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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 
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Vyšla dlouho očekávaná publikace pro přeloučské oby-
vatele a to čtvrtý závěrečný díl knihy Dějiny města Přelouče.
Dějiny jsou zde popsané od
roku 1918 - 1989. Zároveň
je tento díl i nejrozsáhlejší
- má 365 stran. Autoři jsou
stejně jako tomu bylo u tře-
tího dílu Jan Tetřev a Hana
Vincenciová. Všechny čtyři
díly popisují dějiny tohoto
města od nejstarších zmí-
nek z let 1086 až do nedáv-
né minulosti let devadesá-
tých. Radní se usnesli na
ceně 200,- Kč za výtisk. Ke
koupi je na Městském úřa-
dě v Přelouči.

" 3. 9. 2007 proběhlo na našich základních školách slavnost-
ní zahájení nového školního roku za účasti zástupců města,
starostka přivítala žáky Základní školy Masarykovo náměs-
tí a místostarosta žáky Základní školy Smetanova ul. Pře-
louč. Oba zástupci města se ještě téhož dne zúčastnili dne
otevřených dveří v nově zrekonstruovaných prostorách Jakub
klubu Přelouč i prohlídky nově otevřeného dětského klubu
dětí Radost - Světlo pro děti v pronajatých prostorách v so-
kolovně Přelouč.

" 5. 9. - 7. 9. 2007 proběhlo v našem městě cvičení Vltava a La-
be 2007. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu urči-
lo Ministerstvo vnitra ČR pro cvičení i Městský úřad Přelouč.
Námětem cvičení byla rozsáhlá povodeň na území Čech
v povodí řek Labe a Vltava. Cvičení mělo za úkol prověřit
připravenost povodňových orgánů a složek Integrovaného
záchranného systému, včetně ústředních povodňových a kri-
zových orgánů. V rámci cvičení starostka svolala dne 6. 9.
2007 i jednání povodňové komise města.

Radní se sešli 3. 9. 2007. Na progra-
mu rady bylo rozhodnout kam přestěho-
vat kancelář Kulturních služeb města.
Uvažované varianty byly čtyři. Jako nej-
vhodnější umístění se jeví (s ohledem na
umístění a stav objektů) objekt č. p. 47,
kde v tuto chvíli sídlí i Městská policie.
Avšak bude nutné vynaložit určité finan-
ce na dostavbu 2. patra včetně statických
úprav a fasády.

Dále rada města doporučila zastupi-
telstvu vzít na vědomí informaci o mož-
nosti vybírání místních poplatků z uby-
tovacích kapacit. Možnost vybírání po-
platků za ubytovací kapacity vychází ze
zákona o místních poplatcích. Poplatek
z ubytovací kapacity se vybírá v lázeň-
ských místech nebo místech soustředě-
ného turistického ruchu z ubytovací ka-
pacity v zařízeních určených k přechod-
nému ubytování za úplatu. V Přelouči je
evidováno 15 subjektů, které poskytují
ubytovací služby. Podle vydaného stano-
viska odboru pro místní správu Minister-
stva vnitra nemůže být poplatek z uby-
tovací kapacity vybírán od ubytovatelů,
kteří v rodinných domech či bytech z čás-
ti nebo zcela poskytují přechodné uby-
tování za úplatu. Tím se částečně sníží
počet subjektů poskytujících služby, od
nichž by bylo možné poplatky vybírat.
Ubytovací kapacity v našem městě jsou

spíše nedostatečné a jejich zatížení míst-
ním poplatkem by rozhodně nevedlo k je-
jich dalšímu rozvoji ze strany podnikate-
lů. V zájmu městnaje rozšiřovat rozvoj
cestovního a turistického ruchu. Z toho-
to důvodu rada nedoporučuje zastupi-
telům schválit vybírání místních poplat-
ků z ubytovacích kapacit.

Rada města vydala také ceník číslo
1/2007 za stání silničních motorových vo-

zidel na místních komunikacích s účin-
ností od 1. 10. 2007. Pro stání silničního
motorového vozidla na dobu časově ome-
zenou se stanovila cena ve výši 10,- Kč
za hodinu, stání je zpoplatněno ve dnech
pondělí až pátek v době od 7.00 hod. do
18.00 hod., v sobotu a v neděli se stání
nezpoplatňuje, sjednanou cenu neplatí
fyzické a právnické osoby, které na úze-
mí města vykonávají sociální a zdravot-
nické služby jako předmět své činnosti,
a to při výkonu této činnosti - tyto sub-
jekty mají právo požádat o vydání bez-

platného parkovacího průkazu, poplatek
za rok se stanovuje ve výši 6 000,- Kč,
správcem poplatku jsou Technické služ-
by města Přelouče.

Poslední rada se konala 17. 9. 2007.
Radní se zabývali oznámením žádosti na
Krajský úřad OŠMS Pardubického kraje
o udělení výjimky ohledně navýšení ka-
pacity Školní družiny ZŠ Přelouč, ul. Sme-
tanova. A to tak, aby se s účinností od
1. 1. 2008 stanovil limit žáků ve školní
družině na 90. V minulých letech bohu-
žel vždy došlo k zamítnutí této žádosti,
prý z důvodu pokračujícího poklesu de-
mografické křivky, dalším zdůvodněním
byla neúplná naplněnost celkové kapa-
city základních škol v kraji.

Dále vzala rada na vědomí zavede-
ní dvousložkového systému třídění skla
- bílé a barevné.

Rada vzala na vědomí informace
o termínech zahájení akcí Dostavba are-
álu ZŠ Smetanova a Autobusové nádra-
ží Přelouč. K zahájení akce Dostavby are-
álu ZŠ Smetanova dojde v průběhu října
2007 a zahájení výstavby autobusového
nádraží bohužel nebude možné splnit
v plánovaném termínu 15. 10. 2007 z dů-
vodu čekání na ukončení zjišjovacího ří-
zení k Oznámení o hodnocení vlivu na
životní prostředí. Termín zahájení bude
znám po ukončení řízení a vydání roz-
hodnutí Krajským úřadem Pardubické-
ho kraje a po ukončení územního řízení
stavebním úřadem.

Rada města Přelouče

IV. díl
Dějin města Přelouče

	����
&�'

"("�)"(�(

	����
&�'

"("�)"(�(

*+,-./ 0+123*+,-./ 0+123
456�7896456�7896

Stalo se



Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 8. 2007 evidováno celkem
742 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci květnu tedy činila v této oblasti 5,07 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (18,33 %), Vápno (14,04 %), Hlavečník (10,91 %), Sovo-
lusky (10,45 %), Semín (9,85 %), Morašice (9,8 %), Zdechovi-
ce (9,51 %), Rohovládova Bělá (9,09 %), Lipoltice (8,18 %). Dá-
le uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice (5,28 %),
Choltice (4,68 %), Břehy (4,17 %). V Přelouči dosahovala míra
nezaměstnanosti 5,07 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
4,02 % s celkovým počtem 3704 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 4,09 %, Holicko 3,42 % a Pře-
loučsko 5,07 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 8. 2007 cel-
kem 4696 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,8 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 31. 8. 2007 hlášeno na ÚP celkem 366 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadli celkem
2 uchazeči.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Více informací poskytuje http://portal.mpsv.cz
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" 12. 9. 2007 jednala starostka s náčelníkem Vojenského za-
řízení Přelouč ing. Křenkem mimo jiné o situaci ve věci žá-
dosti města Přelouč o bezúplatný převod vojenského majet-
ku do vlastnictví města. O žádosti města doposud příslušná
komise MV ČR ani vláda nerozhodly. K 31.12.2007 však dle
harmonogramu bude v našem městě po několika desítkách
let činnost vojenského zařízení (bývalá kasárna) bude defi-
nitivně ukončena.

" 13. 9. 2007 se starostka zúčastnila v pardubickém Ideonu
pracovního setkání starostů měst a obcí Pardubického kra-
je, svolaného radou PK. Byly diskutovány především pro-
blémy z oblasti krizového řízení, informace k čerpání evrop-
ských fondů i k rozpočtům města a obcí na rok 2008.

" 14. 9. 2007 se starostka na pozvání zúčastnila Silničního
veletrhu Pardubice, pořádaného Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, ke zhlédnutí byla mimo jiné silniční
i komunální technika, radní pro dopravu ing. Toman podal
informace o ukončených i připravovaných opravách a výstav-
bě nových komunikací v PK v roce 2008.

" 20. 9. 2007 se starostka na pozvání zúčastnila slavnostního
zahájení skupinového projektu Labe-Loučná, které se usku-
tečnilo v Pardubicích na soutoku Labe a Chrudimky. Jedná
se o organizačně i finančně unikátní a náročnou akci, která
nemá v historii a.s. Vodovody a kanalizace, Pardubice (je-
hož je město Přelouč akcionářem) obdoby. Projekt zahrnuje
21 dílčích staveb a dosáhne nákladů 830 mil. Kč. Zahrnuje
např. dobudování kanalizační sítě v Pardubicích, Lázních

Bohdaneč, Živanicích, Holicích, Dašicích i intenzifikaci čis-
tíren odpadních vod v Opatovicích či Holicích.

" 21.9.2007 se starostka zúčastnila slavnostního otevření no-
vé budovy výjezdového stanoviště záchranné služby ve Stu-
dentské ulici v Přelouči. Slavnostního otevření se kromě zá-
stupců Krajského úřadu Pardubice a vedení Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje zúčastnilo i několik
občanů města, všichni měli možnost prohlédnout si celou
budovu a seznámit se s dalšími podrobnostmi fungování
záchranné služby. Město pro stavbu poskytlo bezúplatně
pozemky.

" 25. 9. 2007 se starostka zúčastnila setkání starostek Par-
dubického kraje, konaného v Hlinsku za účasti zástupců ra-
dy Pardubického kraje. Kromě neoficiálního programu (na-
př. módní přehlídky) si ženy - starostky vyměnily zkušenosti
v řízení samospráv ve svých městech a obcích.

" 26. 9. 2007 starostka zastupovala město na jednání valné
hromady Sdružení obcí Podhůří Železných hor. Za účasti zá-
stupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Sprá-
vy a údržby silnic byly projednány náměty k řešení a spolu-
práci i s těmito složkami.

Trh práce
na Přeloučsku



Z důvodu častých krádeží jízdních kol se město rozhodlo
pořídit bezpečnostní stojany na kola. Celkem bylo pořízeno
62 stojanů, z nichž většina je pro 4 kola. V současné době
probíhá jejich instalace. Mezi lokality, kde budou stojany umís-
těny patří např.: Masarykovo nám., u katolického kostela, u ho-
kejbalového hřiště, u tenisového hřiště, v areálu fotbalového
stadionu, před Agrou, DDM, úřad práce, ZÚŠ, poliklinika u ná-
draží, parkoviště vedle restaurace naproti nádraží, nádraží ČD,
učiliště, katolický hřbitov, domov důchodců, lékárna u polikli-
niky, Penny/Zeman, finanční úřad, pošta, kino, sokolovna, gym-

názium, prodejna Labe, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, ZŠ Prak-
tická, MŠ Za Fontánou, Lohenice…

Na financování se velkou měrou podílí Ministerstvo vnitra.

Bezpečnostní zámek a držák na zámek si můžete za-
koupit ve Fortelu, Pernštýnské nám. 180 nebo v Elektro Ku-
til, Hradecká 157. Cena zámku je 75,- Kč a cena držáku na
zámek 50,- Kč.

Oslovujeme občany, aby využili této nabídky a zajistili
si tak své kolo proti krádeži.

1. Kolo postavte mezi naváděcí tyče a opřete je o konzolu vpra-
vo. Při najíždění do stojanu by měl být třmen zachycen
přidržovačem v otevřené poloze (viz šipka na obrázku).

3. Třmen otočte kolem rámové trubky kola, až jeho konec za-
jede do pouzdra zámku. Zasunutím zámku do pouzdra bu-
de třmen fixován v uzavřené poloze.

2. Tahem za přidržovač směrem nahoru uvolněte třmen. V přípa-
dě potřeby popojeste kolem dopředu, nebo dozadu, tak aby
bylo možné otočným třmenem zachytit rámovou trubku kola.

4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho
uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu nejdříve vykývněte třmen
tak, aby zůstal zachycen přidržovačem v otevřené poloze
(viz první obrázek). 
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BEZPEČNOSTNÍ STOJANY NA KOLA

POSTUP UZAMČENÍ KOLA DO BEZPEČNOSTNÍHO STOJANU
VELOCK

��
��

��

�� ��
��



V souvislosti s povinností třídit odpady upozorňujeme obča-
ny místních částí města Přelouče, že mobilní svoz velkoobje-
mového, nebezpečného odpadu a zpětný odběr použitých elek-
trozařízení pocházejících z domácností se uskuteční v sobotu
3. listopadu 2007. Dále ve spolupráci s Technickými službami
města Přelouče proběhne svoz větví. V místních částech se svoz
větví uskuteční v pondělí 5. listopadu 2007, ve městě Přelouči
proběhne v pondělí 12. listopadu 2007. Bližší informace Vám
poskytneme na odboru životního prostředí v budově AGRY BO-
HEMIA nebo na telefonním čísle 466 768 521. Děkujeme obča-
nům za spolupráci.

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,

zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje

pro místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velko-
objemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení
pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, barvy, pryskyřice, roz-
pouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehlič-
ky, varné konvice, apod.

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu:

Termín svozu: sobota 3. LISTOPADU 2007

Svoz větví
místní části města Přelouče
Oznamujeme občanům místních částí města Přelouče (Kle-

novka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupe-
sy), že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví
ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 5. LISTOPADU 2007
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-

by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 12. LISTOPADU 2007
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

6 Přeloučský ROŠT
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V letním dvojčísle Roštu jste si mohli
přečíst, že v Přelouči v prosinci přibude
zastavujících rychlíků. Každému, kdo si
Rošt přečetl a alespoň něco o vlakové
dopravě v Přelouči ví, je tedy jasné, že
do Pardubic, Kolína a Prahy se cestující
dostanou vlakem mimořádně rychle. Asi
je opravdu zbytečné vysvětlovat, že za
osm minut, za které rychlík spojí kaž-
dou hodinu Přelouč s Pardubicemi se
podle předpisů nedá autem do Pardubic
ani náhodou dojet.

Výrazně rychleji než dnes se ale bu-
de možné z Přelouče dostat i do Hradce
Králové, což ocení nejen lidé, kteří si po-
třebují v Hradci něco zajistit, ale také
například studenti královéhradecké Uni-
verzity. Nejrychlejší cesta do Hradce Krá-
lové bude každou lichou 49. minutu. Do
Hradce dojedete po přestupu v Pardu-
bicích za 40 minut. Například student,
kterému začíná v devět hodin přednáš-
ka na Univerzitě Hradec Králové, vyjede
z Přelouče v 7:49, v Pardubicích bude

v 7:58 a dál bude pokračovat zrychle-
ným osobním vlakem, který do Hradce
dojede v 8:29.

Cesta z Hradce bude rovněž rychle-
na. Každou lichou hodinu, třicátou minu-
tu vyjede z Hradce vlak, kterým se cestu-
jící přes Pardubice dostane za 34 minut
do Přelouče. 

Doprava mezi Hradcem Králové a Pře-
loučí by tedy měla trvat 34 resp. 40 minut,
což je srovnatelné s dobou jízdy autem.

Ing. Pavel Matouš

Vlakem z Přelouče do Hradce rekordně rychle

Podzimní mobilní svoz v místních částech
a svoz větví v Přelouči a místních částech



Na jaře tohoto roku se náš úřad přihlásil do soutěže „Úřad ro-
ku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem. Zapojili jsme
se do této soutěže spolu s ostatními městy České republiky,
vyplňovali dotazníky a odpovídali na dotazy, jak si náš úřad
vede v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Máme velkou
radost, že jsme nakonec v soutěži obsadili 1. místo v celore-
publikové konkurenci, cenu a diplom převzal 6. září tajemník
úřadu Ing. Václav Damborský na celorepublikové konferenci
v Olomouci. Soutěž pořádalo Ministerstvo vnitra ČR ve spolu-
práci se společností Gender Studies, o.p.s. Po skončení soutě-
že jsme odpovídali na následující dotazy, např.: 

1. Proč jste se rozhodli ve vašem úřadu aktivně prosazo-
vat rovné příležitosti žen a mužů? 
Nejedná se o okamžité rozhodnutí k nějakému datu, ale
o přirozený vývoj v posledních letech. Snažíme se dávat dů-
raz na rovné příležitosti ve všech oblastech života občanů
i zaměstnanců našeho města. Seznamujeme se postupně
s trendy v této oblasti a plánujeme v příštích letech zacho-
vat tento přístup. 

2. Co jednotlivá opatření přináší? (jak zaměstnancům, tak
občanům)

Přínos pro občany:
# neustále se vylepšuje prostředí v základních školách a ma-

teřských školách, domě dětí, základní umělecké škole
a ostatních institucích určených pro děti a rodiny, město
dává maximální důraz na spolupráci v této oblasti

# vyrůstají nová sportoviště a fitcentra a opravují se stá-
vající, užívají je ženy, muži, mládež. 

# budují se chráněné byty pro seniory

# budují se nové byty a do budoucna se připravuje výstav-
ba rodinných domků

# vznikají nová dětská hřiště a další oddechové parky pro
volný čas matek s dětmi

# sledujeme dopravní obslužnost města (návaznost vlaků
a autobusů), vznikají nová parkovací místa v jednotli-
vých částech města (školy, sídliště, nákupní zóny atd.)

Přínos pro zaměstnance:
# při výběrových řízeních na obsazení všech pracovních míst

klademe důraz na odborné znalosti a předepsané vzdě-
lání, nikdy výběr zaměstnance nesmí ovlivnit hledisko vě-
ku, národnosti, pohlaví atd. (např. na místech vedoucích
odboru jsou 4 ženy a 4 muži, na ostatních vedoucích po-
zicích je většina žen atd., věková struktura zaměstnanců
je také vyrovnaná)

3. Na co všechno se musí úřad, který se k takovému kro-
ku rozhodne, připravit?
Úřad se především musí připravit na přijímání oprávněných
požadavků a námětů občanů, aby mohl následně do svého
rozpočtu začlenit hledisko genderového rozpočtování. Finan-
ce by neměly plynout na akce pro jednu skupinu obyvatel,
vše by mělo být v rámci možností vyvážené. 

4. Zjišfovali jste mezi svými zaměstnanci či občany, jak
tato opatření přijímají a jaké jsou jejich výsledky?
Občané mají možnost se celoročně vyjádřit ke všem problé-
mům města prostřednictvím e-mailu, telefonu, pošty, schrán-
ky důvěry a samozřejmě osobní návštěvou. Občané přijíma-
jí kladně vše , co může vylepšit a zpříjemnit jejich život ve
městě, život jejich dětí a chod celé rodiny.

Helena Vítková,
vedoucí personálního a mzdového oddělení

www.genderstudies.cz
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Měsícem září začal již šestnáctý rok působení rehabilitač-
ního ježdění na koni. Starosti některých občanů, zda vše bude
pokračovat stejně jako v předcházejících letech, jsou zbytečné.
Mohu klidně odpovědět, že ano. Vím, že obava vznikla rozhod-
nutím zbourat garáže v bývalé zemědělské škole. V době, kdy
budou tyto řádky zveřejněny, bude mít klisna Bona, díky pracov-
níkům Městského úřadu a pracovníkům Technických služeb
nové ubytování se všemi potřebnými věcmi pod jednou střechou.

Za uplynulou dobu se na úspěchu podílelo hodně lidí.
Především od samého začátku - zdravotní stav koní sledoval
MVDr. Jadrníček, úpravu kopyt Pavel Vavřín, dostatek zásob
krmiva pro zimní období pomohli zajistit Ing. Raba a Ing. Zí-
ma, s pomocí přišli i manželé Suchochlebovi - Krtek, pan Ne-
kvapil - autoopravna a mnoho dalších.

Zároveň bych poprosil všechny, kteří z dobrého úmyslu dá-
vají Boně rohlíky či chleba, aby to nedělali. Tyto pochutiny mu-
sí být podávány ve velmi malé míře. Tlustý kůň se špatnou chů-
zí potom není vhodný pro hyporehabilitaci.

O novém ustájení koně hodně přemýšleli z MěÚ pan Myš-
ka, pan Manžel a z TS pan Šilhavý. Myslím, že rozhodli velmi

dobře. Dovolím si Vám všem jmenovaným i nejmenovaným, kte-
rým záleží na zdraví mládeže, poděkovat - vždyj je to budouc-
nost národa.

Štrupl

HIPOREHABILITACE



Slavnostní večer předávání cen Františka Filipovského za
dabing proběhl 15. 9. 2007 od 17.00 hod. v Občanské záložně.
Večer režíroval Josef Vondráček, moderovali Ondřej Kepka se
Simonou Postlerovou.
1) Cenu Fr. Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v da-

bingu vyhrála Eliška Balzerová za roli Rosemary Boxero-
vé v seriálu „Zločiny v zahradách“ - část „Vražda v divadle“

2) Cenu Fr. Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v da-
bingu získal Alois Švehlík za roli Bomboliniho ve filmu
„Tajemství Santa Vittorie“ s přihlédnutím k výkonu v roli Ri-
charda Essera ve filmu „Můj otec“

3) Cenu FITESu a ARBOmedia za mimořádné dabingové zpra-
cování hodnotného audiovizuálního díla vyhrál „Vějíř lady
Windermerové“ 

4) Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou
kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního dí-
la zísaklo „Tajemství Santa Vittorie“ - překlad Michaela
Ebrová, úprava dialogů Helena Čechová

5) Cenu British American Tobacco za celoživotní mimořádnou
dabingovou tvorbu obdržel Zdeněk Hruška - dlouholetý
úspěšný režisér dabingu v České televizi (např. jeho čes-
ké verze filmů „Kmotr“, „V pravé poledne“, „Hrozny hněvu“ či
„Africká královna“ nebo seriálů „Doktor v domě“, „Chobotni-
ce“, příp. „Salon Elliot“) 

6) Cenu Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk da-
bovaného audiovizuálního díla dostal „Poseidon“ - zvuk Jan
Neskusil 

7) Zvláštní cenu Fr. Filipovského za mimořádné dabingové zpra-
cování televizních nebo filmových snímků různých žánrů
včetně tvorby animované, dětské a TV seriálů vyhrál „Řím“
(TV seriál - 10. - 12. část) 

8) Ceny Prezídia Herecké asociace za celoživotní mistrovství
v dabingu a Cena British American Tobacco za celoživot-
ní mimořádnou dabingovou tvorbu dostali
a) Jana Drbohlavová
b) Rudolf Krátký
c) Eva Klepáčová
d) Jan Teplý in memoriam
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! Zprávy z radnice 

$Ministerstvo kultury ČR
$Pardubický kraj
$VČP Východočeská plynárenská RWE

Group
$ČEZ
$GENERALI
$EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
$VOLARIS s.r.o.
$ČPP Česká podnikatelská pojišjovna, a.s.
$SVOS s.r.o.
$MIMA SERVIS s.r.o. správa nemovitostí
$Kiekert-cs výroba centrálních zámků

aut
$KOBLA realizace staveb

$ Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.
$MPH Medical Device, s.r.o.
$Elmet, spol. s r.o.
$KASI, spol. s r.o.
$AGRA-Bohemia, a.s.
$Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
$AZ stavební Heřmanův městec, s.r.o.
$HANEL, spol. s r.o.
$SUMO, s.r.o.
$BRUNNTHALLER-CS s.r.o.
$Stavební podnik Přelouč, s.r.o.
$MITO 2001 s.r.o.
$ JENTA spol. s r.o.
$DRINKS UNION a.s.

$ TEPOSTOP, spol. s r.o.
$AUTOŠKOLA PEML
$Výroba knedlíků Dvořáček
$ JAN Špic SORPOM

Český rozhlas Pardubice-104,7 FM
Česká televize

MĚSTO PŘELOUČ DĚKUJE VŠEM ZA FI-
NANČNÍ PODPORU, DÍKY KTERÉ BYLO
MOŽNÉ REALIZOVAT TENTO SLAVNOST-
NÍ DEN.

Ing. Ivan Moravec
místostarosta

SPONZOŘI XIII. ROČNÍKU CENY FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA DABING

VÝSLEDKY CEN FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
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CHALUPÁŘI A CHATAŘI
CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK!
Zima se nezadržitelně blíží a váš re-

kreační objekt zůstane většinu času
v tomto období opuštěný. A to je vhod-
ná chvíle a příležitost pro zloděje, kterým
každý rok v tomto období nastávají žně.
Nedejte jim příležitost a chraňte svoji
„chaloupku“ jak jen to nejlépe jde! Pa-
chatelé si většinou vybírají rekreační ob-
jekty osamocené. Kolonie chat je bezpeč-
nější, ale ani zde si chataři nemohou být
v průběhu roku jisti. Krade se úroda, ná-
řadí a cennější věci.

Technika má v zabezpečení určitě
nezastupitelnou úlohu, ale jsou i doce-
la obyčejná opatření, která nic nestojí -
udržovat dobré vztahy se sousedy (vší-
mat si pohybu neznámých lidí v okolí),
nechlubit se zbytečně svými majetko-
vými poměry, nenechávat v okolí objek-
tu nic, co by potenciálnímu útočníkovi
usnadnilo vloupání (nářadí, žebříky), mít
rekreační objekt dostatečně pojištěn (vel-
ká část občanů uzavřela v minulosti
smlouvy za podmínek, které dnes již ne-
odpovídají cenové a hodnotové realitě),
pro případ vloupání se vyplatí si pozna-
menat výrobní čísla přístrojů a věcí (pro
potřeby policie a pojišjoven). Zcela jed-
noduchou možností, jak budit zdání, že
je rekreační objekt pravidelně navštěvo-
ván, je řádná údržba zahrady. V zimě jde
o odklizený sníh, v létě pravidelná starost
o posekaný zelený pažit, či včas sklize-
né ovoce. Nejslabší stránkou rekreačních
objektů z hlediska vloupání jsou jako
u všech objektů okna, prosklené plochy
a dveře.

Co podniknout?
Několik účinných rad...

% Rekreační objekt si zabezpečte ihned
- nečekejte až na zloděje! Využijte pře-
devším mechanické zábranné prostřed-
ky (dokonalý bezpečnostní zámkový
systém, odolné dveře, mříže, uzamyka-
telné okenice). 

% Pozornost věnujte všem stavebním
otvorům (vstupní dveře, okna). 

% Pro vyšší standard ochrany využijte
elektronickou ochranu, případně při-
pojení objektu na PCO (Pult centrali-
zované ochrany).

% Používejte především certifikované vý-
robky. Složitější záležitosti přenechte
odborné, důvěryhodné firmě. 

% Chatu či chalupu mějte správně po-
jištěnou nejen proti krádeži ale i pro-
ti požáru. 

% Pro případ vloupání si pořiste fotodo-
kumentaci cenných věcí. Pozname-
nejte si výrobní čísla elektrických pří-
strojů. 

% Cennější věci rozhodně nenechávej-
te přes zimu v chatě, ale odvezte je do
bezpečí! 

% Při pobytu na chatě si všímejte pohy-
bu neznámých osob a aut. I případné
svědectví je důležitým vodítkem pro
práci policie. Nebuste neteční - dnes
navštívil zloděj souseda, zítra se to
může stát vám! 

% Rekreační objekt nepravidelně navště-
vujte po celý rok. Mimo kontroly celist-
vosti je třeba také alespoň jednou za
měsíc řádně vyvětrat. I uklizená za-
hrada budí zdání neustálé kontroly. 

% Při podezření z vyloupení zásadně ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po
zlodějích a neprodleně věc oznamte
policii a aktivně očekávejte její příjezd.

% Vše důležité pro vypátrání odcizených
věcí a dopadení pachatele oznamte do
policejního protokolu. 

Pro zajímavost uvádíme „chatařské
a chalupářské desatero proti zlodějům“ 
$ Schováš. 
$ Zkontroluješ. 
$ Zavřeš. 
$ Zamkneš. 
$ Klíč vezmeš. 
$ Cenné odvezeš. 
$ Souseda hlídáním pověříš. 
$ Pojistíš. 
$ Pravidelně chatu navštívíš. 
$ Vše potřebné nahlásíš. 
Když desatero dodržíš, nenechavce odra-
díš, své obydlí ochráníš! 

Jste-li přesto vykradeni,
platí následující zásady: 

$ nevstupovat do objektu, může tam být
ještě pachatel 

$ přivolat Policii (156, 158)
$ neuklízet po zlodějích 
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Městská policie informuje



$ vše důležité uvést do policejního pro-
tokolu 

$ je vhodné mít fotodokumentaci cen-
ných věcí, zapsaná výrobní čísla vý-
robků a nářadí pro pozdější jednání
s pojišjovnou 

NA ZÁVĚR
NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH UDÁLOSTÍ:
Opilý řidič parkoval pro jistotu u školy...

Dne 4. 9. 2007 byl hlídce městské po-
licie předán poznatek o muži, který je v sil-
ně podnapilém stavu, usedá za volant
a chystá se odjet. Vozidlo si navíc zapar-
koval poblíž základní školy! 

Těsně před příjezdem hlídky muž vo-
zidlo nastartoval a odjel. Z důvodu bez-
pečnosti osob a majetku byl bezpečně
zastaven až v jedné přilehlé uličce. By-
la u něho provedena orientační dechová
zkouška s pozitivním výsledkem. V de-

chu měl 2,33 promile alkoholu!!! Jeho
jednání bylo ohodnoceno jako trestný čin
a muži hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.

Zloději byli zadrženi při lupu...
V jedno středeční odpoledne je při-

jato oznámení o dvou mužích, kteří kra-
dou věci ze zemědělských strojů. Hlíd-
ka se takticky dostala co nejblíže místa
události a přímo na místě při krádeži za-
držela dva mladíky. Ti ani nemohli za-
pírat, přímo u sebe měli ukradené věci
a další připravené k odvozu. Poznatek
o jejich jednání byl předán policii stát-
ní a samotná krádež byla vyřešena jako
přestupek. 

„Tísňová tlačítka“ se seniorům vyplatila...
V rámci programu prevence krimina-

lity vlastníme několik tzv. nouzových tla-
čítek pro seniory. A právě signál z nich

vyslaný na pult centrální ochrany během
posledního měsíce zachránil život dvě-
ma babičkám. Obě doma zraněné mar-
ně čekali na první pomoc. Ta jim byla
poskytnuta strážníky, kteří se na místo
dostavili ihned po přijatém tísňovém sig-
nálu. Zařízení vlastníme přibližně rok a je
zdarma zapůjčováno osobám, které do-
poručí zdravotní a sociální komise. Jak vid-
no, svůj účel skutečně a bezchybně plní.

V příštím příspěvku Vás seznámím
s výsledností městské policie za uplynu-
lé 3/4 roku 2007. 

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

Bc. Petr Veselý 
velitel Městské policie Přelouč
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Nový školní rok začal 3. září i pro žáky ZŠ praktické Přelouč. Ta-
ké letos se pro naše žáky uskuteční celá řada akcí - jsou to besedy,
exkurze, výtvarné a sportovní soutěže, hry s ekologickou tématikou
atd. Žáci prvního stupně absolvují jako každoročně plavecký výcvik.

Ani nás neminuly změny, ke kterým ve školství v posledních le-
tech došlo. Také naši žáci 1. a 6. ročníku budou vyučováni podle škol-
ního vzdělávacího programu, na kterém v minulém roce pracoval ce-
lý pedagogický sbor naší školy.

Do nového školního roku přeji všem žákům, rodičům a svým spo-
lupracovníkům zdraví, pohodu a úspěšný školní rok 2007/2008.

Mgr. Lenka Linhartová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V ZŠ PRAKTICKÉ

Inzerce



Začátek školního roku
na ZŠ Masarykovo nám.

A je to zase tady! Pro předškoláky,
prvňáčky, žáky, studenty. 3. září 2007. Za-
čátek školního roku. Snad jediní, kteří se
upřímně těší, jsou prvňáčci. Krásná vel-
ká taška, která ještě voní, nové učebnice
na lavici, vyzdobená třída, babička, mam-
ka, tatínek s videokamerou. Před tabulí
usměvavá paní učitelka, hosté. Dnes je
to poprvé. Rozpačité pohledy, nervozita,
nejen u dětí. Další dny se práce ve ško-
le prodlouží, budou také úkoly, povinnos-
ti, první známky.

Ve stejný den nastupují do školy také
„devájáci“. 3. září 2007 je pro ně poslední
nástup do základní školy. Zvoní. Je 7.40!
Úprkem do třídy! Tes musím chytit to
správné místo ve třídě, toho správného
souseda. Pro některé to není jednoduché.

I pro pedagogy je 3. září 2007 v ně-
čem nové. V 1. a 6. tř. začíná nový školní
vzdělávací program - ŠVP. Průřezová té-
mata, očekávané výstupy, klíčové kom-
petence, vzdělávací strategie, autoeva-
luace. To je pouze zlomek toho, čím se
učitelé museli prokousat za poslední dva
roky a připravit „školní vzdělávací pro-
gram ZŠ“, který je stále přístupný veřej-
nosti v kanceláři školy.

Další dny zevšední, slavnostní chvíle
pominou. Prvňáčci se budou učit číst,
psát, počítat, starší si doplní mezery ve
vzdělání a budou se připravovat na při-
jímací zkoušky.

Ve škole zase budou přestávky, vy-
učovací hodiny, třídy plné dětí, oblíbené
a neoblíbené předměty, vyučující. Zdá se,
že je to každý rok stejné, pro mnohé však
vždy jiné, poprvé.

Mgr. Hana Konvalinková, ř.š.

Zprávy ze ŠD
Školní družina při ZŠ Masarykovo n.

v letošním školním roce otevřela 3 oddě-
lení. Pod vedením tří zkušených vychova-
telek zde tráví svůj volný čas po vyučo-
vání 89 dětí.

Letos od září vychovatelky ověřují svůj
vlastní vzdělávací program pro školní dru-
žinu, na kterém společně pracovaly celé
dva roky.

ŠD nabízí dětem v pestrých činnos-
tech rozvíjení jejich zájmů a kvalitní od-
počinek po náročné školní práci.

Děti mohou navštěvovat zájmové
kroužky s různým zaměřením. Praktic-
ké a výtvarné dovednosti rozvíjejí v krou-
žku Dovedných rukou, chlapci mají ve-
liký zájem o sportovní kroužek florbalu,
dívky si letos poprvé zacvičí na aerobiku.

V kroužku angličtiny, která je příprav-
kou na výuku tohoto jazyka ve 3. roční-
ku ZŠ, se učí děti hravou a zábavnou
formou základní slova a pojmy.

Velký zájem je také o keramiku, ovšem
kapacita dílny zdaleka nepostačuje po-
čtu přihlášených dětí a časovým mož-
nostem ŠD.

Pro děti, které kroužky nenavštěvují,
mají vychovatelky připravené rozmanité
soutěže, hry a vycházky.

Při pobytu venku si děti zahrají hry,
uspokojí tím svou základní potřebu po-
hybu, hrají si s kamarády, rozvíjejí svou
osobnost, hledají své místo v kolektivu.
Také je velmi důležité, že si všechny no-
vé poznatky mohou prakticky „osahat“.

Naším přáním je, aby se děti ve škol-
ní družině cítily co nejlépe a aby si odpo-
čaly a načerpaly síly do dalšího školní-
ho dne.

J. Prokopcová-Kasalová
ved. vychovatelka

Reforma školství
přináší zajímavější výuku

pro žáky 1. tříd
Školní rok 2007/2008 odstartoval.

39 prvňáčků naší školy právě vstupuje

na dlouhou cestu za vzděláním. My uči-
telé našim dětem přejeme, aby jim učení
vždy přinášelo radost, pocit uspokojení
z pochopení a dobrého zvládnutí učiva.
Pro nejmladší žáky je připravena výuka
podle nového školního vzdělávacího pro-
gramu, který si kolektiv pedagogických
pracovníků připravil podle závazného

Rámcového plánu. Základem je samo-
statné objevování poznatků žáky pod ve-
dením učitelů. Věřme, že za 9 let opustí
naši školu mládež samostatná, sebevě-
domá, schopna týmové spolupráce, kte-
ré nebude chybět nadšení k dalšímu vzdě-
lávání.

Mgr. Markéta Černohlávková

Proč chodí MP do školy?
V současné době plné dopravních

nehod, brutality, násilí, ... je velmi důleži-
tá prevence dětí a mládeže. O to se sna-
žíme ve spolupráci s Městskou policií
Přelouč.

Již poněkolikáté jsou na naší škole
pořádány „Besedy s MP“ na vybraná té-
mata. Pro mladší žáky např.: Dopravní vý-
chova, Ochrana zvířat, Kompetence MP,
Rodinné právo. U starších žáků probíha-
jí besedy na téma: Právo a morálka, Pře-
stupky, Trestné činy, Extremismus, Sekty.
Témata jsou přizpůsobena věku dětí.

I když s žáky o daných problémech
mluví jejich učitelé, přesto přednášky
a pohovory s policisty v uniformě mají
u většiny žáků větší dopad. Policisté při
besedách využívají nejen svých znalostí,
zkušeností, ale i různých propagačních
materiálů i ukázek pomůcek potřebných
pro jejich práci.

Myslím si, že tuto spolupráci oceňu-
jí nejen učitelé, rodiče, ale hlavně děti.

Mgr. V. Šorfová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Do nového školního roku
jsme letos vstoupili 3. září. Než se tak stalo, prošly tři budo-

vy školy menšími stavebními úpravami. Jednalo se především
o rekonstrukce či dostavby hygienických zařízení, aby škola
vyhovovala všem požadavkům. 

Pokud jde o žáky, je současný stav následující. Na prvním
stupni je deset tříd, v každém ročníku dvě. Navštěvovat je bude
120 chlapců a 123 dívek, celkem 243 žáků. Na druhém stupni
se v deseti třídách (také po dvou v ročníku) bude vzdělávat
104 chlapců a 101 dívek, celkem 205 žáků. Výchozí počet žá-
ků pro tento školní rok je tedy 448. Z pedagogického sboru
nikdo neodešel, naopak na první stupeň se po mateřské do-
volené vrátila Mgr. Blanka Kratochvílová a na druhý stupeň
nastoupila nová kolegyně Mgr. Zdena Hostašová (aprobace
český jazyk - výtvarná výchova).

Ve druhém až pátém ročníku a v sedmém až devátém roč-
níku budeme letos vyučovat podle dosavadního vzdělávacího
plánu „Základní škola“, v prvním a šestém ročníku zahajujeme
letošním školním rokem výuku podle vlastního školního vzdě-
lávacího plánu „Nová škola“, který jsme připravovali dva roky.

Mimo vlastní vyučování počítáme opět s realizací nadstan-
dardních akcí. Tradiční jízda prvňáčků koňským spřežením Ná-
rodního hřebčína v Kladrubech nad Labem se již uskutečnila
první školní den (viz foto na této stránce), další budou násle-
dovat. Z těch významnějších jmenuji Vánoční akademii, pohád-
kový zápis do prvních tříd, návštěva generální zkoušky České
filharmonie v Rudolfinu, podnikatelské kurzy (podpora profes-
ní orientace) pro žáky 7. - 9. tříd, besedy s městskou policií pro
všechny ročníky, návštěvy divadelních představení v rámci
abonmá ve Východočeském divadle v Pardubicích, rozlouče-
ní s vycházejícími žáky v Občanské záložně atd.

Věřím, že i letošní školní rok bude úspěšný. Dětem a všem
zaměstnancům školy přeji, aby příštích deset měsíců prožili ve
zdraví, dobré náladě a s úsměvem na tváři. Totéž přeji Vám,
rodičům našich žáků a všem sponzorům či příznivcům naší
školy.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Zahájení školního roku v prvních třídách
Po delší pauze strávené na mateřské dovolené jsem se vrá-

tila na ZŠ Smetanova. I pro mě bylo 3. září velmi významným
dnem. Ve škole jsem měla přivítat svou již druhou první tří-
du. Byl to zvláštní pocit, jací budou malí školáčci? Setkání by-
lo příjemné, z lavic na mě upíralo pohled 21 malých školáků,
kteří museli opustit své bezstarostné dětství a podřídit se nové-
mu školnímu režimu. Ještě před dvěma měsíci si vesele hráli
ve školce na pískovišti nebo dováděli v bazénku na zahradě
a dnes se musí sžít s novými povinnostmi školy. Musím říct, že
se to dětem z I.A i z I.B podařilo rychle a všichni se velmi sna-
ží. Přáli bychom si, aby jim to ještě dlouho vydrželo…

Přesto věřím, že si spousta rodičů klade otázku. Zvládne to
ten „náš“ kluk nebo holka? Maminky a tatínkové, nebojte se
a důvěřujte, jistě zvládne! Někomu to půjde snadněji bez pro-

blémů, někdo může mít menší potíže. Přesto nebuste smutní,
pokud právě Vaše dítě nebude v té první skupině. To nezna-
mená, že je špatné. Může být výjimečné úplně v něčem jiném.
Důležité je, aby cítilo, že je milováno.

Milí rodiče, prosím, chvalte své školáky, povzbuzujte je, po-
kud jim něco nepůjde. Mějte pro ně velkou dávku trpělivosti
a pochopení. Vždyj i vy jste byli malí a každý si jistě pamatuje
na svou první třídu, a tak můžete tušit, co Váš prvňáček prožívá.

Věřte, že děti procházejí tím nejdůležitějším životním obdo-
bím. Během jednoho roku se naučí číst, psát i základům ma-
tematiky a to je velký a nelehký úkol.

Ale společnými silami to jistě zvládneme.
Mgr. Blanka Kratochvílová

Den otevřených dveří
v prvních třídách se uskuteční v úterý 16. října 2007 první

a druhou vyučovací hodinu (8.00 - 9.45 hod.). Zveme rodiče
i ostatní zájemce.
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Po prázdninách se vám opět hlásíme s několika informace-
mi o naší škole. Do školního roku 2007/2008 nastoupilo v pon-
dělí 3. září v 8:05 celkem 325 studentů. Rozloučili jsme se se
dvěma maturitními třídami - obě prokázaly u zkoušky z dospě-
losti dobrou připravenost, a tak naši (dnes už bývalí) studenti
co nevidět nastoupí na svá nová působiště v rámci nejrůzněj-
ších univerzit a vyšších odborných škol. Jsme rádi, že zájem
o studium se projevil i v nových ročnících čtyřletého a vícele-
tého gymnázia - do tříd prima a 1.A bylo přijato 55 žáků. 

Velké změny čekají na primány, jejichž výuka bude nově
organizována na základě Školního vzdělávacího programu.
V rámci něj se budou jak oni, tak jejich učitelé, snažit o ještě
těsnější spolupráci a provázanost jednotlivých předmětů. Od
tohoto kroku si slibujeme zejména ještě větší zapojení stu-
dentů do vzdělávacího procesu, výraznější osobní zainteresova-
nost po dobu celého studia a vytvoření kreativního a inspiru-
jícího prostředí během jednotlivých hodin. Více jich bude pro
předměty Čj, M, Aj, Nj, v primě jsou připraveny tři hodiny těles-
né výchovy týdně, výuka informatiky a výpočetní techniky je
obsazena v každém ročníku a pro všechny žáky pak praktická
cvičení z biologie, chemie a fyziky.

Studenti vyššího gymnázia mají ještě větší možnost profi-
lovat své studium směrem, který je jim nejbližší. Prostředkem
k tomu jsou především volitelné předměty (celkem 10 hodin
v týdnu věnovaných cvičení z matematiky, fyziky, chemie, bio-
logie, programování a informatiky, semináře z dějepisu, země-
pisu nebo společenských věd a hodiny latiny, anglické a němec-
ké konverzace). K dispozici mají 12 odborných učeben, studovnu,

učebnu s přístupem na internet, knihovnu, posilovnu a dvě tě-
locvičny.

SPORTOVNÍ KURZ - ŠPANĚLSKO 2007
Příjemnou tradicí, hlavně pro studující v předposledních roč-

nících, je každoročně pořádaný sportovním kurz v zahraničí. Po
několika výjezdech do Chorvatska se třídy septima a 3.A ten-
tokrát vypravili až do španělského letoviska Peníscola. 48 stu-
dentů tak mělo možnost si aktivním způsobem prodloužit léto
při týdenním pobytu na pobřeží Costa Azahar. K náplni kurzu
nepatří pouze sportovní aktivity (plážový volejbal, tenis, basket-
bal, plavání, in-line bruslení nebo cyklovýlety), ale také pozná-
vací zájezdy do okolí (plánovány jsou třeba návštěvy starodáv-
ných španělských měst Valencie a Tarragona). 

PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI ŠKOLY
Na závěr se ještě vracíme k výjimečnému úspěchu bývalé

studentky naší školy K. Hudcové. Ta se v závěru loňského škol-
ního roku probojovala v rámci Olympiády v českém jazyce až
do jejího celostátního kola v Praze. I když zůstala krůček pod
pomyslným vrcholem a skončila na 5. místě, je na místě velká
gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy. Zařa-
dila se mezi studenty Gymnázia Přelouč, kteří v uplynulém ob-
dobí uspěli při podobných akcích a soutěžích. Protože jejich
další kola se rozjíždí také v tomto roce, nezbývá než doufat, že
se nám podobná povedená vystoupení na nich podaří přinej-
menším zopakovat.

Další informace získáte na internetové adrese: 
www.gymnaziumprelouc, 
nebo telefonních číslech 466 959 238 a 466 953 311.

Mgr. Petr Levinský
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Dobrovolníci, obyčejní lidé,
kteří dělají neobyčejné věci...

Dobrovolnické centrum Charity Přelouč
vzniklo v listopadu 2004. Je to otevřená spo-
lečnost příznivců charity, kteří ze své dobré
vůle, ve svém volném čase, bez nároku na fi-
nanční odměnu vykonávají činnost ve pro-
spěch jiných lidí. 

Dne 1.11. 2006 jsme obdrželi akreditaci
Ministerstva vnitra ČR pro dva projekty

V projektu „Dobrovolníci u nás“ nám naši dobrovolníci
pomáhají:

# při práci s dětmi v nízkoprahovém zařízení Jakub klub
# v domácnostech klientů jako společníci seniorů
# při organizaci a realizaci Tříkrálové sbírky
# s pořádáním kulturních a společenských akcí... a jiné...

Dobrovolnice s dětmi výtvarničí

V projektu „Dobrovolnictví v Domově u fontány Pře-
louč“ se dobrovolníci uplatňují jako:

# hybná síla zájmových činností, např. muzikoterapie
# doprovod při procházkách, nebo projížskách na invalid-

ním vozíku
# společníci seniorů při rozhovorech

ŠKOLNÍ ROK
2007/2008

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



Muzikoterapie

Pro všechny výše uvedené činnosti
naléhavě hledáme nové zájemce

Vítáme nové nápady a iniciativu
pro další dobrovolnickou činnost

Veškeré informace získáte na tel. 731 402 374, zavolejte, na
všem se domluvíme. Těší se na Vás Rita Hudcová, koordinátor-
ka dobrovolníků.

Den otevřených dveří a soutěží
v Jakub klubu

Dne 3. 9. 2007 probíhal v nově zrekonstruovaném Jakub
klubu Den otevřených dveří a soutěží. Podívat se přišlo celkem
57 návštěvníků z toho 28 dětí. Svou návštěvou nás také pocti-
li zástupci Krajského úřadu Pardubice, Městského úřadu Pře-
louč včetně zástupců sociálního odboru, taktéž zástupci Diecéz-
ní charity Hradec Králové, katolický farář, evangelická farářka
a zástupci Orla.

Pro děti byly připraveny soutěže, informační materiály a ne-
jen sladké odměny. Soutěže v kreslení se k našemu velkému
překvapení zúčastnilo mnoho dětí. Vyhlášení proběhlo za pří-
tomnosti zástupkyň Diecézní charity v 16 hodin. Odměnu si
odneslo celkem 9 dětí, ve třech věkových kategorií.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podpo-
řili svou pomocí, jako například zástupcům Orla a firmě SVOS
z Přelouče. Orel pomohl s přestavbou a díky sponzorskému
daru od firmy SVOS jsme mohli nakoupit nové zařízení a vyba-
vení klubu.                                          Dvořáková Sylva

SBĚR OŠACENÍ
PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY

kdy: 15. 10. 2007   čas: 8.00-19.00 
kde: vlakové nádraží Přelouč

vjezd pro automobily vpravo od nádražní budovy

Sběr ošacení pořádáme ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL.
Ošacení se bude sbírat přímo do přistaveného vagonu. Věnujte
prosím pouze čisté, pečlivě zabalené věci (igelitové pytle, krabice).

Všem dárcům předem srdečně děkujeme !
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Slavnostně otevřen dne 3. 9. 2007
v nových prostorech Sokolovny Přelouč.

VSTUP ZDARMA

Hlídání mladších dětí i mimo otevírací dobu dle dohody.
Děti starší 15 let mají též poskytované služby zdarma
a zároveň se mohou podílet na programu a pomáhat

při nejrůznějších činnostech.

První otevírací den navštívilo klub Radost přes 40 dětí, pro
které byly připraveny nejrůznější soutěže a bohaté občerstve-
ní. Chtěli bychom poděkovat za návštěvu paní starostce Ireně
Burešové, místostarostovi Ivanu Moravcovi a zároveň jim i ce-

lému MÚ Přelouč chceme poděkovat za důvěru a finanční
podporu. Dále děkujeme Sokolu Přelouč za pronajaté prostory
a zástupci Sokola panu Breberovi za účast při otevření klubu.
V neposlední řadě děkujeme panu faráři Lubomíru Pilkovi, kte-
rý klub posvětil a požehnal. Děkujeme i rodičům, dětem, pardu-
bickému klubu „Světlo pro děti“ - paní Vosolové - a všem, kteří
nás přiměli tento projekt rozjet a byli pro nás velkou oporou.

Jelikož začínáme opět od začátku, prosíme všechny lidi
dobré vůle, zda by nám pomohli překonat počáteční období.
Máte-li možnost nám věnovat společenské hry, počítače, CD pře-
hrávač, DVD, tiskárnu, reprobedny nebo nám přispět jakýmko-
li finančním obnosem na provoz klubu. Pronájem v Sokolovně
činí 5 000 Kč / měsíc. Prosíme Vás, komu není osud dětí lhostej-
ný, pomozte, aby děti a mládež mohly smysluplně využít svůj
volný čas.

Za kolektiv klubu Radost Jarmila Housová
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Otavírací doba:
PO - ČT
15 - 18

Aktivity:
výtvarné, sportovní, taneční,

break-dance, divadla, doučování,
pomoc s domácími úkoly,

diskotéky, výlety, letní tábor 

Kontakt: www.klubradost.ic.cz
mobil: 777 988 203

číslo účtu: 78-9112160237/0100
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Koalice nevládek Pardubicka
Projekt Spoleènì!

Článek pro obecní zpravodaje

Dotace z EU pro neziskové organizace
Neziskové organizace mají nyní jedinečnou možnost zapojit se do velkých partnerských projektů, které se budou uchá-

zet o dotace z evropských fondů. 
Máte nápady a nemáte kapacity pro jejich realizaci? Pak jste na tom stejně jako velká část neziskových organizací

v Pardubickém kraji. Koalice nevládek Pardubicka, která sdružuje neziskové organizace působící v Pardubickém kraji,
proto připravuje SPOLEČNÉ projekty, které na principu partnerství spojí síly více neziskových organizací v kraji.
SPOLEČNÉ projekty by měly mít větší šanci uspět v konkurenci, protože budou připraveny a řízeny profesionálním tý-
mem Koalice nevládek Pardubicka a budou zasahovat větší území a širší cílovou skupinu. SPOLEČNÉ projekty jsou je-
dinečnou šancí pro menší organizace, které nemají kapacity na zpracování projektů,

Realizací SPOLEČNÝCH projektů získají neziskové organizace zkušenosti evropskými fondy, budou moci odborně
rozvinout své zaměstnance, přijmout nové pracovníky pro realizaci rozvojových projektů či zkvalitnit způsob řízení svých
organizací. Získají také příležitost navázat spolupráci s domácími i zahraničními neziskovými subjekty a získají význam-
ný a prestižní zdroj příjmů.

Koalice nevládek Pardubicka nyní hledá další náměty na projekty, které by mohly být realizovány jako SPOLEČNÉ.
Hledá také neziskové organizace, které se chtějí zapojit do příprav SPOLEČNÝCH projektů. Míra zapojení závisí na
ochotě a schopnostech každé organizace.

Získat podrobné informace a zapojit se do přípravy a realizace SPOLEČNÝCH projektů se můžete na interneto-
vých stránkách www.spolecne.eu.

Ing. Karel Borovička, manažer projektu Společně!, borovicka@spolecne.eu.
Kontakt:
Karel Borovička, 774 412 476
Koalice nevládek Pardubicka
Husova 168, 530 03 Pardubice TTeennttoo pprroojjeekktt jjee ssppoolluuffiinnaannccoovváánn EEvvrrooppsskkoouu uunniiíí

Axis4.info 
- Pomocná ruka podnikatelům

Axis4.info, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a pro-
bíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil působ-
nost i do našeho regionu. Projekt Axis4.info se velice úspěš-
ně rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily
desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům
v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvě-
ryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu do-
poručit.

Co je Axis4.info? Centrální registr Axis4.info je aktivita Hos-
podářské komory ČR, cílem které je vybudování celorepubliko-
vého internetového katalogu výrobků a činností podnikatel-
ských subjektů a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu
a služeb.

Podrobné údaje o Vaší firmě jsou tak k dispozici Vašim po-
tencionálním zákazníkům nebo partnerům. Účastí v projektu
tak podnikatel získá možnost široké propagace, na kterou by
musel jinak vynaložit značné finanční prostředky.

Co konkrétně přináší projekt Axis4.info Vaší firmě:
Vstupem do registru podnikatelských subjektů Axis4.info

se údaje o Vaší firmě a nabízeném sortimentu stávají součástí
informací, které Hospodářská komora ČR spolu s regionální sa-
mosprávou krajů a měst prezentují v tuzemsku i v zahraničí.

Vstupem do registru umožníte Vašim stávajícím i poten-
cionálním zákazníkům získávat aktuální informace o Vašich
produktech a službách. Jak vyplývá z údajů Hospodářské komo-
ry ČR, stále více podnikatelů používá k vyhledávání svých doda-
vatelů právě systém Axis4.info.

Axis4.info není pouze seznamem. Vstupem do registru získá-
te také možnost své údaje kdykoli upravovat nebo doplňovat.
Tyto informace o Vás můžete využít i jako plnohodnotnou in-
ternetovou stránku, která slouží k prezentaci Vaší společnosti. 

Axis4.info umožňuje rychlé získávání informací o Vašich
zákaznících, dodavatelích i konkurentech. 

Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání v regionu se
město Přelouč rozhodlo projekt Axis4.info podpořit. Informace
obsažené v katalogu budou propojené na internetové stránky
regionu. Toto propojení přinese další výhody: Vaše společnost se
zařazením do registru a zobrazením sídla v podrobných ma-
pách stane součástí podnikatelského prostředí a celkové in-
frastruktury v našem městě.

Více informací o projektu Axis4.info získáte na adrese
www.axis4.cz, informačních centrech Hospodářské komo-
ry nebo na zelené lince Axis4.info č. 800 900 501.
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Každý rok se snažíme vycestovat za hranice naší republi-
ky a poznat tak jiný kraj, zvyky a obohatit se tak o nové zážit-
ky z cest. Letos o prázdninách jsme si vybrali nejmladší stát
Evropy - tj. Černou horu. 

S batůžky, kde byly pouze nejnutnější věci, se naše šesti-
členná skupina, tvořená Pavlem, Honzou, Richardem, Martinem,
Petrem a Blankou, vydala vstříc novému dobrodružství. Již při
cestě vlakem jsme si nemohli stěžovat na „nudu“. V Budapeš-
ti na nádraží, kde jsme přestupovali, jsme byli svědkem ko-
lapsu masarských železnic, když se do vlaku, kterým jsme mě-

li jet i my, snažily „nacpat“ davy technařského festivalu Exit,
který se konal v Srbsku. Naší cílovou stanicí v Černé Hoře byl
Mojkovac, ze kterého naše kroky vycházely směrem na jih. I přes
malé bloudění jsme dorazili k Biogradskému jezeru, od které-
ho jsme pokračovali do kopců Bjelasických hor. Po pětidenním
putování po krásných travnatých pastvinách, kde bačové pásli
svá stáda, se před námi na dosah ruky objevily skalnaté štíty
pohoří Komovi, které sahaly až do výšky 2 428 m n.m. Mezi
štíty prochází pěšinka, která se ztrácí a objevuje jako vlnky ve
vodě. Po zdolání sujového pole, které se valí ze skal prudce
jako lavina, a překonání nekončícího průsmyku jsme se ocitli

„Modří! Zelení! Žlutí! Červení!“ „Bez
vlajek, rychle!“ Začíná další etapa celo-
táborové hry na našem již 17. přelouč-

ském táboře… Krátké motivující před-
stavení a boj o pirátský poklad může
začít. Nikdo neví, jak hra dopadne, ale
všichni se snaží až do poslední chvíle.
Překonávají a překvapují se. Čtyři sed-
mičlenné skupinky pomalují zjišjují, že
k úspěchu nestačí jenom velké indivi-
duální výkony, ale především jejich život-
ně důležitá spolupráce. Starší motivují
mladší a společnými silami překonávají
veškeré nástrahy táborové hry. Objevu-

jí, zjišjují, poznávají. Aj už je to jaderná
elektrárna Temelín, život husitského Tá-
bora nebo kouzlo romantiky žít po 14 dnů

v přírodě obklopený tvými přáteli. Tábor
se pomalu halí do šera noci, ještě po-
hádku před spaním, ukolébavku a pří-

jemné sny s představami o zítřejším na-
pínavém dobrodružství. 

Expedice Montenegro - Černá Hora 2007

Skautský tábor Olešná 2007



v sedle. Za vynaloženou námahu nás odměnily daleké výhle-
dy na albánské pohoří, které bylo pokryto bílými čepičkami. Při
sestupu jsme opouštěli šedivou, kamennou krajinu, která se
postupně měnila v široké pláně zelených travin, pramínků řek,
s pobíhajícími polodivokými koňmi. Zde na konci pohoří kralo-
val vítr, který si pohrával se stébly trav, a nás obklopovalo ticho
zdejší krajiny s polorozbořenými, již dávno opuštěnými salaše-
mi zdejších bačů.

Při sestupu z hor jsme poznali místní pohostinnost jak při
hledání tábořiště, tak při stopování. Další pohoří, které jsme
navštívili, nese majestátný název Durmitor. Tam jsme vylezli na
nejvyšší bod naší expedice: Bobotov Kuk - 2 523 m n.n. Za

zmínku stojí i Ledova pečina - Ledová jeskyně, kde 365 dnů
v roce je led a sníh.

Ke konci expedice jsme navštívili národní park Skadarské je-
zero, po kterém jsme absolvovali placenou projížsku s koupá-
ním. Voda nás však překvapila, když dosahovala téměř teploty
těla. Opravdovou tečkou expedice byl jednodenní pobyt u mo-
ře v přístavním městě Bar. Z Baru jsme si pak odváželi zážitky
domů. I nazpět nám vlak přichystal překvapení. Vše, co mohlo,
to mělo zpoždění, vše, co mohlo, nám ujelo, a tak se z původ-
ně plánované 24 h cesty domů stalo třídenní pospávání po
nádražích hlavních měst států, kterými jsme na cestě zpět do
rodné země projížděli.
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Inzerce



Místní organizace Českého rybářské-
ho svazu v Přelouči připravila pro své
členy noční lov dravých ryb, který se
uskutečnil v sobotu 18. srpna na krás-
né vodě mělického písníku. Záměrem se-

tkání v tomto srpnovém čase bylo ulovit
některou z dravých ryb jako je candát,
štika či úhoř, ale přiznejme to zcela ote-
vřeně, největší inspirací pro celkem 36
zúčastněných rybářů bylo chytit alespoň
dvoumetrového sumce. Lov byl uspořá-
dán ve dvojicích, přičemž každý lovící
obsluhoval jeden prut, chytalo se tedy
na osmnácti stanovištích po celém obvo-
du písníku. Přijeli si zachytat nejenom
přeloučští rybáři, ale i kolegové z Lázní

Bohdaneč a Heřmanova Městce. Ze zku-
šenosti víme, že právě sumec by si za
srpnové noci mohl dát říci a vzít lákavou
nástrahu a tak napětí z očekávaných zá-
běrů bylo velmi silné a emotivní. Úspě-
chu se nakonec dočkal jeden z dvojice
Lauryn-Skála.

Jiří Lauryn, který opravdu sumce chy-
til tak dokázal ostatním, že tam jsou a že

to umí. Nebyl sice dvoumetrový, ale míra
98 cm i tak potěšila. Odměnou za nej-
větší ulovenou rybu mu byl rybářský prut
právě na sumce. 

Co sdělit závěrem?
Setkání u vody se vydařilo a ty větší

ryby, které tentokrát nezabraly, chytíme
příště.

Jan Křemenák
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Lov dravých ryb na malém písníku v Mělicích

Inzerce

Inzerce Inzerce
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, telefon 466 672 003

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
na školní rok 2007/2008
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Pohledy do historie Přelouče

ŠTĚPÁNOV
V krajině jihovýchodně od města Přelouče nedaleko Štěpánova stávala tvrz. Rodová jména vlastníků tvrze

na Štěpánově se stala součástí přeloučských dějin. Bez jejich jmen si přeloučské dějiny nelze představit. Ovliv-
ňovali hospodářské poměry, stávali se mecenáši a vytvářeli i kulturní dějiny města.

Posusme zda bylo právem místo zaniklého tvrziště u Štěpánova prohlášeno v roce 1964 Památkovou
péčí za KULTURNÍ PAMÁTKU.

Štěpánov byl zprvu drobným statkem rytířským a vladyckým. Sídlem těchto šlechticů byla tvrz, která stá-
vala v bývalé bažantnici nedaleko Štěpánovského dvora - louka pod tvrzištěm se dlouho nazývala „Tvrzská“.
Prvním prokazatelným držitelem byl Jan ze Štěpánova, který je připomínán v pramenech roku 1383, který
držel mimo Štěpánov i ves Benešovice. Roku 1387 se jméno tohoto šlechtice objevuje znovu při koupi zboží
svinčanského s Janem Zdechovcem ze Zdechovic. Zřejmě se stali oba tito muži společníky, k nim se přidru-
žil i Havel z Benešovic. Jan Zdechovec ze Zdechovic se od roku 1405 označuje „seděním na Štěpánově“, ten-
to statek zřejmě získal jako společník zemřelého Jana ze Štěpánova. Stal se mecenášem přeloučského koste-
la, již před rokem 1401 dal zřídit v kostele sv. Markéty a Kateřiny a přidal k němu stálý příjem. O tomto aktu
se dozvídáme z listiny z roku 1401, podle níž získal místo pomocného kněze při tomto oltáři muž jménem
Antoch (tj. Antonín). Během svého přeloučského pobytu kněz Antoch pilně sepisoval objemný latinský ru-
kopis (kalendář a breviář), který dokončil v Přelouči roku 1417. Antochův breviář, do kterého si autor opsal
i „jmenovací dekret“ na svou funkci oltářníka z roku 1401, představuje nejvýznamnější písemnou památku
z předhusitské doby, vzniklou prokazatelně přímo v Přelouči. 

Co se stalo se statkem Štěpánov a o jeho dalších osudech v příštím čísle „Roštu“.

Marcela DanihelkováPoužitá literatura:
Petr Vorel - „Dějiny města Přelouče“ díl I
Dějinný místopis Pardubicko, Holicko, Přeloučsko
August Sedláček - „Zámky a tvrze“ díl II

Poděkování patří paní Kohoutkové za laskavé zapůjčení 
„Pamětní knihy Štěpánova“ (kronika)



Někteří pozorní čtenáři uvedeného příspěvku zpochybnili
informaci, že „při severní straně náměstí je v dlažbě chodní-
ku vyznačeno místo, kde dal jezuita Antonín Koniáš v roce
1738 pálit kacířské knihy“.

K tomuto zjištění uvádím následující vysvětlení:
času přítomného bylo použito coby pobídkového záměru

pro kulturní komisi našeho města, aby byl uveden do původ-
ního stavu přechodně odstraněný nápis, resp. tabulka na bu-
dově školy (nová fasáda) a také označení v dlažbě chodníku,
připomínající likvidaci nekatolických knih pálením jezuitou An-
tonínem Koniášem.

Nutno připomenout, že císař Karel VI. zastavil již v roce 1735
pronásledování a trýznění nekatolíků, to však nebylo dodržo-
váno, což potvrzuje skutečnost, že Antonín Koniáš navštívil Pře-
louč 8. 6. 1738 a pobyl zde 14 dní.

Pro bližší orientaci původně označeného místa byl vyžádán
od pana Ing. Jana Závodského, CSc. fotosnímek s přibližným
vyznačením umístění tabulky na budově školy a polohy místa
vydlážděného čtverce, kde nechal Antonín Koniáš vztyčit kříž,
v jehož blízkosti byly „kacířské knihy“ páleny.

Autorem textu tabulky na budově školy byl bývalý přelouč-
ský evangelický farář pan ThB. Josef Závodský.

František Hollmann

Fotografie s komentářem:

„Na místě v dlažbě označeném …… tak nějak začínal
text pamětní tabulky. Dobře si pamatuji, že čtverec o rozmě-
ru cca 1,8x1,8 m ležel mimo chodník (těsně vedle chodníku).

Jeho polohu jsem se pokusil určit takto: 
První obrázek, pokud si ještě vzpomínám, zachycuje okraje

chodníku. Pokud mě paměj neklame, chodník při západní stě-
ně školy (kde na obrázku stojí popelnice) měl šířku nejvíce 1 m.

Druhý obrázek, dle mého názoru, určuje současnou polohu
zmíněného čtverce - tedy nyní leží pod chodníkem, a to v mís-
tech zakrytých kostkami.

Informační tabulka byla umístěna na stěně školy (samozřej-
mě v téže výši, jako protější na lékárně).“
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POZNÁMKA AUTORA ZÁŘIJOVÉHO PŘÍSPĚVKU
PRO MLÁDEŽ PŘELOUČSKÝCH ŠKOL

Ing. Jan Závodský, CSc.
syn bývalého evangelického faráře

ThB. Josefa Závodského

Inzerce
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NARODILI SE:
Zdeněk Horáček
ul. Studentská 
Eliška Hříšná
ul. Karla Čapka
Jana Jílková
ul. Foersterova
Daniela Kalousová
Lhota 59
Filip Kožený
ul. Jana Dítěte
Denis Průšek
ul. Karla Čapka

JUBILANTI:
Marie Gerndtová 75 let
ul. Karla Čapka
Ludmila Horáková 75 let
ul. Studentská
Helena Houfová 75 let
nám. 17. listopadu
Růžena Janoušková 75 let
ul. V Zahrádkách
Jan Kolesár 75 let
ul. Choceňská
Anežka Koubová 75 let
Mělice
Josef Mrštík 75 let
ul. Žižkova
Stanislava Nekvapilová 75 let
Klenovka
Miroslav Pospíšil 75 let
ul. Hradecká
Marie Žáčková 75 let
ul. Karla Čapka
Bohumír Bareš 80 let
ul. Mánesova
Danuše Cichrová 80 let
ul. Prodloužená
Olga Holečková 80 let
Lohenice

Jaroslava Hejná 85 let
ul. Žižkova
Zdenka Krupičková 85 let
Tupesy
Anna Libenková 85 let
ul. Pražská 
Jarmila Nováková 85 let
Klenovka
Helena Sodomková 85 let
Lohenice
Jaroslava Klapková 86 let
ul. Jarošova
Marta Rokytová 86 let
ul. Nad Krétou
Josef Šedivý 86 let
Mělice
Miluše Zimová 86 let
Klenovka
Marie Kvochová 87 let
ul. Přemyslova
Vladimíra Pa{ourová 87 let
Václavské nám.
Marie Řehounková 87 let
ul. Tůmy Přeloučského
Karel Sajdl 87 let
ul. Jahnova
Jan Vašátko 88 let
ul. Obránců míru
Emilie Veselá 91 let
Lhota
Vladimír Bělka 95 let
Vratislavské nám.
Eliška Sobotková 96 let
ul. Bratrouchovská

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Hana a Jiří Cuhorkovi ul. Karla Čapka
Eva a Vladimír Švábovi ul. Příčná

ZLATÉ SVATBY:
Drahuše a Josef Blažejovi ul. Čáslavská
Růžena a Josef Zittovi

PŘELOUČÁCI

PODĚKOVÁNÍ
domácí péči paní Anny Kulakovské

za vzorné pečování o paní Vlastu Johnovou z Lohenic.
děkuje syn Pavel John

BLAHOPŘEJEME
Výročí diamantové svatby oslavili 6. září 2007

Jarmila a Jaroslav Krčilovi
ul. Na Dole, Přelouč
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Kulturní služby města Přelouče
ŘÍJEN 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

5. října NOVÝ SVĚT 
pátek USA-objeven a změněn navždy. Příběh natočený podle skuteč-
17.30 hod. ných událostí zachycuje vztah impulzivní indiánky Pocahontas

(Q’orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin
Farrell), který rozpoutá válku dvou světů o nový národ.

130 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

6. října SKRYTÁ IDENTITA
sobota USA-tajný policista Billy Costigan (L. D. Caprio) je pověřen
17.30 hod. úkolem infiltrovat zločineckou sío, které předsedá boss Cos-

tello (J. Nicholson). Billy si brzy získá Costellovu důvěru, jenže
je tu také Sullivan, který infiltroval policejní složky, aby tam
získával pro zločinecký syndikát cenné informace.

152 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

7. října SIMPSONOVI VE FILMU
neděle USA- jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů 
16.30 hod. se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracová-

ní. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude
tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší
věc svého života. 

88 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

12. října SOVÍ HOUKÁNÍ
pátek USA- nejvyšší čas začít chránit slabší. Zajímavost: 
16.30 hod. Film ze stejné produkce jako Letopisy Narnie: Lev, čaroděj-

nice a skříň. 
87 minut mluveno česky mládeži přístupný

13. října TRANSFORMERS
sobota USA- Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám v historii.
17.30 hod. Roboti, kteří se dokážou přetransformovat v libovolný doprav-

ní prostředek, jsou populární natolik, že se stali hrdiny akční-
ho animovaného seriálu.

144 minut 30 Kč mládeži do 12let nevhodný

14. října CESTA BOJOVNÍKA
neděle USA- Amerika šest století před první Kolumbovou cestou. Na
17.30 hod. klidné pobřeží přijíždějí vikingští nájezdníci a bezohledně ple-

ní, zabíjejí a zotročují. Stejně náhle, jak se objeví, tak také
zmizí, a zůstane po nich jen malý, nebojácný chlapec...

100 minut 30 Kč mládeži do 12let nevhodný

19. října NEXT
pátek USA- Cris Johnston je obdařen schopností vidět do budouc-
20.00 hod. nosti a také určovat správný tok budoucího času. Novodobý

mesiáš, který musí spasit lidstvo a především svou rodinu.
Někdy to ale osud zařídí tak, že si musíte vybrat jedno, nebo
druhé...

96 minut 60 Kč mládeži do 15let nepřístupný

20. října ŽELVY NINJA
sobota USA- V New Yorku se začínají dít divné věci. 
16.30 hod. Tajemný Max Winters staví armádu z monster neznámého pů-

vodu. Obyvatele znepokojují zvláštní, rychle se pohybující stí-
ny na zdech a neobvyklá hvězdná seskupení. Město potřebuje
pomoc želvích bojovníků, ale kde vlastně jsou?

87 minut 60 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

21. října BOŽSKÝ EVAN
neděle USA- Jim Carrey získal božské schopnosti a mohl ženám upra-
17.30 hod. vovat velikost poprsí. „Mě díky Jeho daru pronásleduje vše-

lijaká havěo, příšerně rychle mi rostou vlasy a vousy a nosím
pořád ty samé propocené hadry“, srovnává Steve Carell osu-
dy obou Vyvolených.

96 minut 50 Kč mládeži přístupný

23. října MEDVÍDEK
úterý ČR-příběh o trojici kamarádů a jejich partner-
17.30 hod. kách. Ti budou jako v Krásce v nesnázích hrát partnery. Mají
20.00 hod. naprosto odlišné postavy, a tak bude pro diváky jistě velice za-

jímavé sledovat, jak se může vztah mezi herci na plátně vyvíjet.
98 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

26. října BOURNEOVO ULTIMÁTUM
pátek USA- vynořil se z vln moře a neměl sebemenší tušení, kdo je. 
20.00 hod. Zrodil se Agent bez minulosti. Začal skládat střípky do své

životní mozaiky, až zjistil, že jeho minulost skrývá řadu tem-
ných míst, kterými musí znovu projít, pokud chce o sobě ně-
co zjistit. Tak vzniknul Bourneův mýtus.

115 minut 30 Kč mládeži do 15let nepřístupný

27. října GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
sobota USA-nejlepší DJ ve městě, se chystá pořádně to roztočit se
20.00 hod. dvěma kamarádkami. Sexy trojka vyráží a přitahuje pohledy

kolemjdoucích jako magnet. Mlsně civí i kaskadér Mike.
Holky se usazují v baru a Mike žhaví svou zbraň - nadupané
kaskadérské auto - do životu nebezpečných otáček...

114 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

28. října DIVOKÉ VLNY
neděle USA- Když břeh omyla první vlna, už tu byl první 
16.30 hod. surfař. Stačil kousek naplaveného dřeva nebo ledová kra - a by-

lo to, mohli jste jet. A bavilo je to, kámo, fakt je to bavilo - ne-
mohli s tím přestat. A učili to další a další, předávali surfařský
gen napříč časem... 

88 minut 65 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

2. listopadu RATATOUILLE
pátek USA-nejoriginálnější komedie letošního léta 
16.30 hod. o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze představit. Hlavním hr-

dinou filmu je krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se
stane vyhlášeným kuchařem. Společně se zkrachovalým vynaše-
čem kuchyňských odpadků Linguinim se vydají za svým cílem.

110 minut mluveno česky mládeži přístupný

3. listopadu ŠKOLA SVÁDĚNÍ
sobota USA- Nesmělý dopravní policista Roger se přihlásil do super-
17.30 hod. tajného kurzu, který mu má pomoci získat lásku Amandy. Na

místě zjišouje, že cílem kurzu není získat srdce dívky, ale do-
stat se jí pod sukni. A účel světí prostředky - rozuměj všech-
ny prostředky...

100 minut mládeži do 12let nevhodný

4. listopadu FAUNŮV LABYRINT
neděle Mexiko/Španělsko/USA-nevinnost má sílu, kterou si zlo nedo-
20.00 hod. káže představit. O dívce, která nachází únik v tajemném la-

byrintu objeveném za rozlehlým statkem. Magický strážce la-
byrintu Faun odhalí, že právě ona je dlouho pohřešovanou
princeznou kouzelného království.

112 minut mládeži do 15let nepřístupný

9. listopadu PLANETA TEROR
pátek USA- Manželé Dakota a William pracují v nemocnici jako
20.00 hod. doktoři. Jejich dnešní šichta vypadá spíš na funus. 
106 minut mládeži do 18let nepřístupný

PŘIPRAVUJEME

24. listopadu GYMPL
sobota ČR- komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti od re-
17.30 hod. žiséra Tomáše Vorla.
105 minut mluveno česky mládeži přístupný
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Kultura !

NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
PEJČOCH, Ivo
Němečtí korzáři. Pomocné křižníky první
a druhé světové války.
Praha: Ares, 2005.

výchova
SMOLKOVÁ, Táňa
Dítě v úctě přijmout. Vzdělávací program
waldorfské mateřské školy.
Praha: Maitrea, 2007.

ZELINOVÁ, Milota
Hry pro rozvoj emocí a komunikace. 
Koncepce a model tvořivě humanistické
výchovy. 
Praha: Portál, 2007.

zoologie
HOŠEK, Jan
Saola aneb Největší zoologické objevy
posledních let. 
Praha: Scientia, 2007.

vlastivěda
MALINA, Jakub
Karlův most. Průvodce historií a esoter-
ním konceptem slavného díla Karla IV.
a Petra Parléře. 
Praha: Eminent, 2007.

dějiny
FUKALA, Radek
Slezsko - neznámá země Koruny země

české. Knížecí a stavovské Slezsko do
roku 1740. 
České Budějovice: Veduta, 2007.

KRÁSNÁ LITERATURA
BERÁKOVÁ, Zora
Marné návraty. Historický román. 
Praha: Mladá fronta, 2007.

KUPKA, Jiří Svetozár
Záhadný mistr Theodorik. 
Praha: Šulc-Švarc, 2007. 

DENEMARKOVÁ, Radka
Peníze od Hitlera. 
Brno: Host, 2006.

DVOŘÁKOVÁ, Petra
Proměněné sny. Deset rozhovorů o iluzích
a deziluzích, které přináší víra.
Brno: Host, 2006.

POEZIE
HORÁK, Ondřej
S tebou sám. Antologie současné české
milostné poezie. Praha: Dauphin, 2005.

PRO MLÁDEŽ
KAHOUN, Jiří
O mašinkách. Pohádky na kolejích.
Praha: Albatros, 2007.

PRICE, Geoff
Dospívání kluků. 
Praha: Portál, 2007.

BERGER, Rolf
1000 letadel. 
Praha: Knižní klub, 2007.

výsledky výtvarné soutěže pro děti
Městská knihovna Přelouč

1. místo: Čarodějná kniha/Sabina Voleská
8.A ZŠ Smetanova ul.

2. místo: Herbář/Andrea Marková
Lucie Hrubešová

8.A ZŠ Smetanova ul.

3. místo: Zahrádkář/Katka Zárubová
9.C ZŠ Smetanova ul.

mimořádné odměny obdrží 
autorky a autoři interaktivních knih

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

NEJKRÁSNĚJŠÍ KABÁT
PRO MOU NEJMILEJŠÍ

KNIHU
(vyrábíme přebaly na knihy)

Inzerce
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! Napsali nám 

Když narodí se maličký, dar vidění má
pod víčky, dar slyšení má v něžném ouš-
ku, dar dotyku má v prstíčkách, dar...

Tak tuto básničku od Františka Hru-
bína zná jistě každý, ale opravdový vý-
znam pozná člověk, až když se stane ro-
dičem. Myslím si, že pro každou mámu
je to neuvěřitelný a nezapomenutelný po-
cit, když může držet v náručí své mimin-
ko. U mne tomu nebylo jinak. S manže-
lem jsme měli veliké štěstí, že se nám
narodily dvě zdravé děti. Samozřejmě si
také uvědomíme, jaký strach máme o to-
ho svého drobečka, když poprvé onemoc-
ní, prožíváme s ním úžasné chvíle, když
se na nás poprvé usměje, řekne první
slůvka, udělá svůj první krůček, ale také
zažíváme obavy, jak zvládne nástup do
MŠ, později ZŠ.

Dalo by se říct, že bychom byli rádi,
kdyby to naše dítě bylo stále maličké,
abychom jej mohli ochraňovat, ale čas
neuvěřitelně rychle letí. Bohužel v našich

silách není možné čas zastavit, a tak
musíme řešit i ty méně příjemné chvil-
ky, i když se s nimi naše děti vypořádají
někdy lépe, než bychom čekali.

Ráda bych chtěla tímto poděkovat pa-
ním učitelkám z MŠ Kladenská, jmeno-
vitě paní učitelce Lence Vavřinové, která
provázela našeho syna celými třemi ro-

PODĚKOVÁNÍ

Inzerce



ky, a během této doby u něho získávala
důvěryhodnost. Oslovení blonsatá, pak
mladá paní učitelka se změnilo na LEN-
KU, takto náš Martínek nazýval paní uči-
telku, když nám o ní vyprávěl. Dále vel-
mi rád vzpomíná na svou černovlasou
paní učitelku Miladu Královou. Jeho po-
stoj nezměnila ani další paní učitelka
Marie Francová, ještě dnes se k ní rád
hlásí. Ale asi nejraději vzpomíná na svůj
poslední rok ve školce. Co by předško-
lák, kterého vedla nová paní učitelka Zla-
ta Novotná, kterou zasněně oslovoval
ZLATKA. Tento rok byl velmi pestrým a dů-
ležitým momentem v jeho dětství. Zažil

ve školce krásné chvíle plné radosti, od-
nesl si mnoho zážitků a vzpomínek. Sa-
mozřejmě byly dny, kdy se mu nechtělo

vstávat, ale to se stává i dospělým - na-
tož dětem! Jediným zklamáním bylo, že
se musel letos v červnu se školkou roz-
loučit, opustit své oblíbené kamarádky
Adélku a Milenku a v září zasednout do
školní lavice. Dnes už se do školy těší,
ale není chvíle, aby si na svou školku
a paní učitelky nevzpomněl.

Pro našeho syna byla školka tou
úžasnou a skvělou kamarádkou. Co víc
si může rodič přát... Přeji spoustu dalších
spokojených dětí a rodičů...

Mgr. Blanka Kratochvílová
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Sport !

Fotbalovému klubu Přelouč bylo opět
svěřeno pořadatelství jednoho utkání me-
zinárodního Ježkova memoriálu, konkrét-
ně Česká republika - Malta.

Utkání skončilo výhrou našeho výbě-
ru v poměru 4 : 0. Celkově obsadil výběr
trenéra Milana Bokši třetí místo.

Podle předběžného hodnocení se po-
řadatelství domácí fotbalový klub zhostil
velmi dobře, a tak si pořadatelé dovolu-
jí poděkovat všem, kteří pomohli při pří-
pravě a vlastním zajištění tohoto mezi-
státního zápasu.

Před utkáním jsem měl možnost ho-
vořit s trenérem Bokou o žákovském tur-
naji v Přelouči. On sám turnaj velmi dob-
ře zná, právě z jednání komise mládeže
ČMFS. V jeho výběru bylo 5 hráčů, kteří
na našem turnaji hráli. Proto jsem ho po-
žádal, zda bude možno právě s těmito
hráči po skočení utkání krátce pohovo-
řit. V tom neviděl žádný problém, a tak
jsme s mladými reprezentanty hovořili ne-
jen o žákovském turnaji v našem městě,
ale i o jejich další fotbalové kariéře.

Zde jsou jejich postřehy.

Jan Mudra - v Přelouči v roce 2004 za
žáky Viktorky Plzeň. V reprezentaci se
objevil poprvé a tak jeho cíl je udržet se
v kádru reprezentace. Je v přípravě ligo-
vého dorostu Viktorky a již odehrál zá-
pasy za B tým dospělých. K fotbalu ho
přivedl tatínek. Od mala je členem Vik-
torie Plzeň, největší podíl na jeho fotba-
lovém růstu měl i „táta“ mládežnického
fotbalu v Plzni pan Žaloudek, který tré-
noval mimo jiné Pavla Nedvěda a Petra

Čecha. Dále se na jeho fotbalovém růstu
podíleli trenéři pan Schenberger a Dvořák.

Martin Kučera - reprezentoval FK Mla-
dá Boleslav v roce 2005 na turnaji v Pře-
louči, kdy o 3 - 4 místo vyhráli nad žá-
ky Českých Budějovic 2 : 0 a Martin byl
i autorem jedné branky. Na Přelouč vzpo-
míná velmi rád, byla to vlastně rozlučka
s trenérem Faltou, který u této věkové
kategorie končil. Z jeho pohledu měli
v Přelouči na víc než třetí místo. Klasic-
ký boleslavák není, přišel již v žácích do
Boleslavi z Neratovic. Zatím se zúčastnil
pouze jako stážista v mládežnických fot-
balových centrech.

Milan Nitrianský - v roce 2004 repre-
zentoval SK Dynamo České Budějovice.
Celkově skončili na 10. místě. I když pod-
le Milana fotbal nic moc, měli v Přelou-
či výbornou partu. Vzpomněl na možnost
sledování ME v Portugalsku v kině na
velkoplošné obrazovce. Do žáků do Bu-
dějovic přišel z Prachatic, kde ho tréno-
val mimo jiné trenér Miroslav Soukup,
trenér úspěšné reprezentace vícemistrů
světa do 20 let. Ten má vlastně největší
podíl na jeho fotbalovém růstu.

Radek Pelán - v Přelouči v roce 2004
v dresu Baníku Ostrava. Se svým Baníč-
kem se probojoval do finále proti druž-
stvu žáků FK Teplice. Utkání skončilo
nerozhodně 1 : 1. Na penalty Baník pro-
hrál 4 : 5. Protože byl zraněn, musel o po-
ločase odstoupit, takže se na penalty
nedostal. Největší zásluhu na jeho fot-
balovém umění má trenér Petr Janoušek.

Radek působí v Baníku od šesti let. Jed-
nou by se chtěl dostat do nějakého vě-
hlasného zahraničního klubu.

V roce 2002 a 2003 se zúčastnil pře-
loučského turnaje brankář Roman Va-
leš, který reprezentoval jako žák celek
RMSK Cidlina. V současné době chytá za
dorost pražské Slavie. Má dobré vzpo-
mínky na Přelouč, už jenom proto, že
Přelouč byla u nich vyhlášeným turna-
jem. Protože v Přelouči byl se staršíma
klukama, moc nechytal. Jako brankář žá-
ků prošel rukama trenérů Košátka a Va-
níčka. Studuje v Praze automobilovou prů-
myslovku.

PERLIČKA ZÁVĚREM
Ve výběru trenéra Bokši bylo i jmé-

no Tomáš Štverák. V soupiskách účast-
níků turnaje v Přelouč jsou uvedena jmé-
na Vladimír Štverák a Pavel Štverák. Před
zápasem jsme mluvili s reprezentantem
Štverákem a zjistili jsme, že právě Pavel
je jeho tatínek. A protože se přijel na své-
ho syna v reprezentačním dresu podívat,
požádali jsme rovněž i jeho o pár slov
k našemu turnaji.

Velmi dobře si vzpomněl na turnaj,
kdy o konečné umístění bojovali se Ži-
linou, vyhráli 2 : 1 a o on vstřelil obě
branky. O turnaji již věděl od staršího
bratra Ládi, který se turnaje zúčastnil dva-
krát. Měl možnost dokonce hrát jednu
sezónu s Pavlem Nedvědem. Pan Pavel
Štverák pracuje v sázkové kanceláři Tip-
sport, dokonce dělá kurzy i na náš tur-
naj, takže je možnost si vsadit i na pře-
loučský turnaj.                          F.K. 

Reprezentace ČR „18“ v Přelouči
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! Sport 

A-TÝM - 1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA  (HC Jestřábi Přelouč = HC JP)
Podzimní program:
Neděle 09.09.2007 HC JP - HC Kert Park Praha 

2:3 (0:1,1:1,1:1)
Neděle 16.09.2007 SK Ďáblové Praha - HC JP

2:1 (0:0,1:0,1:1)
Neděle 23.09.2007 14:00 HC JP - HBC Tygři Mladá Boleslav 
Neděle 30.09.2007 14:00 TJ Kovo Praha - HC JP
Sobota 06.10.2007 14:00 TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec -

- HC JP
Neděle 07.10.2007 14:00 SK Jungle Fever - HC JP
Neděle 14.10.2007 14:00 HC JP - TJ Tatran Třemošná 
Sobota 27.10.2007 13:00 HBC Pento Most B - HC JP
Neděle 28.10.2007 14:00 HC JP - TJ Paramo Svítkov Stars Pce
Neděle 04.11.2007 15:00 TJ HBC KEB Kladno B - HC JP
Neděle 11.11.2007 14:00 HC JP - HBC Nové Strašecí 
Sobota 17.11.2007 14:00 HC Kert Park Praha - HC JP
Neděle 18.11.2007 14:00 HC JP - SK Ďáblové Praha 
Neděle 25.11.2007 14:00 HBC Tygři Mladá Boleslav - HC JP
Neděle 02.12.2007 14:00 HC JP - TJ Kovo Praha 

SOUPISKA TÝMU:
Zbyněk Čapek, Jakub Horák, Jiří Hubáček, Radovan Ježek, Ma-
rek Jurkas, David Krejčík, Jiří Marvan, Aleš Mátl, Marek Novot-
ný, Jan Příhoda, Marcel Slanina, Roman Stoklasa, Petr Svoboda,
Martin Šmíd, Michal Štajner, Luděk Tesák
Trenér: Roman Štefanský
Vedoucí: Rostislav Sukup

B-TÝM - 2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA skupina VÝCHOD
Podzimní program: (HC Jestřábi Přelouč B = HC JPB)
Neděle 09.09.2007 HC JPB - HbC Chlumec n. Cidlinou

4:3 (1:2,2:0,0:1)
Sobota 15.09.2007 TJ Paramo Svítkov Stars Pce B - 

- HC JPB 3:0 (1:0,1:0,1:0)
Sobota 22.09.2007 14:00 HC JPB - SK Kometa Polička 
Neděle 23.09.2007 14:00 Ježci Heřmanův Městec - HC JPB
Sobota 29.09.2007 14:00 HC JPB - SK OEZ Testa Letohrad B 
Sobota 06.10.2007 14:00 HC JPB - DDM Alfa Pardubice 
Neděle 07.10.2007 14:00 HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. B -

- HC JPB
Sobota 13.10.2007 14:00 HC JPB - SK Holcim Prachovice 
Sobota 27.10.2007 14:00 HC JPB - 1.HBC Svitavy 
Sobota 03.11.2007 13:00 HC JPB - TJ Lokomotiva Č. Třebová 
Sobota 10.11.2007 13:00 HbC Chlumec n. Cidlinou - HC JPB
Sobota 17.11.2007 13:00 HC JPB - TJ Paramo Svítkov Stars 

Pce B 
Sobota 24.11.2007 13:00 SK Kometa Polička - HC JPB

SOUPISKA TÝMU:
Jan Cidlinský, Petr Beneš, Jan Kraus, Aleš Záruba, Tomáš Hájek,
Michal Plháček, Petr Mašek, Radim Adámek, Martin Kohout,
Jiří Kadera, Roman Škuta, Rudolf Raška, Filip Mucha, Martin
Růžek, Aleš Mít, David Kazimír, Radim Hrubeš, Jan Michálek,
Radim Kubát, Miloš Vojtíšek, Aleš Šejna, Martin Kryštof, Libor
Komůrka, Aleš Ulrych, Luboš Musil
Trenér: Petr Beneš
Vedoucí: Libor Komůrka

STARŠÍ DOROST - NÁRODNÍ LIGA skupina VÝCHOD
Podzimní program: (HC Jestřábi Přelouč = HC JP)
Sobota 15.09.2007

TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice - 
- HC JP 6:0 (1:0,1:0,4:0)
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice - 
- HC JP 10:0 (5:0,2:0,3:0)

Sobota 22.09.2007 8:30 a 11:30 
HC JP - HBC Autosklo H.A.K. H.Králové 

Sobota 06.10.2007 8:30 a 11:00  1. HBC Svitavy - HC JP
Sobota 13.10.2007 8:30 a 11:00 

HC JP - TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
Sobota 20.10.2007 10:00 a 12:30 

HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. - HC JP
Sobota 03.11.2007 8:30 a 11:00  HC JP - 1.HBC Svitavy 
Sobota 10.11.2007 8:30 a 11:00 

TJ Paramo Svítkov Stars Pce - HC JP

SOUPISKA TÝMU:
Petr Brykner, Jan Semerád, Filip Nový, Petr Kozlík, Aleš Krejčík,
Jiří Kalousek, Roman Kouba, Pavel Maschle, Zekir Avci, Tomáš
Frantík, Jan Pecka, Jakub Růžička, Jiří Sobl, Tomáš Valkó, Ma-
rek Šetina, Tomáš Kryštof, Ondřej Holub, Ondřej Škuta, David
Štefanský, Martin Nešetřil, Luboš Rozsypal, Jan Dušek, Petr Ba-
ránek, Martin Figura
Trenér: Marek Novotný
Vedoucí: Vladimír Novotný 

STARŠÍ ŽÁCI - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
skupina VÝCHOD

Podzimní program: (HC Jestřábi Přelouč = HC JP)
Neděle 16.09.2007

HC JP - 1.HBC Svitavy 0:12 (0:2,0:4,0:6)
HC JP - 1.HBC Svitavy 1:13 (0:2,0:8,1:3)

Neděle 23.09.2007 9:00 a 12:30 
HBC Autosklo H.A.K. H.Králové - HC JP

Neděle 30.09.2007 10:00 a 12:30 
HC JP - HBC Jokerit Chrudim 

Neděle 07.10.2007 10:00 a 12:30 
HC JP - SK Holcim Prachovice 

Neděle 21.10.2007 10:00 a 12:30 
HC JP - SK OEZ Testa Letohrad 

Neděle 28.10.2007 9:00 a 12:30 
DDM Alfa Pardubice - HC JP

Neděle 04.11.2007 10:00 a 12:30 
HC JP - TJ Lokomotiva Česká Třebová 

Neděle 11.11.2007 9:00 a 12:30 
Ježci Heřmanův Městec - HC JP

Neděle 18.11.2007 8:30 a 12:00  1. HBC Svitavy - HC JP

SOUPISKA TÝMU:
Ondřej Novotný, Tomáš Jelínek, Tomáš Rychtár, Martin Balada,
David Smrček, Luboš Moravec, Vojtěch Navrátil, Jaroslav Švej-
da, Lukáš Maschle, Michal Havlíček, Jakub Šimon, Petr Krato-
chvíl, Tomáš Klusák, Jakub Vamberský, Michal Sekyrka, Mar-
tin Mejtský, Martin Mencl, Samuel Antos, David Svoboda
Trenér: Jiří Sobl
Vedoucí: Ladislav Navrátil

HC JESTŘÁBI NA PRAHU NOVÉ SEZÓNY
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Teprve podruhé v historii nejmladších
basketbalistů a basketbalistek se kona-
lo na závěr prázdnin letní soustředění
v areálu Choltické základní školy. Tato
naše účast navazuje již na soustředění,
které již mnoho let organizuje oddíl bas-
ketbalu Sokola Přelouč. I to letošní nava-
zovalo na soustředění sokolských kadetů.

Treninky našich minižáků započali
v jejich 6 letech a po čtyřech letech poc-
tivého výcviku bravurně zvládají zákla-
dy této krásné a v našem městě dlou-
hodobě populární a úspěšné hry. Účast
na letošním soustředění potvrdila zájem
a dobrou partu, kterou si již 4 roky mezi
sebou utužují. Nikdo nechyběl! 

Po prázdninovém nicnedělání to však
bylo pro všechny velké sportovní probu-
zení. Proběhnutí po budíčku v krásně
zeleném choltickém parku nebyl pro
všechny jednoduchou záležitostí. Další
den pro změnu přeskoky přes švihadlo
se staly „ranní“ můrou. I přes pětifázový
trénink od rána do večera zbyl i čas na

karty a trochu toho lenošení - odpočin-
ku v intenzivním opakování všeho již na-
učeného a samozřejmě toho nejzábav-
nějšího - samotné hry.

Obědy a večeře v zámecké restau-
raci, zmrzlina v odpoledním odpočinku
znamenali opět nabrání sil do další hry.

Tímto bych rád pozval další uchaze-
če(ky) ročník 1997, 98, 99 o tento sport
do sokolovny aby rozšířili naše řady.

Poděkování patří samozřejmě ředi-
teli školy a velkému příznivci basketu
p. Kalinovi za azyl, který nám již léta
poskytuje. Ing. Jan Dašek, 

Ing. Radim Konvalina, 
Josef Válek 

Zprávy ze Sokola Přelouč
Cvičební rok 2007/2008 byl zahájen 10. září 2007 „Dnem

otevřených dveří“. Do sokolovny přišly malé děti se svými rodi-
či i mládež. Cvičitelé a trenéři připravili pro všechny různé sou-
těže a zkoušky dovednosti, ve kterých musely prokázat svoji
tělesnou zdatnost. Zkusily si například skoky na trampolíně,
plížení, cvičení na nářadí, základy florbalu nebo házení na bas-
ketbalový koš. Více než stovka dětí nakonec dostala sladkou
nebo slanou odměnu, které věnovala Pekárna Jenta. Rodiče
projevovali především zájem o zařazení dětí do oddílu předško-
láků, cvičení dětí s rodiči, florbalu a oddílu aikida.

Sokol nabízí ve svých cvičebních hodinách zdravé sportov-
ní vyžití pro všechny věkové skupiny od nejmladších dětí až po
starší generaci, navíc speciální cvičení jako step - aerobic, fit-
bally, kondiční cvičení, jógu, cvičení starších žen a společné
cvičení „Věrné gardy“. Mládež se může hlásit do sportovních
oddílů basketbalu, stolního tenisu, volejbalu a florbalu. Roz-
vrh cvičebních hodin je umístěn ve vývěskách Sokola u soko-

lovny a v ulici Čs.armády pod náměstím T. G. M. Těšíme se na
zájemce o cvičení a sportování u nás v sokolovně.

V pátek 14. září 2007 uctili zástupci jednoty 70. výročí úmrtí
prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka položením květin u je-
ho památníku na náměstí. Po krátkém projevu byla předne-
sena báseň Jaroslava Seiferta „To kalné ráno“, kterou básník
napsal právě 14. září před sedmdesáti lety. Pietní akce se dá-
le zúčastnili zástupci ČSBS, Junáka, Rodáků a přátel Přelouče
z Prahy a za město pak místostarosta ing. Moravec. „Věrná gar-
da“ se ujala vybírání příspěvků na jezdeckou sochu T. G. Masa-
ryka v Lánech. Sbírku pořádá Muzeum TGM v Lánech (viz Rošt
č. 9). Příspěvky je možno předat v sokolovně každé pondělí od
19 hodin.

Nejbližší program: 19. - 20. října 2007 - Burza dětského
oblečení, hraček a sportovních potřeb. (Uskuteční se jako
vždy v sokolovně v herně stolního tenisu.)

Výbor Sokola

TJ SOKOL Přelouč
Soustředění oddílu Basketbalu v Cholticích 2007 - mladší a nejmladší minižáci



Asi každý čtenář přeloučského Roštu
si položí otázku, proč je v místním měsíč-
níku tento článek. Odpověj je jednodu-
chá. Hráčem reprezentace osmnáctiletých
a hráčem, který se stal mistrem Evropy,
byl David Štefanský, hráč Jestřábů Pře-
louč, rodák a obyvatel našeho města.

David prošel všemi reprezentačními
výběry a nakonec byl nominován i na
mistrovství Evropy, které se uskutečnilo na
sklonku měsíce července. Odehrál všech-
ny zápasy a stal se nedílnou součástí na-
šeho národního mužstva. Davidovi jsme
položili několik otázek.

Kdy jsi začal s hokejbalem a kdo ne-
bo co tě k němu přivedlo?

S hokejbale jsem začal před pěti le-
ty v roce 2002. Jestli si dobře vzpomí-

nám, tak na hokejbal jsem přišel sám
od sebe. Tento sport se mi líbil už od
začátku díky jeho velké podobě lední-
mu hokeji.

V Jestřábech hraješ v mužích už od
svých 16 let. Jak se ti trénovalo a tré-
nuje se staršími spoluhráči? 

Je pravda, že v 16. letech se vyrovná-
vat a trénovat s muži nebylo nic jedno-
duchého. Ze začátku to bylo hodně těž-
ké, ale později jsem si na jejich tempo
zvykl. Dnes již trénink s muži beru jako
samozřejmost a nutnost.

Co pro Tebe úspěch na ME v podobě
zlaté medaile znamená?

Tato medaile je pro mě největším
úspěchem dosavadní kariéry. A za uply-

nulou sezónu to je taková třešnička na
dortu, protože jsem se hodně snažil a dřel,
abych se do Švýcarska podíval.

Komu patří největší dík za Tvůj úspěch?
Můj největší dík patří celé mé rodině,

která mě maximálně podporuje. V prvé
řadě nejvíce děkuji svému otci, který pro
mě dělá možná takových 200 % a stále
mě nutí se zlepšovat. Poděkování za-
slouží i hráči A-mužstva mužů, přede-
vším Šmíd, Jurka, Komůrka, Stoklasa, kte-
ří mě pomáhali a stáli vždy při mně, če-
hož si osobně hodně vážím. Závěrem
bych chtěl poděkovat vedení HC Jestřá-
bi Přelouč a těm, kteří mě podporovali
a fandili mi.

Tvůj nejsilnější zážitek z ME?
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KUŽELKY - NOVÝ ROČNÍK ZAHÁJEN

NOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA TURNAJEM DVOJIC
REGISTROVANÝCH A NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

V termínu od 27. 8. do 12. 9. 2007 uspořádal oddíl SK KU-
ŽELKY Přelouč na nové kuželně turnaj dvojic registrovaných
a neregistrovaných hráčů. Hrála se disciplína 120 hs v katego-
rii registrovaných a 60 hs v kategorii neregistrovaných. Možnost
vyzkoušet si zbrusu novou kuželnu přilákala celkem 141 dvo-
jic ze širokého okolí. Přijelo dokonce i několik reprezentantů,
v čele s letošním dorosteneckým mistrem světa Filipem Dejdou.

V konkurenci třiadevadesáti dvojic z řad registrovaných si
pohár za první místo zajistila výkonem 1122 poražených ku-
želek dvojice prvoligových hráčů České Třebové - Jiří He-
tych ml. a Pavel Jiroušek. Právě Pavel Jiroušek se pak stal
nejlepším hráčem turnaje, když předvedl skvělý výkon 593 po-
ražených kuželek. V ženské kategorii si nejlépe vedla hráčka
Sokola Kolín Markéta Slavíková - výkon 543.

Kategorie neregistrovaných přilákala celkem 58 dvojic,
z nichž nejlepšího výkonu - 507 poražených kuželek - dosáhlo
duo Vaníček + Kučera, startující pod hlavičkou SKP Hra-
dec Králové. Nejlepším jednotlivcem se stal Ladislav Rolc ze
Škody Kvasiny, který předvedl výkon 267 poražených kuže-
lek. Mezi ženami si, výkonem 243 poražených kuželek, prven-
ství vybojovala I. Hamšíková z SKP Hradec Králové.

Nejlepší hráči ve všech kategoriích stanovili v příslušných
disciplínách platné rekordy nové přeloučské čtyřdráhy. Uvidíme
jak dlouho tyto výkony na rekordní tabuli vydrží. Kompletní vý-
sledky turnaje si můžete prohlédnout na stránkách našeho od-
dílu na adrese www.kuzelkyprelouc.wz.cz v sekci turnaje. 

Doufejme, že turnaj se stane tradicí a bude se moci pochlu-
bit podobně vysokou účastí i v dalších ročnících.

PRVNÍ KOLA VČ KUŽELKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ
Jen pár dní po skončení turnaje vstupovala všechna naše

družstva do nového soutěžního ročníku. V letošní sezóně nás
reprezentují celkem tři družstva. Áčko hraje Východočeský pře-
bor sk. B, béčko i céčko shodně Východočeskou soutěž sk. C.
Polovinu céčka tvoří naši dorostenci, kteří tak budou moci
v letošním ročníku načerpat více zkušeností.

Áčko zahajovalo sezónu na domácí půdě. Do Přelouče za-
vítal loňský třetí celek soutěže - České Meziříčí A. Naši hráči
předvedli na úvod sezóny kvalitní výkon a zaslouženě zvítězi-
li v poměru 12:4 o 100 kuželek. Nejlepšího výkonu - 456 pora-
žených kuželek - dosáhl Jirka Ryšavý a stanovil tak rekord ku-
želny na 100 hs.

Béčko odjíždělo ke svému prvnímu letošnímu utkání na čtyř-
dráhu do Rychnova nad Kněžnou, kde se střetlo s tamním céč-
kem. Naši hráči se v tomto utkání příliš nepředvedli a nakonec
jim jejich soupeř uštědřil „kanára“.

Céčko zahajovalo doma proti celku Hylváty B a prožilo po-
někud nešjastné utkání. Začátek patřil našim hráčům a vcelku
pohodlně vedli. Ve střední pasáži sice jeden z našich hráčů vy-
hrál, druhý ovšem o mnoho prohrál a rozdíl kuželek tak již
hovořil pro hosty. Závěrečnou pasáž zvládli lépe hostující hrá-
či a po pěkných výkonech zajistili svému celku výhru v pomě-
ru 10:6.

Chcete-li přijít fandit našim hráčům, pak vězte, že program
každého kola můžete nalézt na našich webových stránkách
www.kuzelkyprelouc.wz.cz nebo ve vývěsce oddílu. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Miroslav Skala

ČESKÁ HOKEJBALOVÁ REPREZENTACE DO OSMNÁCTI LET
VYBOJOVALA VE ŠVÝCARSKÉM HUTWILU ZLATÉ MEDAILE!



V minulém čísle Roštu jsme vás in-
formovali o výhledech a přípravě florbalis-
tů Orla Přelouč na novou sezónu 2007/08.
Nyní se před ostrým startem představí ta-
ké tým Maddoxu Přelouč, s kterým flor-
balisté Orla úzce spolupracují. Nejenom,
že společně trénují obě družstva dospě-
lých, ale hráči i trenér Maddoxu se aktiv-
ně podílejí na tréninku dorostenců Orla,
a v této sezóně se též uskuteční spoluprá-
ce s družstvy mladších a starších žáků.

Cílem této spolupráce je rozvoj a sta-
bilizace organizace florbalu v Přelouči.
Naše společná představa je vyjádřena
tímto schématem: elitní tým dospělých
hrající co nejvyšší soutěž - rezervní tým
dospělých doplněný o nadějné dorosten-
ce a juniory - mládežnická a žákovská
základna, kde se trenéři a hráči dospě-
lých týmů budou podílet na rozvoji do-
vedností dětí a mládeže v tomto jimi čím
dál častěji vyhledávaném sportu. Po do-
končení výstavby nové sportovní haly
v Přelouči totiž předpokládáme výrazný
rozvoj florbalu v tomto regionu díky no-
vým tréninkovým možnostem a zvyšující
se popularitě tohoto sportu mezi mládeží.

Mirek Kumstýř.

A nyní již slíbený článek:

FbC Maddox Přelouč v 2. lize!!
Ukončená sezóna 2006/2007 byla

další úspěšnou sezonou přeloučských
florbalistů. V premiérovém vystoupení
v Krajské lize mužů jsme od prvních zá-
pasů bojovali o čelo tabulky a dvěma
posledními vítěznými zápasy si zajistili
celkové 4. místo, které znamená pro pře-
loučské hráče postup do celostátní sou-
těže. Tímto se uplynulá sezóna stala dal-
ší postupovou v řadě a hráči Maddoxu
se mohou těšit na souboje v 2. lize mu-
žů - divize III. 

Ani ligová přestávka neznamená pro
florbalisty odpočinek. Kromě letní fyzic-
ké přípravy a pravidelných tréninků ve
chvaletické sportovní hale spolu s hrá-
či Orla Přelouč se FbC Maddox zúčastnil
velmi kvalitně obsazeného turnaje Orel
cup ve Rtyni v Podkrkonoší. Za pomoci
posil z řad Orla Přelouč jsme se probojo-
vali až do semifinále, kde nám o vlásek
uniklo vítězství v 7. sérii nájezdů. Drama-
tické utkání tak skončilo ve smolném
závěru v náš neprospěch. Přesto jsme
v konkurenci 20 družstev z celé repub-

liky, kde byli k vidění i extraligoví hráči,
skončili na nepopulárním 4. místě. Přes-
to byl díky hráčům Maddoxu i Orla pře-
loučský florbal vidět.

Co lze od florbalistů Přelouče očeká-
vat v 2. lize (3. nejvyšší soutěži v ČR)?
To je otázka, kterou si pokládají všichni
členové kádru, který zahájí 22. září už
svoji čtvrtou florbalovou sezonu. Hlavním
cílem se před startem mistrovských klání
jeví 2. ligu udržet i pro další rok, těžko
ale předem dělat nějaké soudy, protože
nikdo z mužstva dosud v takto vysoké
soutěži nepůsobil.

Kvalitnější soupeři si vyžadují pocti-
vý přístup k tréninkům a vůbec k celé-
mu tomuto sportu. Proto kromě intenziv-
ní letní přípravy přistoupilo vedení FbC
k angažování zkušeného kouče pardu-
bických hokejových mládežnických cel-
ků Stanislava Juráčka.

FbC Maddox, jako jeden ze tří(!) zá-
stupců Pardubického kraje ve třech nej-
vyšších ligách (zbývajícími jsou už jen
extraligové Pardubice a Letohrad), bude
muset za svými zápasy zajíždět např. až
do Třeboně nebo do Tábora. Vyšší finanč-
ní náklady si však nevyžádá jen cesto-
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Z letošního šampionátu mám nejsil-
nější zážitky dva. První - vítězné utkání
se Švýcarskem v základní skupině, ve
kterém jsme prohrávali po první třetině
už 3:0, ale famózním výkonem jsme na-
konec zvítězili 5:3. Druhý - samotné fi-
nále, které jsem si užil se vším všudy.
Ovšem pocitu, kdy zní státní hymna a já
mám na reprezentačním dresu pověše-
nou zlatou medaili, se nevyrovná nic na
světě.

Davidovi Štefanskému gratulujeme
k zisku titulu mistra Evropy a přejeme mu
do dalších let mnoho sportovních i osob-
ních úspěchů.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z ME
Základní skupina
Česká republika - Slovensko 2:2

(1:0, 1:1, 0:1)
Švýcarsko - Rakousko 9:1 
Slovensko - Švýcarsko 2:3

Česká republika - Rakousko 6:0
(1:0, 2:0, 3:0)

Česká republika - Švýcarsko 5:3
(0:3, 2:0, 3:0)

Rakousko - Slovensko 3:3

O 3. místo
Rakousko - Slovensko 1:5

Finále
Česká republika - Švýcarsko 5:2

(3:1, 1:1, 1:0)



Jak jsme již informovali v prázdni-
novém čísle Roštu, havarijní stav po-
dlahy Orlovny způsobený dřevomorkou
si vynutil rozsáhlou rekonstrukci toho-
to sportovně - společenského objektu.
Práce započaly ihned s ukončením se-
zónního provozu na konci školního roku,
tj. začátkem prázdnin a úspěšně pokra-
čují dle předem připraveného harmono-
gramu.

Během demoličních prací stávající
podlahy byla vyřešena i záhada vzniku
výskytu dřevomorky. Příčinou byly zazdě-
né původní dřevěné dveře uprostřed stá-
vající zdi oddělující chodbu od sálu, na
které se v průběhu využívání objektu or-
ganizačními složkami státu, ještě dlouho
před navrácením objektu Orlu, jaksi za-
pomnělo. Asi nebyl čas nepoužívané dve-
ře odstranit a vchod vyzdít…☺.

Pro ilustraci o náročnosti prací nyní
uvádíme chronologický postup provede-
ných prací:
2. 7. - zahájení demolice podlahy a oblo-
žení, práce prováděny svépomoci pomo-
cí brigádníků - 4 dospělých (převážně
důchodců) a 10 studentů (většinou čle-
nové družstva dorostenců oddílu florbalu),
kteří se různě střídali asi po 5 současně.
Do 10. 7. - odstranění obložení, podlahy
a osekání omítky do výše cca 1 m, seškra-
bání zbytků lepenky z původní podlahy
a odstranění velkého množství škváry,
která byla pod podlahou. 
11. 7. objevení a vybourání zazděných
původních dveří, kdysi jediných vedoucích
do sálu, ze kterých se šířila dřevomorka
do podlahy.
13. 7. hloubení základů pod zdi mezi je-
vištěm a sálem, dále mezi sálem a Jakub
klubem.
Od 16. 7. stavba těchto zdí a zazdívání vy-
bouraných původních dveří na chodbě
po odstranění a desinfekci celého pro-
storu po těchto dveřích.
Od 20. 7. nahazování zdi mezi sálem a Ja-
kub klubem, odstraňování parket v Jaku-
bu klubu.
23. 7. izolace zdí sálu narážením nerez
plechů v sále.
Po 1. 8. odstranění rozvodů topení z pra-
vé strany sálu.

6. 8. izolace zdí sálu narážením nerez ple-
chů v Jakub klubu.
8.8. oprava zdí po izolaci - okolo plechů.
10. 8. štukování v sále, oprava podklado-
vého betonu.
13.8. malování v Jakub klubu.
17.8. izolace sálu IPA - Stavební podnik
Přelouč.
20.8. Položení podlahy v Jakub klubu -
betonování sálu.
23.8. dodělání betonů v sále - Stavební
podnik Přelouč a dodělávka Jakub klu-
bu - natírání oken, instalace lišt u země
u lina.

V současné době se čeká na řádné
vyschnutí betonu v sále a v polovině říj-
na nastoupí parketářská firma, která před-
pokládá cca 1 měsíc na vyhotovení no-
vé podlahy. Doufáme, že v příštím čísle
vás již budeme moci informovat o ter-
mínu znovuobnovení činnosti Orlovny
Přelouč.

Jan Pultr, Mirek Kumstýř
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vání, ale i ostatní poplatky spojené s účas-
tí v celostátní soutěži. Proto jsme rádi, že
se nám podařilo sehnat sponzorské da-
ry od našich partnerů, za což jim samo-
zřejmě velice děkujeme. 

Závěrem už jen zbývá představit sou-
pisku FbC Maddox Přelouč a mužstva,
s kterými se bude Přelouč střetávat v se-
zoně 2007/2008.

Soupiska:
brankáři - Jarolím Daniel, Kalousek Jiří, Vý-

borný Daniel; obránci - Ledecký Ladislav,
Sedláček Petr, Kurka Pavel, Jadrníček To-
máš, Král Michal; útočníci - Polívka David,
Bulíček Přemysl, Novák Petr, Bína Pavel,
Pšenička Petr, Pokorný Aleš, Vančura Va-
šek, Lelek Roman, Škuta Roman, Raška
Rudolf, Halík Jiří

Soupeři: 1. FbK Jolly Tabor, atx Hippos
Žsár nad Sázavou, Dukla Rabgers Tá-
bor, FBC Letohrad, BC Spartak Kaplice,
FBC Štíři České Budějovice, FK Prague In-

ternational Třeboň, Kooperativa Sokol Par-
dubice B, Orel Rtyně v Podkrkonoší, So-
kol Erupting Dragons H. Brod.

Pavel Bína, Pavel Kurka

Pro úplnost ještě dodáváme pro zájemce
o čerstvé informace ve větším množství,
že vše aktuální o florbalu v Přelouči se
dozvědí z našich dvou vývěsek - pod Ma-
sarykovým náměstím v ulici Čs. armá-
dy vedle úřední desky Města Přelouče
a též u vchodu do Orlovny.

Rekonstrukce Orlovny Přelouč
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