončení třetí třídy
místní měškanské školy přestoupil pří-
mo do čtvrtého ročníku pardubické re-
álky. Na studium si musel přivydělávat
kondicemi. Maturitní zkoušku však vy-
konal s vyznamenáním. Po maturitě po-
kračoval v dalším studiu jen zásluhou
přijetí do Hlávkovy koleje (Hlávkova
nadace podporovala nemajetné české
studenty). V letech 1925-1930 studoval
matematiku a deskriptivní geometrii na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na
Fakultě speciálních nauk ČVUT. Po do-
končení vysokoškolských studií se stal
v roce 1930 asistentem prof. Dr. Václa-
va Hrušky na ČVUT v Praze a své vyso-
koškolské činnosti zůstal už věrný s vý-

jimkou válečných let, kdy učil na praž-
ských středních školách. V roce 1948 se
habilitoval na docenta a v roce 1949
byl jmenován profesorem ČVUT v Praze.
Přednášel na různých fakultách ČVUT
a na Matematicko-fyzikální fakultě UK
o nomografii, numerických metodách
a matematických strojích. Vykonával řa-
du akademických a vědeckých funkcí.
V letech 1950-1952 byl např. děkanem
Fakulty speciálních nauk ČVUT, v letech
1952-1954 prorektorem a v roce 1955
rektorem ČVUT. V letech 1954-1959 byl
vedoucím katedry matematiky a deskrip-
tivní geometrie na Zeměměřičské fakul-
tě ČVUT a od roku 1960 vedl matema-
tickou laboratoř na Fakultě jaderného
a fyzikálního inženýrství ČVUT. Byl členem
různých vědeckých společností, čestným
členem Jednoty českoslov. matematiků
a fyziků, podnikl též řadu studijních cest
do zahraničí. Hlavním oborem jeho vě-
deckého zájmu byla nomografie, z níž
kromě knižních publikací uveřejnil 47 sa-
mostatných prací v domácích i zahranič-
ních vědeckých časopisech. Jeho vědecké
činnosti se dostalo uznání i v zahraničí.
Nelze rovněž nevzpomenout jeho origi-
nální koncepci renovovaného systému
logaritmického pravítka. Právem lze kon-
statovat, že prof. RNDr. Václav Pleskot
zasvětil celý svůj život matematice, její
výuce a výchově mladé technické inteli-
gence. Do důchodu odešel v roce 1975.
Vedle své vědecké činnosti nezapomínal
na své rodné město, dlouhá léta byl vel-
mi aktivním předsedou Klubu rodáků
a přátel města Přelouče v Praze a pod
záštitou býv. MěstNV uspořádal ve dnech
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Významná letošní životní jubilea některých čestných občanů
a osobností našeho města, kteří působili v Praze 

Prof. RNDr. Václav Pleskot



10.-11. června 1978 Setkání rodáků v Pře-
louči s bohatým programem a výstavou
v Záloženské budově s názvem „Přelouč
a Přeloučsko včera, dnes a zítra“. Někte-
ří členové pražského Klubu se aktivně
podíleli na instalaci této výstavy a dojíž-
děli společně se svým předsedou denně
do Přelouče. Prof. RNDr. Václav Ples-
kot zemřel dne 5. října 1982 v Praze
ve věku 75 let.

Pražský klub rodáků a přátel našeho
města si nepochybně připomene u pří-
ležitosti těchto letošních výročí i svého
aktivního člena prof. PhDr. Zdeňka Ma-
tějčka, DrSc., který by 16. srpna letoš-
ního roku završil 85. výročí svého na-
rození. Tento dětský psycholog prožil své
mládí v blízkých Kladrubech n/L, kde

byl jeho otec ředitelem hřebčína. Před vstu-
pem do pardubického gymnasia absol-
voval 5. třídu v Přelouči, kde také bydlel.
Jeho každoroční besedy v Pražském klu-
bu rodáků a přátel města Přelouče bý-

valy pro všechny účastníky velkým zážit-
kem. Zdeněk Matějček byl mimořádně
vzdělaný, laskavý a moudrý člověk. Ze-
mřel v Praze dne 26. října 2004 ve vě-
ku 82 let.             František Hollmann
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Zakladatelem firmy byl pan Václav
Linhart starší, který se vyučil „u Livorů“.
Po vyučení odešel na zkušenou do Vídně.
Po návratu založil vlastní firmu. Podnik
se zabýval opravami motorových vozidel
všeho druhu, stabilních motorů i moto-
cyklů. Krátce po druhé světové válce fir-
mu převzal jeho syn Václav. U Linhartů
se zákazníci setkávali se seriozním jed-
náním a se službami na vysoké úrovni.

O tom, jak si zaměstnanci i učňové za-
kladatele firmy vážili, svědčí tablo, které
bylo zhotoveno v roce 1944 k jeho 60. na-
rozeninám a k 35. výročí založení firmy.

Na tablu je samozřejmě zakladatel fir-
my V. Linhart starší (foto z mladších let),
vedle jeho syn Václav.

ZAMĚSTNANCI:
Horní řada zleva: Josef Režný z Přelouče,

Václav Novák z Chvaletic, Jaroslav Veče-
řa z Přelouče, Slávek Šimek z Přelouče,
Josef Hloupý z Přelouče, František Liška
z Přelouče
Dolní řada zleva: Jiří Husák z Přelouče,
František Lubas z Benešovic, Adolf Au-
gustýn z Přelouče, Jan Čepila z Klenovky,
Josef Matouš z Přelouče, Jaroslav Nevi-
domský ze Břehů, Zdeněk Malý z Lohenic 
Slávka Kalinová z Kladrub (v kanceláři)

Tablo ve venkovské chalupě 
objevil, získal a opatřil textem 

p. Ladislav Čerňanský z Benešovic.

ERRATA
V květnovém čísle „Roštu“ došlo v pří-

spěvku pana F. Hollmanna k výpadku
části textu v předposledním odstavci. 

Správný text zní:
„Při realizaci navrhované varianty pla-

vebního kanálu dojde pravděpodobně
v letním období k nedostatku vody v pů-
vodním labském řečišti, navíc dojde i ke

zrušení vyústění Neratovského potoka
(struhy) od Střídně se skluzem u limi-
grafu (domečku) pod elektrárnou a jeho
novém zaústění do Labe až pod „Slaví-
kovými ostrovy“. Naproti tomu kanali-
zační vyústění do starého řečiště včetně
Švarcavy zůstávají.“

Tímto se omlouváme našim čtenářům
i autorovi příspěvku.

Redakce Přeloučského ROŠTU

AUTODÍLNA U LINHARTŮ



20 Přeloučský ROŠT

! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Valentín Domniku
ul. Jana Dítěte

Valerie Rácová
ul. 17. listopadu

Adam Šturma
ul. Jana Dítěte

Sofie Tarasenja
ul. Karla Čapka

JUBILANTI:
Stanislav Bok 75 let
ul. Tůmy Přeloučského

Dagmar Grossová 75 let
ul. Pražská

Marie Nekvapilová 75 let
Mělice

Libuše Turynová 75 let
ul. Žižkova

Alena Dalíková 80 let
ul. Karla Čapka

Kamil Gerndt 80 let
ul. Karla Čapka

František Levinský 80 let
ul. Karla Čapka

Václav Balon 85 let
ul. Tůmy Přeloučského

Věra Dostálová 85 let
ul. Střelova

Božena Hyhlíková 85 let
ul. Libušina

Věra Malinská 85 let
ul. Pardubická

František Lipavský 85 let
ul. Pardubická

Anna Burianová 87 let
ul. Obránců míru

Marie Pečenková 87 let
ul. Zborovská

Václav Vlasák 87 let
ul. Čáslavská

Marie Zajícová 88 let
ul. Na Vyšehradě

Anna Kasalová 89 let
ul. Čechova

Štefan Kubovčík 93 let
ul. Zborovská 

Jaroslava Vrdlovcová 93 let
ul. Libušina

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Marie a Petr Heřmánkovi
ul. Dobrovského

Jitka a Miroslav Moravcovi
ul. Jahnova

Věra a Pavel Myškovi
ul. Jižní

Jaroslava a Jiří Wasserbauerovi
ul. ČSA

PŘELOUČÁCI

Inzerce
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Kultura !

Kulturní služby města Přelouče
ČERVEN 2007 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz

1. června HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
pátek USA-po deseti letech usilovné práce je spisovatelka Karen Eiffel
17.30 hod. téměř na konci své poslední a možná nejlepší knihy. Jejím jediným

úkolem zůstává vymyslet, jak zabít svoji hlavní postavu, H. Cricka.
113 minut 60 Kč mládeži do 12 let nevhodný

2. června TAXI 4
sobota Francie-všichni hlavní herci trilogie Taxi se vrací ke čtvrtému
17.30 hod. opusu - taxikář Samy Naceri, nešikovný policajt Frédéric Die-

fenthal, komisař Bernard Farcy, jehož role zaujímá v tomto díle
mnohem významnější post, než u předchozích dílů.

91 minut 60 Kč mládeži do 12 let nevhodný

3. června ROCKY BALBOA
neděle USA-Je to už spousta let, co stál Rocky Balboa v ringu. Jeho mi-
17.30 hod. lovaná žena Adrian zemřela a jeho syn si zařizuje vlastní život.

Rocky vede svou malou restauraci a prosperuje jen díky zašlé slávě.
102 minut 50 Kč mládeži přístupný

8. června TŘETÍ MUŽ
pátek Velká Británie-melancholický i znepokojivý portrét přátelství,
17.30 hod. zrady a kriminálních tendencí v poválečné Evropě, který si ucho-

vává schopnost fascinovat i moderní publikum.
104 minut 60 Kč mládeži do 12 let nevhodný

9. června HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
sobota USA-Alex Fletcher je popová hvězda 80. let, o kterou je zájem
17.30 hod. už jen mezi nostalgiky, kteří navštěvují vesnické zábavy. Náhle

jej kontaktuje oslavovaná hvězdička Cora, která jej požádá, aby
jí napsal písně na její nové album a ještě si s ní zazpíval duet.

99 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

10. června MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
neděle ČR-22. srpna roku 1609 umírá pražský rabín. Dva významní
17.30 hod. muži, astrolog a předseda židovské obce, pospíchají křivolaký-

mi uličkami k jeho smrtelné posteli. Oba dostanou polovinu ta-
lismanu, jehož opětné složení by držitele přivedlo k obrovskému
pokladu.

110 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

15. června NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
pátek USA-špionážní thriller, který je jakýmsi „shrnutím“ Hitchcocko-
17.30 hod. vy americké tvorby. Objevuje se v něm jedno z jeho nejtypičtěj-

ších témat: protagonistou filmu je „nepravý muž“, jenž je falešně
obviněn ze zločinu, který nespáchal a je nucen prokazovat svoji
nevinu.

136 minut 60 Kč mládeži do 12 let nevhodný

16. června BESTIÁŘ
sobota ČR-film režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselleru Bar-
20.00 hod. bary Nesvadbové. Danica Jurčová, Karel Roden a Marek Vašut

v hlavních rolích. Příběh mladé ženy, jejíž život pronikavým způ-
sobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem.

113 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži do 15 let nepřístupný

17. června 300: BITVA U THERMOPYL
neděle USA-filmová adaptace komiksu Franka Millera 300: Bitvau Ther-
17.30 hod. mopyl má za sebou nadmíru úspěšnou severoamerickou premi-

éru. Během úvodního víkendu utržila 70 milionů dolarů. Ve vir-
tuálním světě Second Life se schází téměř 5 milionů hráčů, kteří
zde žijí svůj „druhý život“.

117 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

OD ČTVRTKA 21. 6. KINO PROMÍTÁ
O HODINU POZDĚJI, V 18.30 NEBO VE 21.00 HOD.

21. června ŠIFRA MISTRA LEONARDA
čtvrtek USA-hledejte pravdu. Církev apoštolská každou vstupenku na ten-
18.30 hod. to film dotuje 30 Kč a věnuje knihu „Šifra mistra Leonarda - pá-
Vstupenka trání po pravdě“, kterou napsal spisovatel J.McDowell. Každý di-
za 30 Kč vák zaplatí za vstupenku 30 Kč a dostane zdarma uvedenou knihu.
148 minut 60 Kč mládeži do 12let nevhodný

22. června DIVOČÁCI
pátek USA-co kdybyste mohli podniknout výlet, který by změnil váš
18.30 hod. obyčejný život v divoké a nespoutané dobrodružství? V rozpusti-

lé komedii se čtyři kamarádi jednoho dne rozhodnou opepřit svůj
nudný život a vydají se na motorkářský výlet napříč Amerikou.

99 minut 65 Kč mládeži přístupný

23. června NEZNÁMÝ SVŮDCE
sobota USA-jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste udrželi tajemství?
18.30 hod. Když se investigativní novinářka dozví, že vražda její kamarád-

ky by mohla mít souvislost s mocným reklamním magnátem,
rozhodne se za asistence svého kolegy přijít pravdě na kloub.

109 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

24. června ARTHUR A MINIMOJOVÉ
neděle Francie-Animovaná podívaná pro malé i velké. Desetiletý Arthur
16.30 hod. žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako všechny

děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví.
Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích. 

103 minut 15 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

25. června RECITÁL JAKUBA SMOLÍKA
pondělí Ti, kteří rádi poslouchají Jakuba Smolíka, mají možnost osobně
19.00 hod. si poslechnout jeho písničky (Blázen žárlí, Když andělé pláčou

apod.), zároveń s tím, co na sebe Jakub prozradí při setkání
s Přeloučáky. Předprodej vstupenek od pátku 1.6. v kině (objednat je lze také
v kanceláři KSMP a INFAK Přelouč). Pořad trvá cca 90min. Vstupné 120 Kč.

29. června ZRCADLO (Tadeusz Sobolewski, Film č. 21/1980 [25. 5.1980])
pátek SSSR-středobodem filmu je osobnost, jež připomíná stav děcka,
18.30 hod. které se zabavuje před zrcadlem minulosti s vírou, že se za zrcad-

lem nalézá svět opravdovější a průkaznější.“ 
102 minut 60 Kč mládeži přístupný

30. června SPIDER-MAN 3
sobota USA-ve filmu Spider-Man™ 3, založeném na legendárních sériích
18.30 hod. Marvel Comics, se P. Parkerovi konečně podařilo najít rovnová-

hu mezi jeho oddaností vůči M.J. a povinnostmi superhrdiny.
140 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

1. července ROBINSONOVI
neděle USA-příběh nejnovějšího animovaného filmu z produkce studia
16.30 hod. Walt Disney se točí okolo Lewise - geniálního kluka se zálibou

v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít
rodinu, kterou nikdy neměl možnost poznat.

109 minut mluveno česky mládeži přístupný

STŘEDEČNÍ KONCERTY NA NÁMĚSTÍ - LETNÍ PÁTKY V KINĚ
Kulturní služby města Přelouče pro Vás připravili o prázdninových měsících v čer-
venci a v srpnu pravidelné středeční koncerty na Masarykově náměstí. Začátky
vždy v 19.00 hod., vstup volný. Pro děti jsme připravili již pátý díl filmu „Harry Pot-
ter a Fénixův řád“ (v úterý 11. září). Dále je na prázdniny připraven na každý pá-
tek film za 6 Kč a začínáme všemi předcházejícími díly Harryho Pottera. Pokud pod-
poříte svojí účastí kulturu v našem městě můžete se těšit na další jistě zajímavé akce.

6. července HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
pátek USA-Harry Potter prožívá po smrti rodičů nepříliš radostné dět-
16.30 hod. ství. Jako sirotek je vychováván svým přísným strýcem Verno-

nem, tetou Petunií a neustále otravován tlustým bratrancem
Dudleyem.
mluveno česky mládeži přístupný

Změna.
začátkuPO

ZO
R!

Změna.
začátkuPO

ZO
R!

6 Kč152 minut
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KRÁSNÁ LITERATURA
HERRIOT, James
Yorkshirské povídky. 
Praha: Baronet, 2006.

PROCHÁZKOVÁ, Iva
Tanec trosečníků. 
Praha: Mladá fronta, 2006.

VONDRUŠKA, Vlastimil
Strážce boleslavského mysteria. 
Brno: Moba, 2007.

životopisy
ORT, Jiří
Pozdní divoch. Láska a život Leoše Janáč-
ka v operách a dopisech. 
Praha: Mladá fronta, 2005.

NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
PIEKALKIEWICZ, Janusz
Polské tažení. Hitler a Stalin rozbíjejí Pol-
skou republiku. 
Praha: Naše vojsko, 2007.

psychologie
BRADBERRY, Travis
Emoční inteligence v praxi. 
Praha: Columbus, 2007.

chovatelství
AHRENS, Petra
Kapesní atlas králíků. 
Líbeznice: Víkend, 2007.

vlastivěda, cestopisy, dějiny
HRUBÝ, Dan
Čekání na Golema. 330 zastavení na ces-
tě mizející Prahou. 
Praha: XYZ, 2006.

GALLAGHER, John
Gejša. Jedinečný svět tradice, elegance
a umění. Praha: Metafora, 2006.

ŠŤOVÍČEK, Jan
Chomout trojského koně. Expedice Scor-

pio III v zemi turecké kávy, Homéra a je-
ho Tróje. Praha: Olympia, 2007.

PRO MLÁDEŽ
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Zuzanka a ježeček. 
Praha: Albatros, 2006.

VERNE, Jules
San Carlos. 
Brno: Návrat, 2006.                     J.K.
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V jinou dobu na ohlášení na tel.: 466 672 259

pro veøejnost: Po, St, So, Ne: 15.00 - 17.00 hod.
tevírací doba: všední dny dopoledne pro školy na ohlášenío

oøádajíp

18. - 20. toletís

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

KDE KONČÍ SVĚT 2007
Ve dvouletých soutěžních cyklech pravidelně konaná pře-

hlídka dětské tvořivosti je pro naši knihovnu vždy příležitostí ke
zviditelnění práce přeloučských dětí a jejich učitelů. Zatím na-
ši malí čtenáři z žádného ročníku této akce nevyšli bez jedno-
ho nebo více mimořádných ocenění. Krásných výsledků dosáhli
i letos. Práce vybrané z půlroční literárně historické soutěže
se probojovaly až do ústředního kola a i když konečných vý-
herců z celkového počtu 523 literárních prací je jenom osm, je
mezi nimi i naše čtenářka Kateřina Hývlová.

1. června se koná v Zrcadlové kapli Klementina v Praze
slavností pasování osmi výherců na Rytíře krásného slova a jed-
na z rytířek bude tedy z Přelouče. Gratulujeme.

DĚTI Z KLENOVKY HRAJÍ DIVADLO
Kromě části výtvarné a literární má přehlídka Kde končí svět

i soutěž v dramatické tvorbě dětí. Protože při minulé Noci s An-
dersenem byl hostem naší knihovny dětský divadelní soubor

z Klenovky, nabídli jsme těmto nadšeným hereckým ochotníkům
možnost poměřit se s jinými dětskými divadelními soubory prá-
vě v soutěži Kde končí svět. 

Děti z Klenovky nacvičují divadelní hry pod vedením pana
Zdeňka Jecha, který si za svou práci nejenom pro děti, ale i pro
dospělé spoluobčany zaslouží velké poděkování. Navíc mají dě-
ti štěstí i na další pomocníky z řad dospěláků, kteří pro ně vytvá-
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řejí kostýmy a kulisy ve svém volnu a asi většinou ze svých
prostředků.

11 členů tohoto souboru s námi tedy vyrazilo 25. dubna do
Náchoda. Tato cesta by se nekonala bez finanční pomoci Měst-
ského úřadu Přelouč, kterému společně s dětmi děkujeme.

Tam i zpátky nás bezpěčně dovezla Autoškola Peml svým
mikrobusem, takže odpadla starost s dopravou kulis, které by
se do vlaku ani linkového autobusu nevešly.

Na divadelní přehlídce v Městské knihovně Náchod hrály
děti z Klenovky dva krátké divadelní kousky a v konkurenci sou-
borů z mnohem větších měst, které hrají většinou při městských
ZUŠ, se rozhodně neztratily. Doufáme, že toto měření sil pro ně
bylo inspirací a pobídkou pro další práci a získané zkušenos-
ti využijí v nějaké další divadelní hře, na kterou se už te{ těšíme.

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE
Pozornější čtenáři si jistě ještě vzpomenou na zajímavou

výstavu v prostorách Městské knihovny, která nesla název Nej-
krásnější strom Přelouče. Krásné obrázky dětí ze Základní ško-
ly praktické vznikly v rámci ekologické výchovy a každá školní
třída na výstavě představovala kresbou i zajímavými doprovod-
nými informacemi strom, který je pro ni nejkrásnější ze všech
stromů ve městě.

Ve spolupráci Strany zelených, Městské knihovny a přede-
vším Základní školy praktické se zrodila i akce navazující na tu-
to výstavu. Děti vytvořily krásné keramické medaile, Strana zele-
ných se ujala organizačních věcí a v pátek 20. dubna jsme se
vydali obdarovat každý ze čtyř vybraných stromů vyznamená-
ním, aby si i další obyvatelé Přelouče všimli jejich krásy.

Až budete procházet kolem některého z těchto stromů a uvi-
díte na něm dětskou rukou vyrobené ocenění jeho existence,
berte to jako ujištění dětí našeho města, že jim jejich okolí ne-
ní lhostejné. Poděkování patří i vyučujícím ZŠP, kteří pro své
děti dělají mnohem víc, než je jejich povinností.

L. Hývlová 

Tento ekologický svátek jsme na naší škole řádně oslavili.
Naše oslavy začaly tím, že jsme vyznamenali námi vybrané nej-
krásnější stromy Přelouče. Žáci sami vymysleli a vyrobili kera-
mické medaile a ty upevnili na kmen stromu. Dekorování
zpestřili přednesením básničky nebo zazpíváním písně. Vese-
lé plastové medaile připravila paní knihovnice L. Hývlová, kte-
rá nás společně s manželem doprovázela po celé trase. 

Jeden den jsme věnovali „Dnu řemesel“. Starší děvčata pekla
kynuté koláče, chlapci si vyzkoušeli řezání ruční pilou a sesta-
vování různých typů ohnišk. Ostatní se seznámili s výrobou pa-
ličkované krajky a se zdobením perníčků. Poděkování patří pa-
ní Šohajové a Kryštofové za trpělivé předvedení svého umění.

Oslavy jsme ukončili hledáním pokladu skřítka Ekolíka. Žá-
ci ve vybrané lokalitě města sbírali odpadky. Ta třída, která mě-
la největší „úlovek“, měla právo hledat poklad na školní zahradě.
Poklad našel 6. ročník pod vedením paní učitelky H. Kutílkové.
Děti sbíraly pod dohledem a samozřejmě v rukavicích.

Eva Urbanová, koordinátor EVVO
ZŠ praktická Přelouč

MÌSTSKÉ KINO PØELOUÈ

PONDÌLÍ 25.6. 2007 V 19.00 hod.

VSTUPNÉ 120 KèVSTUPNÉ 120 Kè

PØEDPRODEJ:OD 1.6. KINO,OBJEDNÁVKY: KSMP, INFAKPØEDPRODEJ:OD 1.6. KINO,OBJEDNÁVKY: KSMP, INFAK
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V rámci výstavby nové kuželny si od-
díl pronajal pro svá mistrovská utkání
v domácím prostředí dvoudráhu v Par-
dubicích. Tato dráha patří v kraji mezi ty
těžší a to se projevilo i na výkonnosti ně-
kterých hráčů. Ani jedno z našich tří druž-
stev nepodávalo optimální výkony. Áčko
se umístilo až na 10. místě v divizní sou-
těži a sestupuje do východočeské soutě-
že I. třídy, béčko obsadilo poslední příč-
ku ve východočeské soutěži skupiny C
a dorost, který sbíral pouze zkušenosti,
skončil také poslední v divizní soutěži vý-
chodočeského kraje. Čili žádná sláva se
v této sezóně nekonala. Jediným klad-
ným bodem je zdárně pokračující výstav-
ba našeho nového sportoviště, které pod-
le posledních předpokladů by mělo být
předáno k užívání ke konci května toho-
to roku a tím by začalo sloužit kuželká-
řům a široké veřejnosti.

Podrobnější rozbor
jednotlivých družstev

A družstvo po devítiletém půstu postou-
pilo do divizní soutěže, ale podzimní část
našemu týmu nevyšla. Na domácí dráze
pouze dvakrát vyhrálo a jednou remizo-
valo a venku nezískalo ani jeden bod.

Do jarní části posílil kádr družstva Ka-
rel Lang. Podařilo se získat 10 bodů za
tři vítězství doma a dvě výhry zvenku, ale
nepodařilo se porazit v domácím pro-
středí celky Rokytnice, Vysokého Mýta
a Červeného Kostelce A. Tyto prohry roz-
hodly o sestupu našeho celku do nižší
soutěže. O to více mrzí těsné prohry do-
ma s celkem Náchoda a venku s Hořice-
mi. V neposlední řadě o našem sestupu
rozhodl fakt, že z třetí ligy sestoupily dva
zástupci východních Čech, a proto z divi-
ze padají tři družstva, jinak se náš tým
udržel. Hlavní příčinou neúspěchu byly
omezené tréninkové možnosti v Pardu-
bicích a tím velká výkonnostní nevyrov-
nanost jednotlivých hráčů. Sice Skala
s Miláčkem se v celkovém hodnocení
umístili mezi prvými deseti, ale ostatní
hráči svými průměry obsadili spodní příč-
ky, a to v tak vyrovnané soutěži nemohlo
stačit. Kádr družstva tvořili: Jarolím, Kasa,
Kubant, Miláček , Ryšavý, Skala a Lang.

B družstvo tuto sezónu vůbec nezvlád-
lo a v celkovém hodnocení skončilo na
posledním 9. místě se ziskem pouhých
6 bodů za výhry na domácí dráze nad
celky Rybníka B, Svitav B a Dobrušky C.
Jednotlivým hráčům se nedařilo doma

ani na venkovních drahách. Za celou
sezonu náš celek nezahrál výkon přes
2400 bodů, a to hovoří za vše. V druž-
stvu snese přísnější výkonnostní měřítko
pouze Elis, Klička a Zeman. Ostatní hrá-
či zůstali za svými možnostmi. Hlavní pří-
čina asi byla v tréninkových možnostech
a ochotě jednotlivých hráčů si do Pardu-
bic jet zatrénovat.

Dorost sbíral v divizní soutěži zkuše-
nosti. Hráči Ryšavý, Bíža, Hutla, Drábek
a Brabec jsou začátečníky v kuželkář-
ském sportu, a tak se od nich nečekaly
žádné zázraky. Podařilo se jim pouze jed-
nou zvítězit, a to nad celkem Vysokého
Mýta a obsadili jasně poslední příčku
této soutěže. Věříme, že je to neodradi-
lo a v příští sezóně, již na domácí dráze
v Přelouči, budou podávat podstatně lep-
ší výkony.

Závěrem přeji přeloučským kuželkám,
aby se podařilo zdárně dokončit nové
sportoviště ke spokojenosti kuželkářů
i těch, kteří budou mít zájem si zahrát
na nové čtyřdráze. Přeloučská čtyřdráha
bude druhou čtyřdráhou v pardubickém
kraji a měla by se stát dějištěm přeborů
kraje i celorepublikových soutěží.
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Dvěma nečekanými, ale zcela zaslouženými výhrami nad
postupujícími družstvy Rtyně v Podkrkonoší a Letohradu za-
vršilo přeloučské florbalové mužstvo svoji třetí sezónu půso-
bení v rámci soutěží ČFBU. Tým tak navlékl již třetí korálek
s visačkou velmi dobře odvedené práce a všichni se shodne-
me na tom, že florbalový rok opět skončil velice úspěšně.

Již v září jsme zaznamenali dobrý výsledek na celostátním
poháru ČFBU, kdy jsme jako v předchozím roce dokázali bez
problémů přejít přes první kolo a i v kole druhém jsme se pre-
zentovali pěknými výsledky. Výhra nad prvoligovou Orkou Sta-
rá Boleslav vejde do dějin klubu a konfrontace s extraligovým
Sokolem Pardubice byla pro nás také velice přínosná. O pou-
hý bod nám uniklo třetí kolo a souboj s druhým extraligovým
obrem SSK Future Praha. 

Vstup do vyšší soutěže - Severovýchodní ligy - po loňském
postupu jsme zaznamenali raketový nástup a po několik kol
jsme dokonce vévodili soutěžnímu pelotonu. V té době jsme
však zřejmě začali podléhat vlastnímu uspokojení a během
vánoční přestávky začaly tréninky postrádat zodpovědný pří-
stup. Kolikrát bývaly pro nedostatek hráčů bohužel zrušeny.
To se samozřejmě začalo projevovat při vstupu do jarní části
soutěže a tým začal balancovat na hranici průměru. Ukázalo
se ovšem, jak je liga vyrovnaná, že každý může porazit kaž-
dého, a to nás v podstatě ochránilo před záchranářskými sta-
rostmi. Ba co více, po finiši v závěru sezóny jsme poskočili až
na vynikající čtvrté místo.

Čtvrté místo je za současného stavu maximem, i když při
pohledu na tabulku nám postup do celostátní soutěže unikl
o pověstný vlásek v podobě 2 bodů. Přiznejme si však, že ce-
lostátní soutěž by byla pro náš mladý a ryze amatérský klub
již velikým soustem. Jak z hlediska sportovního, tak z hlediska
finančního je v dnešním sportu jasné, že bez silného partnera
je spousta věcí složitá (financování tréninků, dalekých cest...)
Možná i proto je dnes na stole návrh spojit se s druhým pře-
loučským týmem Orla, a tím vytvořit jeden velký oddíl důstoj-
ně reprezentující naše město v tomto na popularitě stále
nabírajícím sportovním odvětví. Velkým snem každého hráče
FbC Maddox je též představit svoje florbalové umění na půdě
města Přelouče, což nám doufejme za nějaký čas bude umož-
něno. Tímto patří dík každému, kdo se nějakým způsobem účast-
ní projektu výstavby nové sportovní haly v Přelouči.

Na závěr několik řádek pro milovníky statistik:
15. 4. - 23. + 24. kolo SH Chlumec nad Cidlinou
23. FbC Maddox - FBC Letohrad 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
B: 9. Bína, 24. Král, 33. Pokorný, 45. Raška
24. FbC Maddox - Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
B: 10.,42. Pokorný, 17. Raška, 22. Bína, 25. Lelek

KONEČNÁ TABULKA

1.  Orel Rtyně v Podkrkonoší 24   17  4  3   121:73 55
2.  SKP Nymburk B 24   15  3  6   109:73 48
3.  FBC Letohrad 24   14  2  8   126:80 44
4.  FBC MADDOX PŘELOUČ 24   13  3  8   92:86 42
5.  Sokol Benátky 24   13  2  9   119:105 41
6.  FbK Sršni Hořice 24   13  2  9   99:93 41
7.  FBK Sokol Ml. Boleslav B 24   11  4  9   98:81 37

8.  FBC Pitbulls Kolín 24   10  3  11   80:80 33
9.  Sokol Pardubice C 24   10  0  14   96:97 30

10.  FbK Kostelec nad Orlicí 24   8  5  11   96:104 29
11.  U.F.O.S. Mladá Boleslav 24   8  4  12   101:129 28
12.  TJ Sportovec Nymburk 24   5  1  18   88:138 16
13.  SCC Semily 24   2  1  21   69:155 7

Kanadské bodování - zápasy, branky, asistence, body

Obránci 
Ledecký Ladislav 21 ( 6 + 7) 13
Sedláček Petr    22  ( 4 + 7) 11
Kurka Pavel     23  ( 6 + 3) 9
Jadrníček Tomáš  23  ( 2 + 0) 2
Král Michal      10  ( 1 + 2) 3

Útočníci
Bulíček Přemysl  24  (15 + 10) 25
Raška Rudolf    20  (13 + 8)  21 
Pokorný Aleš    20  (12 + 9)  21
Vančura Václav  20  ( 5 + 11)  16
Polívka David    20  (11 + 3)  14
Lelek Roman    17  ( 7 + 2)    9
Novák Petr       8  ( 0 + 9)    9
Bína Pavel      20  ( 6 + 2)    8
Škuta Roman     2  ( 1 + 1)    2
Pšenička Petr     8  ( 1 + 1)    2

Brankáři - zápasy, výhry, remízy, prohry, branky, průměr
Jarolím Daniel 14 9 2 3 38 2,71
Výborný Daniel 8 3 1 4 24 3,00
Kalousek Jiří 6 4 0 2 22 3,67

Petr Sedláček

Již v tomto měsíci se uskuteční v našem městě v pořadí
již 51. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané s me-
zinárodní účastí. V současné době vrcholí přípravné práce pro
úspěšné zajištění celého turnaje.

Pořadatelé mají potvrzenou účast
těchto družstev:

FC Viktora Plzeň, FC Tescoma
Zlín, FK Mladá Boleslav, PFK Pieška-
ny, MFK Košice, FK Marila Příbram,
SK Dynamo České Budějovice, BŠK
Bardejov, FK Teplice, 1. FC Tatran
Prešov, FK ZTS Dubnica, FK AS Par-
dubice, FK SIAD Most, FK Me-
teor Praha VIII, FKM Přerov.

Těchto patnáct družstev do-
plní domácí FK Přelouč.
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Další povedená sezóna florbalistů FbC Maddox 

Vykročíme
do druhé padesátky 



Florbalová sezóna 2006/07 byla v našem oddílu ukončena
v sobotu 5. května závěrečným rautem ve všech prostorách
Orlovny i přilehlé zahrady. Slavnost začala poděkováním na-
šim celoročním sponzorům: skupině ČEZ jako hlavnímu spon-
zorovi družstev žáků, Stavebnímu podniku Přelouč jako
sponzoru dopravy a firmě Josef Hejný - výškové a stavební
práce všeho druhu. Náš dík patří též firmě MPH Medical Pře-
louč za jednorázovou finanční pomoc.

Hráči všech tří družstev od našich nejmladších, věkem ješ-
tě elévů, až po toho nejstaršího (což už je bohužel pisatel toho-
to příspěvku), se sešli, aby vyhodnotili a ocenili výsledky jednot-
livých družstev, nejproduktivnější hráče jednotlivých kategorií
a také nejlepší obránce a mladé talenty. Zároveň jsme se mohli
podrobně seznámit s celkovými statistikami všech družstev
i jednotlivců za celou sezónu 2006/07, které byly čerstvě zve-
řejněny na nástěnce u vchodu do Orlovny a ve vstupní chodbě.
Na závěr pak byly hráčům sděleny informace ohledně příští se-
zóny 2007/2008 a bylo domluveno, že tréninky družstev bu-
dou pokračovat ještě minimálně v měsíci květnu.

Též jsme na akci přivítali čestné hosty, zejména pana Lelka
ze Sokola Přelouč, s kterým výborně spolupracujeme při trénin-
cích družstev žáků, a dále pak pány Kucha a Klemberu ze spřá-
teleného družstva mladších žáků Shark's Chvaletice.

Na následném rautu si už pak jak žáci, tak dospělí členo-
vé oddílu, pochutnávali na rožněných vepřových kýtách, které
zakoupil člen družstva mužů Bohouš Lapka u příležitosti na-
rození dcery Marušky (ještě jednou blahopřejeme), grilovaných
kuřatech připravených Štěpánem Cháberou na lávových kame-
nech a také sladkostech od Šárky Pleskotové, maminky našeho
nejlepšího obránce starších žáků (děkujeme). Dospělí členo-
vé oddílu mohli vše zapíjet plzeňským pivem, které zakoupil
Štěpán Chábera, jako vlastní potrestání za jedinou červenou
kartu oddílu v sezóně (příští rok se na sud piva radši složíme!)
a žáci měli k dispozici baterii spritů a kofol. Na zahradě a v Orlov-
ně se pak hrál jak florbal, tak schovávaná (viz foto), takže o zá-
bavu dětí bylo postaráno, a my dospělí jsme mohli diskutovat
o všem co se nám v uplynulé florbalové sezóně líbilo i nelíbi-
lo a plánovat věci příští.
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A JAKÝ JE PROGRAM 51. ROČNÍKU?

28. června 2007 - čtvrtek
07.45 17.20 hodin Utkání v základních skupinách A, B,

C, D na hřištích č. I a II
19.15 19.45 hodin Průvod a zahájení turnaje na náměs-

tí TGM
20.30 hodin Přijetí u starostky města

29. června - pátek
07.45 12.00 hodin Utkání v základních skupinách A, B,

C, D na hřištích č. I a II
14.00 18.15 hodin Utkání ve skupinách E a F - hlavní sou-

těž - hřiště č. I
Utkání ve skupinách G a H - soutěž
útěchy - hřiště č. II

30. června 2007 - sobota
07.45 18.15 hodin Utkání ve skupinách E a F - hlavní sou-

těž - hřiště č. I
Utkání ve skupinách G a H - soutěž
útěchy - hřiště č. II

20.30 hodin Setkání trenérů, vedoucích, organizá-
torů a sponzorů 
Turnaje - zhodnocení průběhu 51. roč-
níku CŽT

1. července 2007 - neděle
07.45 16.20 hodin Utkání o konečné umístění

16.30 hodin Finálové utkání 51. ročníku CŽT
Po skončení finále - slavnostní zakon-
čení celého turnaje.
Předání cen, diplomů, vyhlášení nejlep-
ších hráčů, střelce, rozhodčího turnaje
a soutěže slušnosti.

Pořadatelé si dovolují pozvat na turnaj všechny příznivce
mládežnického fotbalu, aby byla vytvořena i patřičná kulisa
k tomuto nejstaršímu mládežnickému fotbalovému turnaji
v České republice.

Těšíme se na Vaši návštěvu na stadionu FK Přelouč při pří-
ležitosti konání v pořadí již 51.ročníku celostátního žákovské-
ho turnaje v kopané s mezinárodní účastí.

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu 

Debata u kuřat Mladší žáci při schovávané



Skončila další soutěžní sezóna oddílu stolního tenisu. Druž-
stva bojovala v regionálních soutěžích 1. a 2. třídy se střídavý-
mi úspěchy. Družstvo „A“ obhájilo svoji pozici z loňského roku,
družstvo „B“ v tabulce mírně pokleslo . Družstvo „C“, které lo-
ni postoupilo, nevyhrálo v RS 1 ani jeden zápas a sestupuje.
Snad si mladí hráči uvědomili, že nic nejde samo a je třeba
trénovat a v zápasech bojovat. Družstvo „D“ svoji pozici opro-
ti loňsku mírně vylepšilo. Uvedené tabulky udávají konečné
umístění družstev ST Sokola Přelouč.

RS 1. třídy
1. Loko Pa C 22 19 1 2 61
2. Slovan B 22 18 1 3 59
3. Ředice „A“ 22 17 1 4 57
4. Synthesia C 22 15 4 3 56
5. USK Pard 22 13 1 8 49
6. PŘELOUČ A 22 10 3 9 45
7. S. Máteřov 22 10 2 10 44
8. Rosice „A“ 22 6 4 12 38
9. Tesla „D“ 22 7 0 15 36

10. PŘELOUČ B 22 4 2 16 32
11. Loko „D“ 22 2 3 17 29
12. PŘELOUČ C 22 0 0 22 22

RS 2. třídy
1. Tesla E 24 21 1 2 67
2. LokoE 24 20 0 4 64
3. H.Jelení 24 18 4 2 64

4. Ředice B 24 15 3 6 57
5. Rosice B 24 13 3 8 53
6. Sezemice 24 13 2 9 52
7. Holice D 24 11 3 10 49
8. Synthesia D 24 9 3 12 45
9. PŘELOUČ D 24 9 0 15 42

10. Slovan C 24 6 5 13 41
11. Dašice 24 5 4 15 38
12. Tesla F 24 2 0 22 28
13. Ředice C 24 0 0 24 24

Na začátku příští sezony, tj. v první polovině září, proběhne
nábor nových žáků a žákyň. Stejně jako letos budou trénovat
pod odborným vedením trenéra Milana Kopczyka. Rovněž bu-
de možnost tréninku rodiče s dítětem s dohledem trenéra. Je
možnost si zakoupit 1 nebo 2 hodiny týdně na celé období,
nebo jednorázově cyklus deseti tréninkových hodin. Rovněž je
možnost tréninku zájmových skupin dospělých podle dohody
s trenérem.

Příští soutěžní sezona je zatím ohrožena z důvodu nevy-
hovujícího stavu herny, jak to konstatovala zpráva OV ST Par-
dubice. Pro soutěž nevyhovuje osvětlení a podlaha, kde dokon-
ce hrozí nebezpečí úrazu. Rovněž je třeba hernu vymalovat
a vyměnit postupně stoly. Do herny se neinvestovalo posled-
ních nejméně 50 let. Jednota Sokol se potýká s nedostatkem
financí. Je smutné, že místní velké firmy sponzorují kluby ci-
zí, např. pardubické, a tělovýchovu v mateřském městě příliš
nepodporují.                                                         ZM
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A na závěr pro úplnost ještě přehled konečných tabulek
soutěží všech našich družstev. Zhodnocení uplynulé sezóny pro
jednotlivá družstva přineseme příště.

Mirek Kumstýř

Družstvo mužů - Severovýchodní soutěž
- divize II:

1. FBC Respect Heřm.Městec 24 18  1  5 114:64 55
2. FBC Viking Nová Paka 24 16  1  7 119:57 49
3. TJ Sokol Dvůr Králové n/L 24 15  2  7 133:82 47
4. Torpédo Náchod 24 14  4  6 115:78 46
5. OREL PŘELOUČ 24 14  1  9 115:79 43
6. Sokol Fajtrs Pardubice E 24 11  0  13 111:105 33
7. FbC Malé Svatoňovice 24 7  1  16 59:146 22
8. U.R.N.A. Pardubice 24 3  1  20 63:155 10
9. APS Hradec Králové 24 2  1  21 78:161 7

Družstvo starších žáků - Severovýchodní přebor
- divize I, II, III:

1. SK Osečná 20 17 3 0 121:37 54 2,70
2. Sokol Pardubice 19 16 2 1 140:41 51 2,68
3. FTS Florbal Náchod 19 15 2 2 110:27 47 2,47
4. FbK Orlicko-Třebovsko 19 15 1 3 99:44 46 2,42
5. FBC Liberec Ještědská D 20 10 3 7 79:83 33 1,65
6. 1. FBK Jablonec n/N 20 10 3 7 69:78 33 1,65
7. OREL PŘELOUČ 19 9 3 7 92:60 30 1,58
8. FBK Jičín 20 9 3 8 87:72 30 1,50

9. FbK DDM Kostelec n/O 19 8 3 8 51:46 27 1,42
10. SK Juvenis Přibyslav 19 7 0 12 67:99 21 1,11
11. Crazy Team FBC Liberec B 20 7 1 12 69:97 22 1,10
12. FBK Spartak Slatiňany 19 5 2 12 52:79 17 0,89
13. Draci FBC Liberec C 20 4 1 15 60:115 13 0,65
14. Sokol Pardubice B 19 3 3 13 43:120 12 0,63
15. FBC Montas Hradec Kr. 19 1 3 15 41:103 6 0,32
16. FBO Baník Vamberk 18 1 1 16 32:118 4 0,22

Družstvo mladších žáků - Severovýchodní liga
- divize I, II, III:

1. FbK STRIX Hořice 20 18 1 1 102:21 55 2,75
2. Crazy Team FBC Liberec 19 17 1 1 181:38 52 2,74
3. FBK Jičín 20 16 2 2 104:47 50 2,50
4. FTS Florbal Náchod 19 12 2 5 93:44 38 2,00
5. 1. FBK Jablonec n/N 19 12 1 6 94:57 37 1,95
6. FBO Baník Vamberk 19 9 3 7 76:64 30 1,58
7. TJ Sok. Bodlinka Dobruška 19 9 2 8 69:56 29 1,53
8. FbK Sokol Ml. Boleslav 19 9 2 8 90:90 29 1,53
9. TJ Sokol Dv.Král.n/L 19 8 4 7 71:62 28 1,47

10. Orel Rtyně v Podkrkonoší 19 7 4 8 73:100 25 1,32
11. Draci FBC Liberec C 19 7 0 12 73:113 21 1,11
12. Sokol Pardubice 20 6 3 11 69: 81 21 1,05
13. TJ Sokol Jaroměř 20 6 0 14 66:125 18 0,90
14. OREL PŘELOUČ 20 3 1 16 37:115 10 0,50
15. Crazy Team FBC Liberec B 19 2 0 17 41:129 6 0,32
16. 1.SFC Kolín 20 1 0 19 30:127 3 0,15

Sokol Přelouč - stolní tenis



Nejmladší minižactvo:
poslední boje o umístění

Spartak Choceň - Sokol Přelouč
31 : 21 (12:5)

Dašek 8, Pokorný 4, Hledík 4, Vosáhlo 3,
Tomášek 1, Kosina 1

Sokol Přelouč - BK Pardubice
11 : 69 (3:33)

Roub 6, Tomášek 4, Dašek 1

Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové
22 : 30 (14:19)

Dašek 10, Vokál 6, Tomášek 2, Hledík 2,
Pacáková 2 

Turnajovým způsobem se utkala nej-
lepší 4 družstva, která postoupila z play
off. Sportovně musíme uznat, že 4. místo
odpovídá naší herní úrovni a pro lepší
umístění v příští sezoně je nezbytné zlep-
šit mnoho basketbalových dovedností!

1.  BK Pardubice
2.  Svitavy
3.  Choceň
4.  SOKOL PŘELOUČ
5.  Holice
6.  Studánka Pardubice A
7.  Sokol Hradec Králové
8.  Josefov
9.  SŠB Pardubice

10.  Česká Třebová
11.  Nová Paka
12.  Studánka Pardubice B

Mladší žáci:
poslední zápasy 3. turnaje play off

BK Synthesia Pce - Sokol Přelouč
74 : 25 (36:9)

Heřman8, Hodan 8, Havlín 5, Adamec 2,
Maček 2

Sokol Přelouč - BK Loko Trutnov
63 : 53 (31:35)

Hodan 14, Adamec 13, Heřman 8, Ma-
ček 8, Machek 6, Blažek 5, Havlín 5, Po-
spíšil 4

BK Synthesia Pce - BK Loko Trutnov
104 : 27 (51:12)

1.  BK Pardubice
2.  SOKOL PŘELOUČ
3.  BK Loko Trutnov
4.  TJ Svitavy
5.  PP Sokol Hradec Králové
6.  BK Ulita Broumov

Starší žáci:
jasná dubnová vítězství

Sokol Přelouč - SK Botas Skuteč
68 : 48 (39:29)

Pacák L. 22, Šandera 16, Bulušek 12,
Dašek 10, Kmošek 4, Šebestián 2, Šin-
delář 2

Sokol Přelouč - SK Botas Skuteč
73 : 46 (38:20)

Pacák L. 22, Dašek 15, Šandera 15, Bulu-
šek 13, Kmošek 4, Šindelář 2, Suchánek 2

BK Pardubice - Sokol Přelouč
30 : 43 (19:29)

Pacák L. 16, Šandera 13, Pacák V. 7, Ši-
mon 3, Dašek 2, Kmošek 2

BK Pardubice - Sokol Přelouč
42 : 38 (25:17)

Šandera 15, Pacák L. 15. Bulušek 3, Ši-
mon 2, Dašek 2, Dvořák 1

Sokol Přelouč - TJ Svitavy
47 : 42 (28:11) nedohráno

Pacák L. 18, Dašek 8, Šandera 7, Šebes-
tián 7, Pacák V. 3, Bulušek 2, Dvořák 2

Sokol Přelouč - TJ Svitavy
105 : 42 (62:21)

Dašek 22, Pacák V. 18, Šebestián 15, Pa-
cák L. 14, Bulušek 10, Šandera 6, Suchá-
nek 6, Pospíšil 4, Šindelář 4, Machek 4,
Dvořák 2

Sokol Nová Paka - Sokol Přelouč
50 : 61 (19:39)

Pacák L. 22, Dašek 12, Šandera 9, Bulu-
šek 7, Šindelář 5, Kmošek 4, Suchánek 2

Sokol Nová Paka - Sokol Přelouč
47 : 70 (19:35)

Pacák L. 21, Šandera 20, Bulušek 13, Da-
šek 6, Machek 4, Šebestián 2, Šindelář 2,
Suchánek 2

1.  SOKOL PŘELOUČ
2.  BK Pardubice B
3.  Skuteč
4.  Vysoké Mýto
5.  Nová Paka
6.  Svitavy
7.  Turnov
8.  Jilemnice
9.  Rychnov n. Kněžnou

10.  Žamberk

Oblastní přebor jsme jasně vyhráli a ny-
ní se již připravujeme na kvalifikaci o žá-
kovskou ligu!!!

Ženy:
1. a 2. kolo play off

Sok.Přelouč - Jiskra Havlíčkův Brod
74 : 61 (40:40)

Roubová 16, Hrubešová 16, Nováková 12,
Rambousková D. 9, Hlavatá 9, Čáslavko-
vá 8, Jánská 4

Jiskra Havlíčkův Brod - Sok. Přelouč
64 : 62 (34:34)

Roubová 16, Nováková 14, Hrubešová 12,
Rambousková D. 11, Hlavatá 7, Čáslavko-
vá 2

Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové
69 : 76 (35:38)

Nováková 24, Hlavatá 14, Roubová 17,
Rambousková D. 9, Němečková 5

Sokol Hradec Králové - Sokol Přelouč
78 : 46 (39:24)

Roubová 20, Nováková 14, Hlavatá 8,
Rambousková D. 7

1.  Sokol Hradec Králové
2.  Jičín
3.  Jablonec n. Nisou
4.  SOKOL PŘELOUČ
5.  Havlíčkův Brod
6.  Ústí n. Orlicí
7.  Týniště
8.  Litomyšl

Muži A:
poslední zápasy základní skupiny

a play off

Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová
67 : 105 (37:53)

Konvalina 15, Sojka 14, Miřejovský 11,
Hruša 8, Ždánský 6, Přemyslovský 6,
Priessnitz 4, Siemer 3

Chlumec n. Cidlinou - Sokol Přelouč
79 : 108 (43:51)

Sojka 33, Miřejovský 21, Válek 15, Kon-
valina 15, Siemer 10, Hruša 6, Priess-
nitz 6, Ždánský 2

Spartak Choceň - Sokol Přelouč
98 : 46 (48:25)

Miřejovský 11, Ždánský 10, Konvalina 10,
Priessnitz 8, Přemyslovský 4, Hruša 3
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Basketbal - sezona 2006-2007 ukončena



V roce 2006 se rozhodlo několik žen
v Přelouči, že po vzoru svých mužů, sy-
nů a kamarádů založí ženský ragbyový
tým. Začaly trénovat a seznamovat se
s pravidly a taktikou. Několik hráček se
zúčastnilo turnaje v Praze na Spartě.
Nedalo to bohužel na celý tým, proto si
zahrály za tým Ostravy. Získaly přesto
cenné zkušenosti, které zúročily na tré-
nincích. V roce 2007 se trénování ujal
Robert Lipavský, manžel jedné z hráček.
Později mu začal pomáhat Pavel Rocht
Kohout jako jeho asistent.

22. dubna 2007 se naše ženské na-
děje zúčastnily turnaje na hřišti Pragy
Praha. Jako kapitánku si určily Soňu Li-
pavskou. Dále se turnaje zúčastnily - Len-
ka Koterová, Jarmila Truncová, Marie
Fousková, Hana Václavková, Renata Li-
pavská a Markéta Pirožková. Pomohly
nám ještě 2 hráčky z Pragy Praha, které
si s našimy děvčaty výborně rozuměly.
Zde jsou výsledky jednotlivých utkání.

TURNAJ PRAGA 22. 4. 2007
Přelouč - Ostrava+Sedlčany 20:10 (10:10)
Přelouč - Petrovice             0:17  (0:10)
Přelouč - Vyškov               0:27  (0:15)
o 5.-6. místo: Přelouč - Tatra 0:38  (0:19)

Turnaj byl trenéry hodnocen velice
kladně. Uvážíme-li, že na hráčky čekají
doma děti a domácí povinnosti, nelze
jinak než jim vyjádřit obdiv.

Byli bychom rádi, kdyby si tento sport
přišly zkusit další ženy. Budou mezi ná-

mi vřele vítány. Tréninky jsou každou
středu a pátek v 17:30 hodin.

Případné informace získají na čísle:
721 742 297 Robert Lipavský
739 032 101 Pavel Rocht Kohout
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Sokol Přelouč - Rychnov n. Kněžnou
82 : 96 (33:45)

Miřejovský 23, Válek 14, Konvalina 12,
Sojka 10, Siemer 9, Priessnitz 5, Ždán-
ský 4, Přemyslovský 4

Rychnov n. Kněžnou - Sokol Přelouč
97 : 79 (47:42)

Konvalina 19, Sojka 18, Miřejovský 15,
Válek 7, Priessnitz 5, Král 5, Půlpán 5,
Siemer 3, Přemyslovský 2

1.  Rychnov n. Kněžnou
2.  Chrudim
3.  Vysoké Mýto
4.  Choceň
5.  Hořice
6.  Česká Třebová
7.  PP Hradec Králové
8.  SOKOL PŘELOUČ
9.  Jičín B

10.  Tesla Pardubice B
11.  Náchod
12.  Chlumec n. Cidlinou
13.  Holice
14.  Havlíčkův Brod

Muži B:
poslední zápasy 2. části

oblastní soutěže

Sokol Pardubice - Sokol Přelouč
87 : 97 (50:37)

Kubát 44, Tužil V. 27, Horák 7, Kautský 7,
Zeman 6, Karásek 5, Haas 1

Sokol Přelouč - Sokol Pardubice
111 : 63 (58:22)

Kubát 35, Horák 24, Tužil V. 22, Kaut-
ský 9, Karásek 6, Haas 7, Zeman 4, Priess-
nitz V. 2 Válek 2

Sokol Přelouč - Sokol Jilemnice
73 : 81 (28:35)

Kubát 19, Tužil V. 16, Půlpán 11, Horák 11,
Karásek 6, Kautský 4, Válek 4, Novotný 2

Sokol Přelouč - Náchod
111 : 83 (55:40)

Kubát 32, Tužil V. 29, Horák 17, Válek 10,
Kautský 10, Pála 6, Novotný 4, Karásek 2,
Půlpán 1

Sokol Přelouč - Žamberk
89 : 97 (44:43)

Kubát 34, Horák 25, Tužil V. 20, Haas 4,
Kautský 3, Novotný 3

Česká Třebová - Sokol Přelouč
67 : 62 (31:37)

Kubát 20, Tužil V. 20, Horák 8, Kautský 7,
Válek 4, Priessnitz V. 2, Haas 1

Svitavy - Sokol Přelouč
82 : 68 (37:34)

Tužil V. 17, Kubát 14, Horák 13, Kaut-
ský 10, Půlpán 10, Haas 4

Sokol Přelouč - Svitavy
87 : 97 (53:37)

Tužil V. 29, Kubát 26, Horák 20, Půlpán 8,
Válek 2, Kautský 2

1.  Heřmanův Městec
2.  BK Pardubice C
3.  Ústí n. Orlicí
4.  Skuteč
5.  Svitavy B
6.  SOKOL PŘELOUČ
7.  Žamberk
8.  Sokol Pardubice
9.  Česká Třebová

Nová etapa ragby v Přelouči



Muži
Ragbisté Přelouče, kteří hrají I. ligu, to nemají vůbec jed-

noduché. Cestují po celé republice a v našem regionu je to
jediný klub. Nejbližšího soupeře má v Praze, nejvzdálenějšího
pak v Ostravě a ve Zlíně. Město Přelouč, jehož nápis zdobí dre-
sy hráčů, je tak vidět po celé republice.

Po podzimní části Přelouč skončila na čtvrtém místě
s 19 body. Stejným bodovým ziskem skončili také ragbisté
Zlína a Ostravy, a tak o pořadí rozhodovalo skóre. 

Soutěž hraje osm týmů a první čtyři postupují do play-off.
První dvě postupová místa byla téměř jasná. Bystrc Brno i Pra-
ga Praha, kteří v loňském ročníku sestoupili z extraligy, skončí
na prvních dvou místech, o třetí a čtvrté místo byly v jarní části
svedeny tuhé boje. 

K tomu prvnímu jsme odjížděli do Zlína, kde se projevila
nesehranost a dlouhá zimní pauza. Ve Zlíně jsme prohráli
0:17 a první důležité utkání tak prohráli. V druhém jarním zápa-
se jsme přivítali Iuridicu Praha, která posílila svůj kádr o hrá-
če Gruzie a stal se z ní tak velmi silný tým. I přesto jsme po
velmi dobrém výkonu zvítězili 27:6. V dalších dvou zápasech
nás čekala Bystrc Brno a Praga Praha. V Bystrci jsme sehráli
velmi vyrovnané utkání, které bohužel nebylo za stavu 14:14
dohráno. O osudu utkání rozhodla STK, která zápas kontumo-
vala 15:0 ve prospěch Brna. V dalším těžkém utkání jsme ne-
stačili na Pragu a poznamenáni kontumací s Brnem vysoko
podlehli 0:64. 

Ostrava si vedla podobně jako Přelouč a tak o čtvrtém po-
stupovém místě se rozhodovalo v posledním kole na hřišti
v Ostravě. Tam nakonec Přelouč po velmi dramatickém prů-
běhu podlehla 13:18 a skončila po základní části na pátém
místě. Do bojů play-off tedy nezasáhne a bude hrát pouze
o umístění na pátém až osmém místě s Iuridicou Praha, Slavií
Praha B a Olomoucí.                                         - Máma -

Ve středu 9. 5. 2007 se uskutečnil na hřišti RC Přelouč me-
zinárodní turnaj 4. a 5. tříd z Přelouče, okolních škol a ze školy
z Roche la Moliere - Francie. Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev
5. tříd a 12 mužstev 4., tříd z toho v každé kategorii měli hos-
té z Francie po dvou mužstvech. Hrálo se současně na čtyřech
hřištích, nejprve ve skupinách a poté o umístění. V některých
utkáních se hrálo velmi kvalitní rugby, v jiných byla vidět sna-
ha o co nejlepší hru. V každé kategorii se hrálo o tři poháry
a v kategorii 5. tříd navíc o putovní pohár pro vítěze. Záštitu
nad turnajem si vzalo město Přelouč a paní Burešová - staros-
ta města. Za ragbyovou unii byl přítomen Eda Krützner. Každé
mužstvo mělo svého trenéra a vedoucího, kterými byli starší
žáci RC Přelouč. Rozhodčími ve skupinách byli mladší žáci
RC Přelouč a utkání o umístění rozhodovali starší žáci. Za
zdravotní dohled nad celou akci děkujeme zdrav. sestře paní
Malinové. Organizací turnaje se ujali činovníci RC Přelouč To-
máš Černý, Lá{a Mifek a Zdeněk Oczadlý. O ozvučení turnaje

se staral Lukáš Oczadlý. Všichni jmenování si zaslouží velké
poděkování. Dále si rovněž zaslouží poděkování učitelé, kteří
doprovázeli své třídy, a rodiče, kteří pomáhali při občerstvová-
ní všech zúčastněných.

Celkové umístění: 

4. třídy: 5. třídy: 

1. Ďáblici 1. Dragons - Francie
2. Barbaři 2. Hippie
3. Jestřábi 3. Turbošneci
4. Mafíci 4. Tygři z Řečan
5. Trolíci 5. Živlíci
6. Sedmikrásky 6. Semínci
7. Buldoci 7. Pitbull - Francie
8. Pantheres - Francie 8. Březáci
9. Papilions - Francie 9. Berušky

10. Dračice 10. Bamboocha
11. Boxeři 11. Tygří
12. Škorpioni 12. Pumy

Zapsal a zpracoval Zdeněk Oczadlý
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RUGBY CLUB PŘELOUČ

MEZINÁRODNÍ ŠKOLNÍ TURNAJ
4. a 5. TŘÍD



A-TÝM I. ČESKÁ NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIGA
Áčko Jestřábů se potřetí v řadě probojovalo do play-off. Po

základní části soutěže jsme skončili na osmém místě a ve
čtvrtfinále na nás čekal vítěz „národky“ HC Kert Park Praha.
Pražané neskrývali a neskrývají své ambice na postup do ex-
traligy a přeloučští Jestřábi byli první, kdo jim stál v cestě. Do
Prahy jsme odcestovali s cílem uhrát jeden zápas a k splnění
cílu nechybělo mnoho. Po velmi vyrovnaných utkáních jsme
dvakrát podlehli 3:1 a 2:1. Především v druhém zápase jsme
sahali po prodloužení, ve kterém se může stát cokoli. O týden
později jsme Kert přivítali na svém hřišti a opět ve vyrovna-
ném zápase před třetí třetinou vedli 2:1. V poslední třetině, bo-
hužel pro nás poslední v této sezóně, se „pražanům“ povedlo
vstřelit dvě branky a otočit stav utkání na 3:2 v náš nepro-
spěch. Série skončila 3:0 pro Kert, ale náš tým byl vyřazen se
vztyčenou hlavou, což uznal i soupeř, který čekal daleko jed-
nodušší průběh.

Všem hráčům Jestřábů Přelouč a vedení klubu děkujeme za
reprezentaci našeho města. 

Kert Park Praha - Jestřábi Přelouč 3:1  (Tesák)
Kert Park Praha - Jestřábi Přelouč 2:1  (Hora)
Jestřábi Přelouč - Kert Park Praha 2:3  (Marvan, Štefanský)

B-TÝM II. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIGA - VÝCHOD
Béčko Jestřábů si po nepovedeném podzimu dalo do jar-

ní části za cíl postup do play-off. Omlazený kádr, do kterého se
vracejí dorostenci, kteří v Přelouči ve své kategorii hrávali ex-
traligu, se pomalu sehrává a herní projev se zápas od zápa-
su lepší. Nakonec do play-off postoupil z šestého místa a ve
čtvrtfinále na něj čekalo béčko Hradce Králové. I v této soutěži
se hraje na tři vítězná utkání a první dvě jsem sehráli v Hrad-
ci, který skončil na třetím místě. V Hradci Králové jsme dvakrát
podlehli, ale rozhodně sérii nevzdávali. V Přelou-
či jsme chtěli sérii vyrovnat a vrátit se zpět do
Hradce. To ovšem autoskláři nedovolili a Jestřá-
bi tak jako Áčko vypadli už po třech zápasech.
I všem hráčům B-týmu patří poděkování za repre-
zentaci našeho klubu a města.

Hradec Králové B - Jestřábi B 5:1  (Šejna)
Hradec Králové B - Jestřábi B 4:0 
Jestřábi B - Hradec Králové B 1:4  (Svoboda)

STARŠÍ DOROST
Dorostenci Jestřábů Přelouč hrají národní ho-

kejbalovou ligu východ. V této soutěži hraje cel-
kem šest mužstev a týmy jsou velmi vyrovnané,
každý může vyhrát i prohrát s každým. Kádr do-
rostenců se pomalu rozrůstá a je to vidět na vý-
sledcích v jarní části. Od dubna převzal kormidlo
dorostenecké lodi Slavomír Siemer a začal s naší
mládeži pilně pracovat. V jarní části, kterou Vám
přinášíme ve výsledcích, se Jestřábům dařilo stří-
davě a v posledním dvojzápase nakonec o celko-
vé čtvrté místo přišli.

Výsledky jarní části:

15. dubna Jestřábi Přelouč - Chlumec n/Cidlinou 7:3, 1:5
28. dubna Holcim Prachovice - Jestřábi Přelouč 1:2 s.n., 0:1 
5. května Jestřábi Přelouč - Svítkov Pce B 2:0, 1:5
12. května Hradec Králové - Jestřábi Přelouč 5:2, 2:1

Konečná tabulka

1. Svítkov Stars B 20 15  1  1  3 100:35 48
2. 1. HBC Svitavy 20 10  1  3  6 61:43 35
3. Autosklo H.K. 20 9  3  1  7 60:48 34
4. HBC Chlumec n. Cidl. 20 7  0  2  11 55:85 23
5. HC Jestřábi Přelouč 20 5  2  2  11 42:72 21
6. SK Holcim Prachovice 20 4  2  2  12 36:71 18

STARŠÍ ŽÁCI
Naši nejmladší Jestřábi hrají v kategorii starších žáků v sou-

těži Mistrovství republiky - východ. V našem regionu hraje cel-
kem 10 mužstev a výkonnostně za ostatními celky mimo Heř-
manův Městec a Alfou B zaostáváme. Trenérem žáčků je Jiří
Sobl, který se o potěr Jestřábů stará už několik let, a jeho obě-
tavá práce přináší pro fungování klubu neocenitelný přínos.

Výsledky jarní části:

18. března Jokerit Chrudim - Jestřábi Přelouč 10:0, 11:1
25. března Kometa Polička - Jestřábi Přelouč 17:1, 13:1
1. dubna Jestřábi Přelouč - Alfa Pce B 2:5, 2:4
8. dubna Česká Třebová - Jestřábi Přelouč 11:1, 8:0
22.dubna Jestřábi Přelouč - SK Jihlava 0:14, 1:12
29. dubna Jestřábi Přelouč - Heřmanův Městec 1:3, 7:3
6. května Alfa Pce A - Jestřábi Přelouč 11:1, 16:0

- Máma -
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