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Upozornění pro cestující
osobní linkové

autobusové dopravy
Oznamujeme cestujícím, že s platností od 15. 6. 2008
mění dopravce firma CONNEX Východní Čechy a.s. stá-
vající jízdní řády autobusových linek, které provozuje
na území města Přelouče.

Změna se týká linky č. 620110 Třemošnice - Heřma-
nův Městec - Přelouč - Chvaletice - Bernardov a lin-
ky č. 650300 Pardubice - Přelouč - Chvaletice.

Od platnosti změny se do jízdního řádu linky č. 620110
nově zavádí autobusová zastávka Přelouč, Masaryko-
vo náměstí. Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky
Masarykovo náměstí a nebudou již obsluhovat zastáv-
ku na Pernštýnském náměstí.

U linky č. 650300 dochází k rozšíření počtu spojů, kte-
ré budou vedeny ze zastávky Masarykovo náměstí. Ty-
to spoje nebudou již obsluhovat zastávku na Pernštýn-
ském náměstí.

Veškeré informace ke změně jízdních řádů Vám poskyt-
ne dopravce.

PŘIPOMÍNÁME
ZAPLACENÍ POPLATKŮ

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

Roční poplatek za psa činí:
1. za prvního psa
v rodinném domku v obvodu města       120,- Kč
v ostatních domech v obvodu města    1 000,- Kč
v místních částech města                          60,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města        180,- Kč
v ostatních domech v obvodu města     1 500,- Kč
v místních částech města                           90,- Kč
Pokud výše uvedená částka (stanovena vyhláškou) nebude
uhrazena do konce června 2008, bude poplatek o 50 % vyšší.
Platit můžete v hotovosti na pokladně MěÚ v přízemí dveře č. 3,
převodem na účet 190001425561/0100  nebo poštovní poukáz-
kou. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

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

Inzerce



32. schůze rady se konala dne 12. 5.
2008. Na tomto jednání se radní dozvě-
děli o přehledu počtu kácených a vysa-
zovaných dřevin ve městě a místních
částech za období 2006-2008. radní tu-
to zprávu vzali na vědomí. 

Dále radní doporučili zastupitelstvu
zařadit do rozpočtu města na rok 2008
v rámci rozpočtového opatření č. III část-
ku na výkup pozemků na výstavbu cyklo-
stezky Přelouč-Lhota.

A v neposlední řadě radní souhlasili
s projektem výstavby fotovoltaické elek-
trárny v k. ú. Klenovka a konstatovali,
že podpoří změnu územního plánu měs-
ta, která tuto výstavbu umožní.

Na radě, která se konala 26. 5. 2008,
se mimo jiné projednávala smlouva s fir-
mou OREDO s.r.o. Tato společnost vy-
pracuje pro město analýzu požadavků
na dopravu ve městě a návrh dopravní-

ho systému MHD v Přelouči a místních
částech s dalšími vazbami. 

Dále se radní zabývali návrhem na
uzavření smlouvy o spolupráci při pořá-
dání sportovní akce na písníku Loheni-
ce-Mělice. Rada tuto smlouvu schválila.
Jedná se o spolupráci při uspořádání zá-
vodu triatlonu „Czechman triatlon“ v ter-
mínu 7. 6. 2008.

Dále radní nesouhlasili se zřízením
jezdecké cesty na pozemcích města.
Důvodů pro zamítnutí je mnoho. Ne-
jsou zodpovězeny důležité otázky jako
např. Kdo by stezku udržoval, spravoval
a uklízel?
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Na zastupitelstvu, které se konalo 24. 4. 2008 byl největším
a nejdelším bodem jednání byl návrh na prostorové zabezpe-
čení výkonu činnosti MěÚ Přelouč. V době hlasování bylo pří-
tomno 18 zastupitelů (16 z nich nakonec schválilo záměr bu-
doucího využití čp. 25 a 26 na Masarykově nám. ke kulturním
a vzdělávacím účelům - tzn. že se chválila stavba nového úřa-
du s částečným využitím čp. 27).

Dále se schválilo rozpočtové opatření II. rozpočtu města pro
rok 2008 s tím, že výdaje budou činit 207.771 tis. Kč.

Zastupitelé schválili dokončení rekonstrukce centra města
dle původního projektu se zabudováním zpomalovacích prvků
a zrušení vyznačené cyklostezky v úseku Pernštýnské nám. po
křižovatku s ul. 28. října (provoz cyklistů bude v obou směrech
zachován).

Dále souhlasili se záměrem zpracování projektů rekonstruk-
ce ulic Hálkova, Arnoštova, nedokončené části ulice Tůmy Pře-

loučského a spojky Pernštýnské nám. - ul. 28. října (u Penny)
včetně přilehlého parčíku s tím, že potřebné finanční nákla-
dy na zpracování projektů budou zahrnuty do rozpočtového
opatření III. rozpočtu města v roce 2008.

V roce 2006 byla rekonstrukce centra dokončena od kru-
hového objezdu v části ulice Pražská a Hradecká a zde byla
přerušena (práce nemohly pokračovat nebom Pernštýnské nám.
slouží dočasně jako provizorní autobusové stanoviště pro
všechny spoje). Od 1. 1. 2007 doposud čekáme na
vyhlášení výzvy pro uplatnění žádostí z OP
EU na výstavbu nového autobusové-
ho nádraží. V současné době se
jeví jako reálné zahájit výstav-
bu v září 2008. Předpokládá
se tedy, že v průběhu 1.-2.
čtvrtletí roku 2009 by au-
tobusy prostor náměstí
opustily a v rekonstruk-
ci centra by se mohlo
pokračovat.

ZASTUPITELSTVO

Inzerce



KDO: DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

CO: Pobytová odlehčovací služba

KOMU: Osobám s kombinovaným postižením
Osobám s mentálním postižením        

KDE: Klášterní 795, Slatiňany

KDY: nepřetržitě

ZA KOLIK: http://www.dss.cz - Dokumenty, úhrada služeb

KONTAKT: 469 681 461, fax: 469 681 215
e-mail: dss@dss.cz
web: http://www.dss.cz

KDO: DOMOV POD KUŇKOU
Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

CO: Pobytová odlehčovací služba

KOMU: Osobám s kombinovaným postižením
Osobám s mentálním postižením  
- bez omezení věku

KDE: Ráby 162

KDY: nepřetržitě

ZA KOLIK: http://www.domovpodkunkou.cz - Přehled úhrad

KONTAKT: 466 415 650, 466 415 636, fax: 466 430 777
e-mail: info@domovpodkunkou.cz
web: http://www.domovpodkunkou.cz

KDO: DOMOV DŮCHODCŮ V PODZÁMČÍ
Říhova 365, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV

CO: Pobytová odlehčovací služba

KOMU: Senioři
mladší senioři (65/80 let)
starší senioři (nad 80 let)

KDE: Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou III

KDY: nepřetržitě

ZA KOLIK: http://www.domov.duchodcu.cz - Přijetí do domova
- ceník pobytu

KONTAKT: 495 484 541, 495 484 521, fax: 495 489 170
e-mail: jana.simecek@tiscali.cz
web: http://www.domov.duchodcu.cz

KDO: DUHA o.p.s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov

CO: Pobytová odlehčovací služba

KOMU: osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
mladí dospělí (19-26), dospělí (27-64), 
mladší senioři (65-80), starší senioři (nad 80)

KDE: Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov

KDY: nepřetržitě

ZA KOLIK: http://www.pomocseniorum.cz - Ceníky 2007

KONTAKT: 495 491 180, 736 601 096
e-mail: duha_nb@volny.cz
web: http://www.pomocseniorum.cz

KDO: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY
DUBINA PARDUBICE
kpt. Jaroše 726, 530 02 Pardubice 2 - Zelené
Předměstí

CO: Pobytová odlehčovací služba

KOMU: osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři
dospělí (27-64), 
mladší senioři (65-80), 
starší senioři (nad 80)

KDE: Blahoutova 646, 530 12 Pardubice 12

KDY: nepřetržitě

ZA KOLIK: http://www.helphomepardubice.cz - DPS Dubina,
ceník služeb

KONTAKT: 466 262 340, fax: 466 262 340
e-mail: dubina@helphomepardubice.cz
web: http://www.helphomepardubice.cz

KDO: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY
U KOSTELÍČKA PARDUBICE
kpt. Jaroše 726, 530 02 Pardubice 2 - Zelené
Předměstí

CO: Pobytová odlehčovací služba

KOMU: osoby s chronickým duševním onemocněním

4 Přeloučský ROŠT
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V této části našeho přehledu poskytovaných sociálních služeb pro občany Přeloučska představujeme pobytové odlehčovací služby
resp. pobytovou respitní péče. Jedná se o pomoc rodinám, které pečují o své blízké, aby si mohli odpočinout a svěřit péči na

určitý čas některému ze zařízení poskytujícímu tuto službu.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PŘELOUČSKU 
V. část



Město Přelouč zahájilo zásadní přeměnu městského parku
pod Občanskou záložnou. V Přelouči se rekonstruuje hlavní
městský park u kostela svatého Jakuba a u novorenesančních
budov Občanské záložny a Staré školy. 

Tento park byl založen z podnětu starosty města Jana Dítě-
te v roce 1893. 

Protože dřeviny v parku byly ve špatném stavu a chybělo
i keřové patro, byl zpracován projekt vegetačních úprav toho-
to parku. Na základě tohoto projektu bylo na přelomu roku
2007-2008 vykáceno cca 50 kusů dřevin a zhruba 300 m2

nekvalitních keřových porostů. Místo nich bylo v průběhu jara
2008 vysázeno 67 kusů vzrostlých stromů a 3800 kusů keřů.
Celý park dostal zcela jiný charakter a vzhledem k tomu, že
v parku je vysázeno 63 odrůd dřevin bude i malým arboretem.
V parku byly vysázeny i ne zcela běžné dřeviny. Například jsou
zde vysázeny vzrostlé štědřence, liliovník, magnolie. U potoka
Švarcavy pak sortiment vrb a jilmů. V keřovém patru byly dále
vysázeny pěnišníky a kvetoucí keře Obnova parku byla prove-
dena za zásadní finanční podpory Státního fondu životního
prostředí. Město Přelouč věří, že občané ocení tuto zásadní pře-
měnu a budou chránit zeleň v parku před jejím ničením a park
budou využívat pro rekreaci svou a svých dětí.
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senioři
dospělí (27-64), 
mladší senioři (65-80), 
starší senioři (nad 80)

KDE: Štrossova 357, 530 03 Pardubice 3

KDY: nepřetržitě

ZA KOLIK: http://www.helphomepardubice.cz - DPS U Koste-
líčka, ceník služeb

KONTAKT: 466 613 176, fax: 466 613 803
e-mail: kostelicek@helphomepardubice.cz
web: http://www.helphomepardubice.cz

Obnova městského parku

InzerceInzerce

Inzerce



Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 4. 2008 evidováno celkem
721 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci dubnu tedy činila v této oblasti 4,97 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (23,33 %), Vápno (17,54 %), Hlavečník (12,73 %), Stra-
šov (11,43 %), Pravy (10,81%), Poběžovice (9,76 %), Přelovice
(9,52 %), Turkovice (9,52%), Semín (8,71 %), Jankovice (8,33 %).
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice (4,68 %),
Choltice (3,79 %), Břehy (5,83 %). V Přelouči dosahovala míra
nezaměstnanosti 4,3 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,22 % s celkovým počtem 3130 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,32 %, Holicko 2,50 % a Pře-
loučsko 4,97 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 4. 2008 cel-
kem 5347 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,6 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 30. 4. 2008 hlášeno na ÚP celkem 120 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo cel-
kem 6 uchazečů.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice
K. H. Máchy 908, Přelouč

Oddělení zprostředkování - telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516

Pokud právě v letošním roce budete končit školu, jsou ná-
sledující řádky určeny právě vám. Možná v této chvíli již víte,
co chcete dělat, až získáte výuční list nebo maturitní vysvěd-
čení. Může se stát, že vám plány z různých důvodů nevyjdou.
V tom případě nabízíme několik dalších variant:
"pokračovat ve studiu na jiné škole
"nastoupit do vhodného zaměstnání
" začít podnikat
"odjet do zahraničí jako au-pair
"ucházet se o studium či práci v cizině
"evidovat se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Pro vaše rozhodování o dalším postupu je dobré znát, co
je to status studenta.

Za soustavnou přípravu na povolání se považuje i doba
skončení studia, např. na střední škole, vyšší odborné škole,
pokud bezprostředně poté občan pokračuje v dalším studiu na
téže nebo jiné škole, tedy doba prázdnin, které jsou součástí
školního nebo akademického roku.

Evidence na úřadu práce není povinná. Uchazečem o za-
městnání se může stát jen fyzická osoba, která osobně požá-
dá úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, o zpro-
středkování vhodného zaměstnání. Současně musí splňovat
zákonem stanovené podmínky, které jsou uvedeny v § 25,
odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, např. nepři-
pravuje se soustavně na povolání, nevykonává samostatně
výdělečnou činnost (nepodniká), není v pracovněprávním ani
v obdobném vztahu atd.

Základní informace vám poskytnou bezplatně na všech
úřadech práce (i pobočkách) v ČR. Informace z úřadu práce
najdete na stránkách http://portal.mpsv.cz, včetně úředních ho-
din. Zaevidovat se můžete jak v úředních hodinách od pondě-
lí do čtvrtka, tak v pátek, kdy nejsou úřední hodiny.

Na zaevidování je potřeba doložit: platný občanský průkaz,
dále pak doklad o ukončení studia (doklad o kvalifikaci), tzn.
maturitní vysvědčení, výuční list, diplom. V případě, že tento
doklad nemáte, je potřeba potvrzení ze školy o celé době stu-
dia (a to většinou v případě, že neukončíte vzdělání maturitou,
výučním listem a budete opakovat zkoušky). 

Všichni klienti, kteří se rozhodnou vstoupit do evidence úřa-
du práce jsou podrobně seznámeni se svými právy a povinnos-
ti, které jim z tohoto kroku vyplývají. 

Odbor státní sociální podpory upozorňuje, že opět nad-
chází období, kdy budou žadatelé o dávku Přídavek na dítě
předkládat roční příjmy za kalendářní rok 2007.

Ti, kteří výše uvedenou dávku pobírají, obdrží potřebné for-
muláře poštou a ti, kterým byly dávky v minulosti odejmuty,
si mohou tiskopisy vyzvednout na našem kontaktním místě
v budově Úřadu práce v Přelouči nebo si je mohou vytisknout
z internetu za stránek MPSV (www. mpsv.cz) a uplatnit je za
nové období od 1. 10. 2008.

Nárok na přídavek na dítě - příjem za rok 2007 nesmí pře-
výšit 2,4násobek životního minima

ŽIVOTNÍ MINIMUM
První dospělá osoba 2 880 Kč
Druhá dospělá osoba 2 600 Kč
Děti podle věku do 6 let 1 600 Kč

6 až 15 let 1 960 Kč
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 250 Kč

Veškeré další potřebné informace získají naši klienti na in-
ternetových stránkách www.mpsv.cz nebo na kontaktním mís-
tě, případně na telefonu 466 953 516.

6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

Trh práce
na Přeloučsku

Co dělat po ukončení studia
- informace pro absolventy

Upozornění pro žadatele
o přídavek na dítě

Status studenta trvá do 31. srpna toho roku, kdy bylo ukon-
čeno středoškolské vzdělání formou denního studia. U vyso-
koškoláků končí dnem složení poslední státní zkoušky, nicmé-
ně zaopatřeni jsou ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém
složili státní závěrečné zkoušky. To především znamená zdra-
votní i sociální pojištění hrazené státem a pobírání přídav-
ků na dítě, pokud na ně je nárok (nejvýše do 26 let věku).



6 / 2008 7

Inzerce !

Inzerce



Ještě před jednotlivými příspěvky jsem v tomto vydání chtěl
poděkovat všem všímavým občanů, kterým není neštěstí je-
jich spoluobčanů lhostejné, informují nás o jakýchkoli pro-
blémech a obracejí se na nás s různými žádostmi o pomoc,
a to VČAS!!! 

Poslední dobou se setkáváme s typem tohoto oznámení - ci-
tuji: „včera večer zde byl problém, měli jste přijet“ nebo - „proč
jste tady nebyli nedávno, to byste něco viděli“ Na takováto
oznámení pokud by se události periodicky ne-
opakovaly, se skutečně reagovat nedá... Právě
včasné oznámení, je totiž při zjednání pořád-
ku na místě jakéhokoli protiprávního jednání
tím nejlepším, co můžete udělat. 

Opět upozorňujeme všechny občany, aby
věnovali zvýšenou pozornost osobám, které
jednak nabízejí směnu peněz nebo jejich roz-
měnění za bankovky v nižší nominální hod-
notě nebo osobám vydávající se za různé in-
stalatéry, elektrikáře, plynaře, brusiče nůžek atd.
Pod touto záminkou se potom vlastně bez ja-
kéhokoli násilí dostanou do bytu, kde se ná-
sledně dopouštějí krádeží. Během krátké chví-
le potom doslova dokážou divy a důvěra je
potom řádně oplacena. Jak se říká, dobrý skutek musí být po
zásluze potrestán a ten, kdo se snaží druhému pomoci, je po-
tom sám okraden.

Několik rad pro vaše bezpečí doma:
1. Pokud někdo zazvoní, vždy se podívejte kukátkem, nebo

vhodně umístěným zrcátkem třeba na okenním parapetu.
Dobré je mít také namontovaný bezpečnostní řetízek na
dveřích. V žádném případě neotvírejte dveře, pokud si
nejste jisti, že osobu za dveřmi znáte!!!

2. ZEPTEJTE SE: Kdo je tam?
Co chcete?

Můžete se mi prokázat nějakým služebním průkazem a sdě-
lit mi vaši totožnost?

3. Bude-li se jednat třeba o podomního prodejce, dejte mu na
vědomí, že nic nekupujete ani nenabízíte!!!

4. Jestliže je za dveřmi neznámý člověk, který chce rozměnit pe-
níze, nebo se dožaduje zálohy na vaši údajnou výhru apod.,
zásadně neotvírejte a přestaňte komunikovat!!!

5. Nikdy nedávejte najevo, že jste doma sám(a)!!! Máte-li jaké-
koliv pochybnosti, ihned volejte Městskou policii - 156,
nebo Policii ČR - 158.

Ještě několik rad 
pro ochranu vašeho majetku:

# Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti!
# Cenné věci uschovejte podle možností v bezpečnostních

schránkách!
# O cennostech, které vlastníte, si poři{te fotodokumentaci!
# Opustíte-li na nějaký čas svůj byt, nebo dům, nevytvářejte

dojem, že je opuštěný!
# Poři{te si cenově dostupné elektronické zařízení (samo

v určitou dobu zapne světla, Tv, apod.)!

# Nechte si vybírat pravidelně schránku!
# V době vaší nepřítomnosti dejte klíče pouze osobě, které pl-

ně důvěřujete!
# Nechlubte se svými majetkovými poměry a nedávejte zby-

tečně svému okolí vědět, že odjíždíte a váš byt nebo dům
bude opuštěný!

Samostatnou přílohou tohoto vydání jsou samolepky které
si můžete dle návodu nalepit na vhodné
místo: 

Červenou, s nápisem BEZPEČNÝ DOMOV,
můžete nalepit na viditelné místo (vchodové
dveře, poštovní schránka, apod.) zvenku, tak
aby byla dobře viditelná pro příchozí osoby.
Modrá, s nápisem NĚKDO ZVONÍ! je určena
dovnitř bytu (vchodové dveře, …), informace
na ní poslouží především vašim ratolestem
nebo seniorům, jsou-li zrovna sami doma.

Čas dovolených se neúprosně blíží, a pro-
to opětovně připomínám připravovanou služ-
bu pro naše občany: 
Chcete v klidu prožít svoji dovolenou?

Vymalovat byt je občas potřeba. Nemilé překvapení však
je, když se vrátíte z dovolené a váš byt je tzv. „vybílený“. Obča-
nům našeho města a integrovaných obcí nabízíme možnost,
která vysoce sníží riziko, kdy po dobu jejich nepřítomnosti bu-
de byt pod dohledem odborníků pomocí elektroniky a mohou
v klidu trávit zasloužený odpočinek nebo služební cestu. Stačí
jen včas kontaktovat městskou policii a tam se dovíte všechny
podrobnosti o této připravované službě.

Do vašeho bytu bude (odbornou firmou, kterou Vám dopo-
ručíme nebo si ji sami vyberete) instalován elektronický zabez-
pečovací systém se spojením na pult centrální ochrany PCO.
Toto zařízení zajistí ochranu vašeho majetku před nenechavý-
mi občany. Tímto chceme přispět nejen k Vašemu klidu a spo-
kojenosti, ale i ke snížení kriminality v našem městě. Nemusíte
mít obavy, že instalací bude poničen interiér bytu nebo pro-
storů, kde systém bude umístěn. Jde jen o zapůjčení zařízení,
dočasnou montáž bez vrtání do zdí a hlídání na smluvenou
dobu. Využijte těchto služeb a věřte,že budete spokojeni. 

Na závěr pár zajímavějších událostí:
Výtržník z páteční noci pokračoval ještě v sobotu. Napadl
strážníky, záchranáře a tak skončil s pouty na záchytce...

V jednu páteční noc byla kamerovým systémem zachycena
partička, která nejprve začala malovat nápisy na zaparkova-
ná vozidla a hned nato hodlala demolovat a krást nákupní
vozíky. Na místo je z jiné události okamžitě vyslána hlídka.
Ještě před jejím příjezdem začali mladíci demolovat dopravní
značení. Vše i s „portréty“ mladíků je zaznamenáno a po jejich
zadržení již slouží jako důkaz pro další řízení ve věci. Udá-
lost končí uložením max. možné blokové pokuty a naprave-
ním věcí v původní stav.

Hned následující noc je přijato další oznámení o mladíko-
vi, který kope do stojících vozidel a rozkopává popelnice a kon-
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tejnery. Na místě události je k překvapení zadržen stejný mla-
dík z minulé noci. Ten je navíc pořezaný, nebom si na sebe obrá-
til kontejner se sklem. Posilněný alkoholem verbálně a fyzic-
ky napadá hlídku a později i přivolanou záchrannou službu,
která mu ošetřuje jeho zranění. Za pomoci hmatů a chvatů
byl zastaven a byly mu přiloženy služební pouta. Mladík na-
konec s pouty putuje na záchytnou stanici. 

Po sečtení způsobené škody a výčtu všech jednání, kterých
se dopustil, zřejmě mladíkovi po uložení sankce už bude jasné,
jak se má na veřejnosti a k cizímu majetku chovat...

Opilý řidič z místa nehody utekl. Zpět se vrátil v poutech... 

V brzké sobotní dopoledne vyjíždí hlídka městské policie
k oznámené dopravní nehodě na křižovatce ulic Pardubická-
-Chrudimská - (směr Klenovka). Hlídka po příjezdu nalezla při-
bližně 20 metrů od křižovatky na střechu převrácený automo-
bil, na místě rovněž zasahují hasiči. 

Řidič na místě ani v okolí nebyl nalezen, provedeným šetře-
ním v okolí se podařilo zjistit, že utíkal směrem Štěpánov. Hlíd-
ka se proto vydala muže hledat. Ten byl k překvapení nalezen
v jedné z místních firem. Jeho oblečení, ve kterém byl na místě
nehody viděn, bylo nalezeno na skříňce, on sám byl již převle-
čen v pracovním oděvu. Před hlídkou se schoval na záchodě.

Nakonec byl na místo dopravní nehody, kterou spáchal a ke
které se přiznal dopraven v poutech. Orientační dechovou zkouš-
kou bylo naměřeno 1,6 promile alkoholu v krvi. 

Mladík si však žádné výčitky nedělal. Opilý v autě a do prá-
ce taky opilý. Nevím, kdo z Vás by měl o takového zaměstnan-
ce zájem, ale zřejmě i takoví se najdou...

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

Bc. Petr Veselý,
velitel Městské policie Přelouč
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Ochrana člověka 
za mimořádných událostí

Netradiční výuku měli žáci 1. - 5. roč-
níků 29. a 30. dubna. V šesti hodinách
se věnovali různým oblastem v ochraně
člověka za mimořádných událostí.

V tématických celcích „Neztratím se?“,
„Bezpečí a nebezpečí“, „Počítej se vším“,
„S mapou nezabloudíme“ a „Pomáháme
zraněným“ žáci všech ročníků procvičo-
vali své znalosti, nacvičovali, jak reagovat
v různých mimořádných situacích a zís-
kávali nové dovednosti.

Každoročně se tak žáci zábavnou for-
mou vychovávají k bezpečnému chová-
ní a ochraně zdraví.

Mgr. D. Nový

Sport:
V okrskovém kole fotbalového tur-

naje Mc Donald’s cupu 15. 5. v Mora-
vanech mužstvo 1. - 3. tříd skončilo na
4. místě. Oslabené družstvo remízovalo
se ZŠ Sezemice a prohrálo se ZŠ Závo-
du míru a Benešova Pardubice. 

Mgr. D. Nový

14. a 21. května pořádala naše ško-
la okresní finále ve vybíjené 6. tříd. Do ně-

ho postoupilo vždy 8 nejlepších družstev
chlapců a dívek z pardubického okresu.
Chlapci bojovali 14. května a po velmi
vyrovnaných bojích obsadili pěkné 6. mís-
to. Dívky se utkaly o týden později a umís-
tily se též na šestém místě. Všem děkuje-
me za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. H. Neradová

Akce v květnu
Žáci 3.B absolvovali s paní učitelkou

Tužilovou od 11. 5. za krásného počasí
týdenní pobyt v přírodě (Zderaz - Proseč
u Skutče). Od 26. 5. absolvovala v Trho-
vé Kamenici pobyt v přírodě zaměřený
na přírodovědu také 3.A s paní učitelkou
Jánskou. Děti se mezi sebou navzájem
i se svou paní učitelkou poznávaly v ji-
ném než školním prostředí a vyzkoušely
svou samostatnost, hbitost a zdatnost. 

Výlety, exkurze, sportovní, kulturní
a jiné akce byly i v květnu doplňkem
vyučování, pokračovat budou i v červnu.
Vybraní žáci se např. zúčastnili 22. 5.
generální zkoušky České filharmonie
v pražském Rudolfinu. Další v rámci abon-
má zhlédli hru Brouk v hlavě ve VČD Par-
dubice. 

28. a 29. května proběhne také na
II. stupni projektový den Škola v pohy-
bu (info v Roštu č. 7).

4. června v 15.30 hodin v Občanské
Záložně převezme 6 žáků naší školy ti-
tul Reprezentant školy. 

V areálu I. stupně ve dnech 27. - 29. 5.
opět proběhl sběr papíru. 

Na 19. 6. je plánována pedagogická
rada, na níž budou zhodnoceny prospěch
a chování žáků za II. pololetí letošního
školního roku. 

Mgr. V. Jelínková

Vzduch a slunce stromům stačí, 
vodu pijí ze země, 

kolébají hnízda ptačí, 
šeptají si tajemně

Rýmy Jiřího Žáčka se staly mottem tří
projektových dnů ke Dni Země. Téma
„Stromy“ provázelo žáky 21.-23. dubna.
Prolínalo všemi předměty ve všech roční-
cích prvního stupně, ale stěžejní aktivity
byly dvě. 

První - získat co nejvíce poznatků
o konkrétních stromech, kdy žáci vyhle-
dané informace zpracovali do projekto-

vých prací a pak je po třídách autorsky
prezentovali.

Druhá - asistovat při vysazování stro-
mů. Na východní straně zdobí školní za-
hradu tavolníky, habry a buk červenolistý.
Každá třída te{ o svůj strom i tavolníky
pečuje pravidelnou zálivkou. Velké po-
děkování zaslouží pan ing. Kašpar z od-
boru životního prostředí Městského úřa-
du Přelouč, který náš nápad ochotně
podpořil a zorganizoval úpravu terénu
a odbornou firmu na výsadbu. 

Možnost zúčastnit se ankety „Strom
města Přelouče 2008“ využily třídy 1.A
a 3.B. Děti měly velkou radost, když zví-
tězil platan, pro který nezávisle na sobě
hlasovaly.

Učit se i jinou formou než individuel-
ně v lavici má své místo ve výuce. Schop-
nost spolupracovat, aktivně se podílet na
získávání poznatků, pracovat s informa-

cemi a tvůrčím způsobem je uchopit je
do života důležitá dovednost. Neméně
cenné je získat vztah ke svému okolí. A to
vše náš projekt obsahoval. Děti se už tě-
ší na další.

Mgr. V. Tužilová
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POZVÁNKA
Rozloučení 

s vycházejícími žáky
se bude konat 

v pondělí 23. 6. v 16 hod.
v sále Občanské záložny.



36 let za katedrou
Po šestatřiceti letech kantořiny odešla

na zasloužený důchodový odpočinek na-
še třídní učitelka a výborná matikářka
Vlasta Moravcová.

Byla na nás hodně náročná, přísná,
ale i spravedlivá. Skvěle nás připravila na
přijímací zkoušky.

Děkujeme jí za to, co nás naučila,
ale i za péči a starostlivost, kterou nám
věnovala.

Paní učitelko, přejeme Vám, abyste
si důchodu užívala ve zdraví, spokojeně
a naplno.                          Žáci 9. A

Sběr pomerančové kůry
Sběr pomerančové kůry byl na naší

škole novinkou, a proto nikdo netušil, s ja-
kým ohlasem se u žáků setká. Výsledek
naprosto předčil očekávání nejen učite-
lů, ale hlavně zástupců firmy Leros s. r. o.,
pro kterou jsme sběr zorganizovali.

Dvacet pytlů kvalitně usušené kůry
nadělalo těžkou hlavu řidiči dodávky, kte-
rý pro kůru přijel, ale zároveň přineslo
škole nezanedbatelnou částku na nákup
druhé interaktivní tabule.

PaedDr. M. Souček

Brýle pro Tibet
Žáci 7. B uskutečnili sbírku peněz

i brýlí pro děti z Tibetu, které mají zrako-
vou vadu. Bylo vybráno přes 2 000,- Kč
a mnoho starých brýlí. Za peníze byly za-
koupeny další dioptrické brýle.

Vše, co se vybralo, se posílá do Tibetu.

Děkujeme všem, kteří přispěli.
Sbírku organizovali žáci 

F. Lafek, M. Fejlová, P. Marzecki
ze 7. B

Vybíjená
Ve středu 7. 5. 2008 proběhlo okrsko-

vé kolo ve vybíjené chlapců a dívek 6. tříd
na Přeloučsku.

Naše škola se zúčastnila obou ka-
tegorií. Chlapci hráli systémem každý
s každým, dívky hrály v nalosovaných
skupinách. Úspěšnější byli chlapci, kte-
rým chyběla jedna výhra k postupu do
dalšího kola. Dívky měly smůlu. V po-
sledním zápase o konečné umístění pro-
hrály po prodloužení. Všichni si dobře
zasportovali, změřili hráčské umění
s ostatními, hráli snaživě a obětavě.

Chlapcům a dívkám patří poděková-
ní za reprezentaci školy.

Mgr. V. Ostatek

Jak nám to jde na kole?
Společně s Městskou policií Přelouč

jsme 2. května zorganizovali jízdu zruč-
nosti pro žáky třetích, čtvrté a pátých tříd
naší školy. Děti si na různých překážkách
mohly vyzkoušet svůj um a obratnost při
jízdě na kole. A že to nebylo ani trochu
jednoduché, ukazuje fakt, že bez chyby
tuto dráhu projelo jen pár jedinců. Ně-
kteří z nich se zúčastní okresního kola
soutěže mladých cyklistů 21. května
v Pardubicích.

Kromě jízdy zručnosti se pravidelně
„čtvrmáci“ a „pámáci“ účastní výuky na
pardubickém dětském dopravním hřišti.
V učebně při teoretické části se sezná-
mí se základními pravidly silničního pro-
vozu, která by jako účastníci tohoto pro-
vozu měli ovládat. Samozřejmě si tato
pravidla vyzkouší v praxi při jízdě na hřiš-
ti. Takže jak se chovat na kruhových ob-
jezdech, semaforech a křižovatkách ne-
ní pro cyklisty žádná neznámá.

Mgr. D. Staňková 

Přednáška o drogách
s PhDr. Ivanem Doudou

Dne 14. 5. jsme se my, žáci ZŠ Masa-
rykovo náměstí, zúčastnili zajímavé před-
nášky o drogách, kterou vedl PhDr. Ivan
Douda z nadace Drop In. Během hodiny
a půl jsme se seznámili se škodlivostí
návykových látek, alkoholem a cigare-
tami počínaje, tvrdými drogami konče.
Dozvěděli jsme se, které drogy jsou nej-
zrádnější, ale i to, že některé drogy se
používají ve zdravotnictví a kosmetice.
Pořad byl poučný, zároveň i velmi zají-
mavý.

Doufejme, že každý z nás si z před-
nášky odnesl to své a varování „padne
na úrodnou půdu.“

A. Nalezinková, žákyně 9. A

Odborná učebna
Druhá pracovna ICT

Ve školní budově č. 45 - tzv. „staré bu-
dově“ se snažíme vybavit druhou pra-
covnu informační technikou. Na deseti
starých počítačích žáci zatím procvičují
pravopis mateřského jazyka, mluvnici,
slovíčka a tematické okruhy dvou cizích
jazyků - německého a anglického.

V březnu jsme ze sponzorských da-
rů zakoupili interaktivní tabuli, k tomu
z rezervního fondu dataprojektor a no-
tebook. V současné době vybavujeme
třídu interaktivními učebnicemi a vhod-
nými programy pro 1. a 2. st. 

Malí i velcí tak mohou v učebně pra-
covat ve skupinách - na počítačích, s in-
teraktivní tabulí nebo plnit zadané úko-
ly v lavicích. I ti největší spáči ožijí při
práci s interaktivní tabulí. Hlásí se, pro-
tože chtějí učivo doplnit, domalovat, pře-
místit, něco vytvořit.

Rádi bychom zakoupili dataprojektor
a další interaktivní tabuli pro 1. stupeň.

Všem sponzorům děkujeme!
vedení školy
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McDonald’s Cup 2008
Ve středu 16. dubna uspořádal ŠSK

při ZŠ Masarykovo náměstí okrskové ko-
lo v minikopané pro nejmenší žáky zá-
kladních škol.

V kategorii 1.-3. tříd zvítězili žáci ZŠ
Smetanova Přelouč před ZŠ Masaryko-
vo náměstí a ZŠ Zdechovice.

Mezi žáky 4. a 5. tříd byli nejúspěš-
nější chlapci z Chvaletic, kteří ve finále
porazili až na penalty své soupeře z Ře-
čan nad Labem. Zástupci naší školy ob-
sadili celkově 4. místo ze sedmi zúčast-
něných týmů.

Vítězové obou kategorií si zajistili po-
stup do okresního kola, které proběhne
v polovině května v Moravanech.

M. Bulušek, Bc.

Coca-Cola školský pohár
V pátek 18. dubna proběhlo v Pře-

louči 1. kolo populárního fotbalového
turnaje. V konkurenci týmů ZŠ Smetano-
va ulice, ZŠ Pardubice - Svítkov a ZŠ Ko-
zelkova Chlumec nad Cidlinou se poda-
řilo našim chlapcům zvítězit a postoupit
do druhého kola. To proběhne v Čáslavi
za účasti škol z Červených Peček a Týn-
ce nad Labem. Našim hráčům přejeme
hodně úspěchů.         M. Bulušek, Bc. 

Pohár rozhlasu
V úterý 22. dubna se zúčastnili chlap-

ci 6. a 7. tříd lehkoatletických závodů, kte-
ré pořádal oddíl AFK SKP Hvězda Par-
dubice. V rámci tohoto mítinku soutěžili
závodníci v pěti disciplínách a závěreč-
né štafetě. Naši žáci obsadili celkové
11. místo z 15 zúčastněných škol. Nej-
lepších výsledků dosáhli Filip Lafek a To-
máš Klusák v běhu na 60 m, Petr Šan-
da v běhu na 1 000 m a Tomáš Klusák
a Matěj Řehoř ve skoku vysokém.

O dva dny později se na stejných
závodech, ovšem v kategorii 8. a 9. tříd,
představili naši kluci i dívky. 

O něco více se dařilo chlapcům, kte-
ří vybojovali v silné konkurenci 16 škol
krásné 6. místo. Vynikající výkony před-
váděl především Honza Vaněk, který pře-
svědčivě zvítězil ve skoku dalekém a ob-
sadil 3. místo (na rozdíl od soupeřů bez
závodních treter) v běhu na 60 m. I dal-
ší naši závodníci se však činili. Do první
desítky se probojovali rovněž Lukáš Vlk
a Patrik Šetina ve skoku vysokém, Miloš
Panchártek v běhu na 1 500 m a Lukáš
Vlk ve vrhu koulí.

Ani naše děvčata se nechtěla nechat
zahanbit. Mezi 15 zúčastněnými škola-

mi vybojovala velmi slušné 9. místo. Me-
zi opory našeho týmu patřily především
Nikola Žáková ve vrhu koulí a běhu na
60 m a Sabina Deverová s Jarmilou Do-
bruskou v běhu na 800 m.

Všem zúčastněným atletům a atlet-
kám patří poděkování za vzornou repre-
zentaci školy.            M. Bulušek, Bc.

Malá kopaná
Okrskové kolo v malé kopané pro-

běhlo za účasti 6 týmů ve středu 30. dub-
na. V jeho finále zvítězil tým Gymná-
zia Přelouč nad našimi chlapci 2:1, obě
družstva si pak zajistila postup do kola
okresního, které proběhlo 6. května v Par-
dubicích.

Zde naši žáci nejprve remizovali se
ZŠ Opatovice 0:0, potom porazili ZŠ
J. Ressla 2:1 a nakonec podlehli ZŠ Se-
zemice 0:1. V celkovém pořadí pak obsa-
dili konečné 6. místo.

M. Bulušek, Bc.

Softball
Po roce opět na zkušenou se vydali

naši žáci ve středu 7. května do Pardu-
bic. Cílem bylo softballové hřiště SK Soft-
ball Pardubice na Dukle. V turnaji se
naši chlapci střetli s celky ze škol Pola-
biny I a Polabiny II. Ačkoliv své dva zá-
pasy s mnohem zkušenějšími soupeři
prohráli, vyzkoušeli si hru s úplnou hráč-
skou výzbrojí a vybavením. Na tu nemá
bohužel škola finance, tudíž v našem
kabinetě chybí.          M. Bulušek, Bc.

Přijímací zkoušky na
střední školy

Ze 61 žáků, kteří vychází v letošním
roce z devátých tříd, bylo 56 (91,8 %) při-
jato v prvním kole. 41 z nich bude navště-
vovat střední školy, kde zakončí studium
maturitní zkouškou, další si vybrali učeb-
ní obory, po jejichž absolvování získají
výuční list. Jeden žák vychází z osmé tří-
dy, jeden ze třídy sedmé. Všem pak pře-
jeme hodně úspěchů, nejen studijních
a pracovních, ale i celoživotních.

M. Bulušek, Bc.
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Výsledky soutěže 
JAKUB KLUBU 
Jarní malování

Jakub klub vyhlásil 10. 3. 2008 vý-
tvarnou soutěž s názvem Jarní malová-
ní pro žáky přeloučských základních škol.
Soutěž proběhla ve třech kategoriích, by-
la ukončena 30. dubna. Celkový počet
zaslaných prací byl 89. Vítězné práce na-
jdete na panelu umístěném v Městské
knihovně. Prvním třem v každé katego-
rii byly předány ceny. Gratulujeme!

František Kubát
1. kategorie:
1. místo - Tereza Válová  3.B ZŠ TGM 
2. místo - Andrea Horynová

2.B ZŠ TGM
3. místo - Kristýna Dvořáková

3.B ZŠ TGM
2. kategorie:
1. místo - Adéla Turynová 6.A ZŠ TGM

- Jana Vařáková 6.B ZŠ TGM
2. místo - Jakub Vacek 6.A ZŠ TGM
3. místo - Jan Pokorný 6.B ZŠ TGM

3. kategorie:
1. místo - Karolína Švejdová 

8.A ZŠ TGM
- Iva Panchartiová 

7.B ZŠ TGM
2. místo - Vojtěch Pavlík 7.B ZŠ TGM

- Aneta Smolíková 
7.A ZŠ Smetanova

3. místo - MIlan Šindelář
7.roč. ZŠ praktická

- Oldřich Kadavý  
7.roč. ZŠ praktická

SETKÁNÍ SENIOR KLUBU
Srdečně zveme tradičně v pondělí

9. 6. 2008 na povídání u čaje od 16 ho-
din. Hosty budou manželé Kubátovi,
kteří budou povídat o své cestě do
Egypta. Povídání bude spojeno s data-
projekcí. Akce se uskuteční v společen-
ské místnosti fary za kostelem sv. Jakuba.

Z.K.

MC KUBÍČEK
Malování na hedvábí

Zveme maminky, které si chtějí vy-
zkoušet malování na hedvábí a vyrobit
si vlastní originální šátek, ve středu 18. 6.
2008 od 17 hodin v klubovně Orlovny.
Hlídání dětí bude zajištěno. Kurzovné je
50 Kč (na nákup barev), bílý hedvábný
šátek nebo šálu si přeneste. Zakoupit je
můžete ve výtvarných potřebách, nebo
nás kontaktujte a my vám ji zakoupíme.
Prosím, přihlaste se na kurz předem a to
na tel. 731 598 913 u Jitky Salfické.

Den pro rodinu
Na Den matek jsme připravili v spo-

lupráci se Sdružením žen při KDU-ČSL
Přelouč a Základní uměleckou školou
Přelouč odpoledne pro rodiny s dětmi.
Akci zahájili žáci ZUŠ vystoupením jejich
skupiny Bu{ fit, která sklidila velký po-
tlesk přítomných. Pak už byly děti netr-
pělivé a začly soutěže. Zaregistrovalo se
96 soutěžících a každý po absolvování
minimálně 10 disciplím si mohl vybrat
svoji odměnu. Odměny jsme připravili
v spolupráci s Hračkářstvím Alfa a man-
želům Švecovým moc děkujeme. Vyvrcho-
lením akce bylo malování na asfalt, kte-

rého se zúčastnilo 52 dětí, které byly
podle věku rozděleny do 3 kategorií. Vy-
brat nejhezčí kresby bylo hodně těžké,
všechny byly moc pěkné. Vítězové z kaž-
dé kategorie obdrželi hodnotné knížky.
Akce se zúčastnil i krajský radní pan
Miloslav Macela, pod záštitou kterého se
celá akce konala a který věnoval odmě-
ny - knížky pro vítěze ve věku 6-11 let.
Pro další dvě kategorie jsme zakoupily
odměny spolu s paní Věrou Jelínkovou. 

Na přípravě a průběhu akce se podí-
lelo 20 dobrovolníků a spolupracovníků,
kterým chci poděkovat. Jejich zásluhou
a spolu s krásným počasím se akce po-
dařila a přeloučským rodinám jsme při-
pravili hezké odpoledne.

Protože nejmenší děti si zasoutěžit
nemohly, připravili jsme ještě jednu akci
speciálně pro ně. Ve čtvrtek 15. 5. byl me-
zinárodní den rodiny a v MC Kubíček
jsme připravili soutěže a hry pro děti od
1 roku. I když místo obíhání kuželek nám
je děti s radostí sbíraly, byla to o to vět-
ší legrace.

Zdenka Kumstýřová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������

Soutěžící Vítězové v kategorii 6-11 let Nejmenší vítězové

Skupina BuD fit
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Vážení spoluobčané, měsíc květen se
pro Klub Sluníčko nesl ve znamení ho-
rečné činnosti. Probíhala zde Příprava na
těhotenství a porod, kterou vedla zku-

šená dula Na{a Baliharová. Kurz nyní
již skončil, na podzim bychom jej však
rády zopakovaly. Pokud již te{ víte, že
byste o něj měli zájem, ozvěte se nám
nezávazně prostřednictvím e-mailu uve-
deném na konci tohoto článku. Další ak-
tivitou KM Sluníčko byla přednáška či
lépe řečeno beseda s PhDr. Kateřinou
Soudnou z pedagogické fakulty Univer-
zity Hradec Králové. Konala se na tato
témata: jak stimulovat děti ve vývoji, co
potřebují od nás rodičů, jaké potřebují
hračky, kdy začít s výukou cizích jazyků
a počítačů. Velkým plusem této přednáš-
ky byla příjemná atmosféra, kterou před-
nášející kolem sebe šířila, a zároveň zví-
davost maminek a jejich ochota svěřit se
se svými problémy s dětmi. Maminky se
dozvěděly jednak to, co přednáška slibo-
vala, zároveň dostaly i odpovědi na své
konkrétní dotazy. Pro velkou spokojenost
maminek, které se besedy zúčastnily, má-
me domluvenu další besedu, tentokrát
na tato témata: odměny a tresty, příkazy
a zákazy a další témata dle zájmu. Tím-
to Vás na besedu srdečně zveme!

Klub Sluníčko pořádal také Burzu
těhotenského a dětského oblečení, po-
třeb a hraček. Protože byla úspěšná, plá-
nujeme tuto akci na podzim zopakovat.
Burza se konala v místnosti sousedící
s naší hernou. V herně byl pro tento den
vstup dobrovolný a to v rámci Týdne pro
rodinu, který tímto způsobem oslavila
i další mateřská centra. Jelikož součas-
ně probíhal i celosvětový Týden respek-
tu k porodu, připojil se k této akci i náš
klub a nachystal výstavku vztahující se
k těhotenství, porodu a kojení. Mimo
jednorázové akce probíhala i pravidel-
ná činnost KM Sluníčko. Pondělní dopo-

ledne je nově věnováno od 9 do 10 ho-
din hrátkám ještě nechodících miminek
a jejich maminek, od 10 do 12 hodin
pak volné herně již chodících dětí. Sou-
časně od 10 hodin probíhá kroužek vy-
šívání. Ve čtvrtek od 9 do 10 hodin pro-
bíhají hrátky dětí, které již chodí, horní
hranice je okolo 1,5 roku. Od 10 hodin
probíhá v baletním sále cvičení dětí od
zhruba 1,5 roku výše. Cvičíme za rytmu
básniček, písniček, u maminky v náručí,
na balónech, prolézáme tunelem a vše-
lijak si hrajeme ☺. Po skončení cvičení
se přesouváme do herny, kde s dětmi
kreslíme, zpíváme a tvoříme. Poté si dě-
ti hrají v herně s velkým množstvím hra-
ček a knížek. Tímto zveme všechny ma-
minky miminek, batolat i starších dětí
k návštěvě Sluníčka. Můžete si zde uva-
řit čaj, kávu či ohřát dětský pokrm. 

Ve chvíli, kdy čtete tento článek, má-
me za sebou náš Dětský den. Doufáme,
že se Vám líbil. Podrobnosti o průběhu
Dětského dne se dočtete v příštím Roš-
tu. KM Sluníčko také nově nabízí k za-
koupení polštářky plněné přírodními ma-
teriály. Výplní polštářků jsou např. po-
hankové slupky, slunečnicové semínko
apod. Přírodní výplně jsou přínosné z hle-
diska zdravotního a jsou příjemné i na
omak. Polštářky celkově lahodí nejen dět-
skému oku. K prohlédnutí a ke koupi jsou
přímo ve Sluníčku. Za důležité považuje-

me zmínit se zde o našich sponzorech.
Prvním z nich je firma Mover, jmenovi-
tě Ing. Arnošt Verunáč. Jemu patří veliký
dík za finanční částku, kterou nám při-

spěl na úhradu nájmu prostor. Ještě jed-
nou moc děkujeme! Dalším naším pod-
porovatelem je město Přelouč. Děkuje-
me za finanční částku, kterou nám MÚ
poskytl, a zároveň za podporu, kterou
nám tímto vyjádřil. V měsíci červnu chys-
táme několik akcí, o kterých se dozvíte
z letáků, z našeho a z přeloučských we-
bů. Krásný červen přeje kolektiv Klubu
Sluníčko.
http://klubslunicko.wz.cz (zde najdete
i fotky z naších aktivit) 

klubslunicko@seznam.cz
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Klub maminek a dìtí Sluníèko

Moped klub Břehy pořádá v sobotu dne 9. srpna 2008 jubilejní 10. ročník Stadion
cupu Břehy. Jedná se o největší závod svého druhu v ČR a i v letošním roce se po-
čítá s rekordní účastí cca 130 jezdců z celé republiky, a to jak mužů tak i žen, kteří
budou startovat na malých mopedech Stadion. Start i cíl závodu bude na místním
hřišti před Autocampem Buňkov ve Břehách. Start první rozjíž{ky je ve 12.00 hod.
Vyvrcholením závodu bude finále, jehož start je plánován na cca 17.00 hod. Ke
zhlédnutí bude i výstava sportovních a historických aut a motocyklů. Děti i dospělí
se budou moci povozit v motokárách na čtyřkolkách,buginách a vyzkoušet další
atrakce. Vrcholem doprovodného programu bude freestyle show Petra Kuchaře se sal-
tem, motoshow Míry Lisého a Pavla Maxe Vika dále ukázka jízdy rallyového speciá-
lu a dragsterů Po celý den bude zajištěno občerstvení s možností posezení. Vstupné
na celý den činí 50 Kč a navíc vstupenky budou slosovatelné a tři vylosovaní diváci
obdrží ceny Po ukončení závodu se od 20.00 hod. uskuteční taneční zábava se sku-
pinou Kyvadlo, jejíž součástí bude travestieshow ohňostroj a půlnoční překvapení.
Tímto si Vás dovolujeme na uvedenou akci pozvat. Více na www.cervenaprasata.com.

Za pořadatele: Luděk Novák - předseda klubu

Stadion cup Břehy



Pražské výtvarnice navrhly díl krajky,
který se dá kombinovat s každým dal-
ším upaličkovaným dílem. Požádali kraj-
kářskou veřejnost, aby jim pomohla s rea-
lizací a propagací české krajky. Do práce
se dala celá česká krajkářská obec.

Čtyřikrát se sešly i krajkářky v pře-
loučském Domě dětí a mládeže, aby při-
pravily a pak vytvořily podle návrhu pod-
vínku pražských výtvarnic krajku. Ta bude

součástí obrovské krajky, která bude re-
prezentovat české krajkářky v Holandsku.

Dík Zdeně Šohajové, Haně Gryčové,
Lídě Ptáčkové, Iloně Kryštofové, Vla{ce
Totuškové, Květě Bisumové, Haně Kopá-
čové a Janě Homolové, které věnovaly
svůj volný čas a um pro propagaci čes-
ké krajky ve světě.

Jana Homolová,
pracovnice DDM Přelouč
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Přeloučská krajka do světa

Na počátku byla čára potom plocha, tvar a prostor.
A to je hlavní motto pro krajku, která by měla zastupovat 
české krajkářky na kongresu OIDFA 2008 v Holandsku.

Od úterý 10. června do pátku 13. června 2008 dojde k dlou-
ho očekávané propagační jízdě historickým automobilem Ae-
ro 50 Dynamik po Pardubickém kraji. Speciální aerodynamic-
ký kabriolet karosovaný Josefem Sodomkou počátkem 40. let
20. století získalo v roce 2005 Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě a pečlivě jej renovovalo do původního stavu. Jedinečnost
vozu spočívá především v jeho avantgardním designu, který byl
na svoji dobu v rámci tehdejšího Československa zcela výjimeč-
ný. Unikátnost vozu je podtržena faktem, že se do dnešních
dnů dochovaly pouze dva exempláře - druhý je v prestižní ka-
lifornské sbírce Blackhawk Collection ve Spojených státech
amerických. 

Veřejnosti bude tento legendární vůz slavnostně předsta-
ven v rámci II. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto v so-
botu 7. června. Po absolvování hvězdicové jízdy se stane jed-
ním z exponátu v nově vzniklé expozici vysokomýtského muzea
věnované právě Josefu Sodomkovi.

Celá jízda proběhne pod záštitou Ing. Ivo Tomana, hejtmana
Pardubického kraje, a její program bude následující:

10. června
14:30-15:00 Česká Třebová (Staré náměstí), 15:30-16:15 Ústí
nad Orlicí (Mírové náměstí), 17:00-17:45 Choceň (zámek)

11. června
14:30-15:15 Svitavy (náměstí Míru), 15:45-16:30 Polička (Pa-
lackého náměstí), 17:15-18:00 Litomyšl (zámek)

12. června
14:30-15:15 Chrudim (Resselovo náměstí), 16:00-16:45 Sku-
teč (Palackého náměstí), 17:15-18:00 Luže (náměstí plk. Jose-
fa Koukala) 

13. června
14:30-15:15 Přelouč (náměstí T. G. Masaryka), 16:00-16:45 Láz-

ně Bohdaneč (u pavilonu Gočár v lázeňském areálu), 17:15-
-18:00 Pardubice (Pernštýnské náměstí), 19:00-19:30 Holice
(Památník E. Holuba)

Každý den bude automobil vyjíždět z Vysokého Mýta, kde
bude také vždy svou jízdu i končit.

Hvězdicová jízda automobilu Aero 50 Dynamik
Pardubickým krajem

Inzerce
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V roce 2001 schválilo Zastupitelstvo města Přelouče ná-
vrh Ministerstva vnitra ČR, aby se Přelouč stala sídlem úřadu
III. stupně, tj. obcí s rozšířenou působností. Jedním z hlavních
problémů spojených s touto územně organizační a správní
reformou byla v rámci Městského úřadu v Přelouči dislokace
pracovišm, resp. získání dodatečných ploch, nebom počet pracov-
níků měl být navýšen na celkový počet až 85 osob. Již v té do-
bě však pracovali úředníci v prostorově i jinak nevyhovujících
podmínkách, a proto se již tehdy zvažovala rekonstrukce budov
č.p. 25, 26 a 27, případně výstavba nové radniční budovy.

A jak to po šesti letech dopadlo, k tomu se vrátíme později.
Pro orientaci čtenářů si nejprve zopakujme všechna býva-

lá sídla přeloučských radnic, tak jak byla uvedena v Přelouč-
ském Roštu č. 3/2002, příp. ve Zprávách klubu přátel Pardu-
bicka č. 7-8/2002:

„Přeloučská radnice včera, dnes a zítra“

Dříve, než si ve stručnosti připomeneme všechna bývalá
sídla přeloučských radnic, chtěl bych připomenout některé sku-
tečnosti a souvislosti. Městská správa se vždy vyvíjela a mě-
nila v závislosti na právním statutu města Přelouče: v období
poddanského města a městečka (až do roku 1560), jakož i krá-
lovského komorního městečka (1560-1580) stál v čele jeho sprá-
vy rychtář. S povýšením na královské komorní město roku 1580
to byl primátor a od roku 1790 do roku 1850 magistrátní purk-
mistr. Od roku 1850 (kdy se Přelouč stala také sídlem soudní-
ho okresu) prakticky až do roku 1945 - pomineme-li epizodu
okupační Správní komise - stál v čele městské správy starosta.
(Nutno též vzpomenout, že od prosince roku 1913 s různými
přestávkami sídlila ve městě i politická expozitura pardubické-
ho okresního hejtmanství). V období od roku 1945 až do r. 1990
(v roce 1949-1960 byla Přelouč také sídlem správního okresu)
stál v čele postupně revolučního, místního a posléze městské-
ho národního výboru jeho předseda. Od roku 1990 stojí v čele
městského úřadu starosta, resp. starostka.

A nyní již k bývalům sídlům přeloučské městské správy,
která mají jistě pestrou minulost:
1. První známé sídlo přeloučské radnice bylo v bývalém rene-

sančním „Panském domě“, který dal vystavět tehdejší maji-
tel města Přelouče Jan z Pernštejna, a to na západní straně
náměstí kolem roku 1538. Dům získala městská rada prav-
děpodobně v roce 1562 za částečnou úhradu dluhů po Ja-
roslavu z Pernštejna (zemřel r. 1560) a zřídila z něj na tehdej-
ší dobu velmi reprezentativní radnici. Budova byla opatřena
zdobným štítem a později barokní věží s hodinami. Její
zbourání na přelomu let 1851-52 z důvodu uvolnění místa
pro výstavbu nepříliš vzhledné budovy okresního soudu by-
lo a stále je odborníky považováno za nejnešmastnější zá-
sah do vzhledu města. Vyobrazení této renesanční budovy
nejstarší přeloučské radnice tvoří barevnou obálku prvního
dílu nových Dějin města Přelouče od PhDr. Petra Vorla, CSc.,
vydaných roku 1999.

2. Stavba druhé radnice proběhla v letech 1853-54, a to na se-
verní straně náměstí. Měla menší podloubí se sedmi oblou-
ky a věžkou s hodinami (viz str. 52 publikace PhDr. Petra
Vorla, CSc. a Mgr. Jana Tetřeva „Pamětihodnosti města Pře-

louče“ z roku 1997). Pravděpodobně se tehdy předpoklá-
dalo, že východním směrem navážou další budovy s pod-
loubím tak, jako je tomu na jižní straně náměstí. Tato druhá
známá budova radnice měla však relativně krátké trvání.
Musela ustoupit již v roce 1881 novému, modernímu a hlav-
ně reprezantativnímu urbanistickému konceptu pražského
architekta Kaury, a to stavbě nové školní budovy s radnicí
v západním křídle nové budovy, jejíž vysvěcení se konalo
3. září 1882.

3. Sídlo třetího radničního úřadu přečkalo zde jen půl století,
nebom v důsledku výrazného navýšení počtu školáků po prv-
ní světové válce musela radnice své prostory uvolnit škole.

4. Další - v pořadí již čtvrté přemístění radnice se uskutečnilo
v roce 1933 do pronajatých místností v prvém poschodí bu-
dovy pobočky pardubické Městské spořitelny v dnešní Praž-
ské ulici č. 20, současném sídle Policie ČR.

5. Páté stěhování radnice se uskutečnilo v době druhé světo-
vé války dne 7. dubna 1942, a to do budovy čp. 25 na nyněj-
ším Masarykově náměstí, kterou město získalo jako arizova-
ný majetek od Ústředny pro židovské vystěhovatelství. Na
skutečnosti spojené s nabytím domu čp. 25 (bývalý majitel
p. František Munk - příslušník židovského etnika) by nemě-
lo být zapomenuto.

V těchto prostorách přečkal městský úřad i vstup do třetí-
ho tisíciletí, když ještě dříve rozšířil své prostory v sousední
budově čp. 26, která byla majetkem města. (V době první re-
publiky bývala v jejím přízemí prodejna Elektrických podniků
města Přelouče, po únoru 1948 pak provozovna holičství Ko-
munálních služeb.)

Při této příležitosti je třeba připomenout, že se o vlastní rad-
niční stánek pokusila na počátku druhé světové války okupač-
ní Správní komise města Přelouče, a to z důvodu prostorové
nedostatečnosti (např. pro zabezpečení agendy s přídělovým
lístkovým systémem). Požádala významného pražského archi-
tekta Jana Gillara, autora projektu budovy Sociální péče v Pře-
louči v ul. Za Fontánou, o spolupráci a ten připravil dva různé
schematické náčrty projektu nové radnice. Jednalo se o radikál-
ní modernizační přestavbu a zvýšení stávajících objektů o jed-
no podlaží při zachování východního vyústění podloubí. Avšak
válečné události a omezení finančních prostředků překazily rea-
lizaci tohoto záměru. Dva ideové návrhy arch. Gillara byly zařa-
zeny v r. 1999 na Výstavě architektonických a stavebních plánů
Pardubicka, uspořádané SOkA Pardubice na Bílém náměstí.
(Oba náčrty byly uveřejněny ve Zprávách KPP č. 7-8 z roku 2002.)

A nyní, po šesti letech činnosti úřadu III. stupně, můžeme
zhodnotit důsledky odsunu výstavby nové, funkční radniční
budovy, která by odpovídala potřebám města s rozšířenou pů-
sobností pro cca 25 tisíc občanů ze 42 obcí.

Prostorové zabezpečení výkonu činnosti nového městského
úřadu bylo vyřešeno rozdělením do dvou lokalit, z nichž jed-
na měla sídlo na Masarykově náměstí (čp. 25, 26 a 27), druhá
v pronajatých kancelářích společnosti Agra.

Negativní důsledky tohoto opatření:
" nájemné vč. energií společnosti Agra bez DPH činilo cca

4 500 000 Kč

Radniční budova jako přeloučský evergreen



" další nemalé náklady na úpravy současných kancelářských
prostor

" budovy na Masarykově náměstí mají jen provizorní bezba-
rierový přístup, což je pro současný chod úřadu nevyhovující

" zvýšené náklady na lokální vytápění budovy čp. 27
" náklady na telefonní komunikaci mezi úředníky na náměs-

tí a v Agře
" občané nemají možnost zařídit si všechny své požadavky

na jednom místě
" pro návštěvníky úřadu v budově Agry jsou nedostatečné

parkovací možnosti.

Tato část negativních důsledků oddálení výstavby nové
funkční radniční budovy bude jistě pobídkou pro urychlené
řešení tohoto problému.

Jaké finanční zdroje se nabízejí pro výstavbu nové budovy:
" zůstatek státního příspěvku na reformu veřejné správy
" finanční prostředky získané z prodeje bezplatně převzaté-

ho vojenského majetku
" možnost prodeje městských lesů
" realizace žádosti o dotaci.

Finanční efekt z těchto zdrojů lze odhadnout řádově na
několik desítek milionů Kč.

Závěr:
Současný neutěšený stav vyžaduje urychlené řešení. Další

oddalování tohoto stavu by mohlo dospět až k podání žádosti
města na Ministerstvo vnitra ČR o zproštění funkce obce III. stup-
ně, což by bylo to nejhorší rozhodnutí. Nutno si uvědomit, že
taková nabídka, kterou město získalo, přijde jednou za 100 let.
A zájemci z řad jiných měst - i z našeho regionu - určitě jsou...
Zvolení zástupci našeho města by si měli konečně uvědomit,
že správa veřejných záležitostí města Přelouče si důstojný stá-
nek určitě zaslouží. Věřme, že se nová budova nebude jen „krčit“
ve stínu stávajících dominantních budov v centru města, tj. Kři-
ženeckého paláce Občanské záložny či Kaurovy budovy staré
školy na Masarykově náměstí. Tomu by měla dopomoci i vy-
psaná soutěž mezi renomovanými architekty. Držme tedy rad-
ním, architektům i nám všem palce, aby se naše město dočka-
lo funkční a důstojné radniční budovy, která by přispěla i k větší
identifikaci občanů s naším městem.                          F.H.
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Pohledy do historie Přelouče

Hlavní ulice - západní část, dnešní Pražská ulice
čp. 21 - dům „U Kotýnků“

Dům čp. 21 stojí od roku 1898 v Pražské ulici podle plánů stavitele Antonína Kotýnka. Sloužil původně akcio-
vé společnosti obchodu se střižním zbožím, známým pod jménem „Spolek“, který byl 29. ledna 1931 v exekuční
dražbě koupen společností „Rolnický dům“ s.r.o. za 260 000 Kč. V přízemí domu našel uplatnění obchod s látkami
a prádlem pana Karla Dejmala. Později zde byla zřízena prodejna obuvi firmou Bama. Od roku 2006 se dům jmenu-
je „U Kotýnků“ podle městského stavitele Antonína Kotýnka, autora regulačního stavebního plánu města Přelouče
z roku 1897 - stavitel byl též vedením města pověřen dozorem stavby Občanské záložny, kterou prováděla par-
dubická firma pana Krudence. 

Nově opravený dům pana Miroslava Ženatého s renesanční fasádou a galerie „U Kotýnků“, spojená s provozem
kvalitní vinotéky, velmi přispěla k přívětivé atmosféře našeho města.

Vinotékou - galerií „U Kotýnků“ - s bohatou nabídkou kvalitních vín a ostatních nápojů prošla od jejího založení
18. 11. 2006 řada písničkářů, hudebníků, celebrit, fotografů a výtvarníků. Proběhly zde literární přednášky, besedo-

valo se i se spisovatelem a novinářem Jáchymem Topolem. 
30. května 2008 v galerii končí výstava jednoho z vý-

znamných českých výtvarníků pop artu Michala Cihláře, kte-
rý svou výstavu nazval „Noviny linorytem“. Výstava byla za-
hájena 22. února 2008 doc. Rudo Prekopem za hudebního
doprovodu Jakuba Kořínka a Míly Misíkové.

Co o sobě řekl sám autor výstavy Michal Cihlář, který svou
expozicí naše město nepochybně kulturně obohatil:

„Když jsem se Vítězného 25. února 1988 prodíral napříč
Staroměstským náměstím skrz obludnou manifestaci Lidových
milicí, abych na tamtéž náměstí stihl svou vlastní vernisáž
v Insertní síni Mladé fronty, nikdy by mne nenapadlo, že
přesně na den za dvacet let představím torzo této expozice
v Přelouči. Pražská výstava se tenkrát jmenovala „Vizuální
dojem z novin“ a čerpala ze společného okouzlení fenomé-
nem denního tisku, které jsem sdílel se sochařem Suškou. On
novinové fotografie parafrázoval kresbou, zatímco u mne šlo
především o hru na „neadekvátní preciznost“… Pomyšlení,
že bych třeba jednou s nějakými seriozními novinami mohl
spolupracovat jako ilustrátor, to bylo tehdy čirou utopií. Byl
to stejný nesmysl jako noviny bez cenzury … Na současně
na půl vzpomínkové výstavě chci tedy představit jednak
současné ilustrace, které již pro noviny přímo vznikají…
Jde o spolupráci s Lidovými novinami. Nejprve s magazínem
Pátek, v němž jsem před pěti lety svými linoryty po jedna-

čtyřicet týdnů doprovázel fejetony Jáchyma Topola, a nyní s jejich sobotní přílohou Orientace. Pro ni každý týden
dělám kolorovaný linoryt na titulní stránku… Po všechna ta léta, kdy se věnuji i jiným životním tématům, mi jsou
noviny a časopisy stálým zdrojem nekonečné inspirace a optického potěšení…“

Grafik, ilustrátor a fotograf Michal Cihlář je vnímán širokou veřejností také jako autor kompletní grafické pre-
zentace pražské ZOO. Je obdivována jeho precizně zvládnutá technika linorytem, kterou vytváří dokonalé obrazy
lidí a zvířat, a velká pozornost, kterou věnuje detailu. Sám o sobě říká, že právě detail chápe jako základ realismu,
ke kterému se s velkým potěšením dostane vždy, když kopíruje skutečnost…

„Můžu totiž přírodu při vší snaze pouze ilustrovat, protože opravdu na důsledné zobrazení i jen jediného jevu
z miliard fantastických přírodních úkazů je celé umění krátké…“

Tato slova lze nalézt v knize „Zvěrstvo“ - Zvěrosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové. Kniha vyšla
v roce 2007 - rekapituluje dosavadní samostatnou tvorbu obou autorů - umělců a manželů. 

Michal Cihlář se narodil v Praze 16. 9. 1960. Studoval v letech 1976-1980 na Střední odborné škole výtvar-
né, Praha. 
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Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v letech 1981-1987 - atelier knižní kultury a písma.
1980-1981 pracoval na Barrandově v Praze - ve studiu Kresleného filmu Bratři v triku. V roce 1992-1996 byl

členem redakční rady časopisu Raut. Od roku 1987 se věnuje svobodnému povolání. Pracuje v oborech volná
a užitá grafika, koláž, fotografie a plastika z mačkaného papíru. Barevnému linorytu se systematiky věnuje již od
roku 1981. 

Samostatně vystavuje od
roku 1982 v České republice
a Evropě. Od roku 1983 se
zúčastnil skupinových výstav
- Evropa, Japonsko, Amerika.
Na mezinárodních bienále vy-
stavoval užitou grafiku v Brně
a volnou grafiku ve většině
evropských států.

Podílel se společně s Ru-
do Prekopem na koncepci mu-
zea moderního umění rodiny
Warholovců - Medzilaborcích.

Dále pracoval na celé řa-
dě akcí doma i v cizině - např.
vytvořil autorské tapety pro re-
stauraci čs. Pavilonu na Svě-
tové výstavě Expo 92, poštovní
známku k 50. výročí OSN, go-
belín „Hejno“ pro Parlament ČR

- sérii tří poštovních známek: František Kmoch, František Palacký, Rafael Kubelík - autorský výtvarný image ZOO,
akcie AB Barrandov, design šesti cenných listin.

Podílí se společně s Veronikou Richterovou výtvarně a architektonicky na expozici muzea Buštěhrad, na Chod-
níku slávy před vchodem do Zoo Praha. Vydali společnou fotografickou publikaci Cuba v detailech a další publi-
kaci fotografií Kambodža v detailech. 

V roce 2004 vyšla kniha monografie: Michal Cihlář, práce z let 1981-2004.
Marcela Danihelková
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NARODILI SE:
Tereza Adámková
ul. Smetanova

Tereza Hanauerová
Klenovka

Michal Kozubek
ul. Studentská

Anna Marečková
ul. Smetanova

David Oplištil, Klenovka

Jakub Růžek, ul. Hradecká

Stanislav Šimon, ul. Žižkova

JUBILANTI:
Ing. Josef Frydrych 75 let
Nám. 17. listopadu

Věra Holá 75 let
ul. Žižkova

Miroslav Homola 75 let
ul. Jarošova

Jiřina Horká 75 let
ul. K. Čapka

Jarmila Kohoutková 75 let
Lohenice

Ladislav Líbal 75 let
ul. Tyršova

Václav Mrázek 75 let
ul. Popova

Jindřich Pavlík 75 let
ul. Žižkova

Bohuslava Ťápalová 75 let
Lohenice

Marie Víšková 75 let
Mělice

Marie Červená 80 let
ul. Smetanova

Jiří Hon 80 let
ul. Žižkova

Věra Prášilová 80 let
ul. Československé armády

Jaroslav Krčil 85 let
Vratislavské nám. 

Václav Balon 86 let
ul. Tůmy Přeloučského

Věra Dostálová 86 let
ul. Střelova

František Lipavský 86 let
Ul. Pardubická

Věra Malínská 86 let
ul. Pardubická

Jaroslav Janeček 87 let
ul. Sluneční

Václav Vlasák 88 let
ul. Čáslavská

Marie Zajícová 89 let
ul. Na Vyšehradě

Anna Kasalová 90 let
ul. Čechova

Štefan Kubovčík 94 let
ul. Zborovská

SŇATKY:
5. 4. 2008 Lukáš Procházka + Renáta Pilařová

12. 4. 2008 Josef Mrkva + Markéta Příhodová

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Jiřina a Josef Horáčkovi ul. Jižní

Olga a Josef Koneční ul. Přemyslova

Světlana a Jaromír Ulrichovi ul. 17. listopadu

Miroslav a Miroslava Zemanovi ul. Krátká

ZLATÁ SVATBA:
Jiřina a Antonín Pekovi ul. Karla Čapka

DIAMANTOVÁ SVATBA:
manželé Schytilovi ul. Smetanova

PLATINOVÁ SVATBA:
manželé Paulusovi ul. Střelova

PŘELOUČÁCI

Touto cestou bych chtěla poděkovat „Domácí péči“
paní Kulakovské a jejímu celému kolektivu za vzorně

a poctivě odvedenou práci a milý přístup 
při mém dlouhodobém léčení.

Marie Václavková, Sopřeč

Chtěla bych velice poděkovat panu Sykáčkovi 
z Domu s chráněnými byty, 

který našel moji peněženku a odnesl ji na MěÚ, 
kde jsem si ji mohla vyzvednout.

Lída Novotná
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6. června NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
pátek USA-světy miliardáře Colea a obyčejného mechanika Cham-
17.30 hod. berse se už ani více lišit nemohou. Sdílí stejný nemocniční

pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen
něco společného - touhu co nejlépe využít čas, který jim zbý-
vá než je „nasypou do urny“, a poznat, kdo skutečně jsou.

97 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

7. června NÁŠ VŮDCE
sobota Německo-současnost. Učitel gymnázia Rainer Wenger se roz-
17.30 hod. hodne během týdenního projektu na téma „Státní formy“ vy-

zkoušet jeden pokus, aby přiblížil studentům počátek dikta-
tury. Pedagogický experiment s ničivými následky.

110 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

8. června VENKOVSKÝ UČITEL
neděle ČR/Francie/Něměcko-učitel opouští gymnázium a rodiče v hlav-
20.00 hod. ním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak za-

pomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám se-
be. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je
svérázná statkářka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý syn.

126 minut 60 Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

13. června AŽ NA KREV
pátek USA- Příběh dokumentuje vzestup osamělého otce, který se
20.00 hod. z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici rop-

ného magnáta. Když dostane záhadný tip, že směrem na zá-
pad leží městečko, ve kterém prýští ze země oceán nafty, vydá
se se svým synem zkusit štěstí…

158 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

14. června SICKO
sobota USA- Sicko nepostrádá obvyklý Mooreův humor, se kterým
17.30 hod. vypočítává, kolik lobbistů zdravotnických korporací připadá

na jednoho kongresmana (a kolik tito pánové stojí). Přejeme
brzké uzdravení.

113 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

15. června SUPRHRDINA
neděle USA- Rick Riker je školní outsider. Jednou ho však kousne
17.30 hod. geneticky upravená vážka a Rick získá nadlidské schopnosti

jako neuvěřitelnou sílu a pancéřovou kůži. Parodie na filmy
o superhrdinech, od Batmana až po Fantastickou čtyřku, vás
dostane.

85 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

OD ČTVRTKA 20. 6. KINO PROMÍTÁ O HODINU POZDĚJI,
V 18.30 NEBO VE 21.00 HODIN

20. června BLÁZNOVO ZLATO
pátek USA- film představuje milého novodobého hledače pokladů,
18.30 hod. posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. stole-

tí. Tento poklad nevyčíslitelné hodnoty se utopil v moři v ro-
ce 1715. Při svém hledání se Finn potápěl již úplně všude,
kde to jen bylo možné, a přitom potopil i své manželství.

112 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

21. června SPEED RACER
sobota USA- Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako má-
18.30 hod. lokdo. Soutěžení má v krvi, je přiměřeně agresivní, řídí se in-

stinkty a nezná slovo strach. Jeho jedinou konkurencí je ze-
snulý vlastní bratr Rex Racer, ze kterého si Speed udělal svůj
velký idol.

134 minut 50 Kč mládeži přístupný

22. června U MĚ DOBRÝ
neděle ČR- film se ohlíží do doby našich prvních krůčků na novém, 
18.30 hod. neprobádaném území rašícího kapitalismu v Čechách. Šest

přátel se schází v malebné přístavní hospodě. Jejich poklid,
který tráví u desetníčkového mariáše, skončí ve chvíli, kdy se
jeden z nich stane obětí falešných hráčů z Vysočanské tržnice.

102 minut 70 Kč        mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

27. června V ÚDOLÍ ELAH
pátek USA-někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit. Týden po
21.00 hod. svém návratu z Iráku je Mike Deerfield nezvěstný a je pro-

hlášen za dezertéra. Jak přibývají důkazy, začíná se tento pří-
pad pohřešované osoby čím dál více jevit jako nečistá hra.

121 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

28. června KNIHA REKORDŮ ŠUTKY
sobota Srbsko/Černá hora/Česká republika - není důležité zúčastnit
18.30 hod. se, ale zvítězit! Kusturicovsky laděné příběhy a hudba z filmu

81/8 Federica Felliniho se slévá v energií nabitý zážitek při-
pomínající jízdu na kolotoči. Šutku nehledejte na mapě - je
to stav mysli.

79 minut 70 Kč mládeži přístupný

29. června WINX CLUB 
neděle - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
18.30 hod. Itálie-animovaný, akční, dobrodružný, rodinný. Před šestnácti

lety se nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětova-
li, aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé dív-
ky Bloom, víly Dračího plamene. Osud celé Magické dimen-
ze je v rukou šesti statečných dívek.

89 minut 65 Kč        mluveno česky mládeži přístupný

4. července KARAMAZOVI
pátek Česká republika/Polsko-originální adaptace Dostojevského, 
18.30 hod. v níž nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka a mystifika-

ce. Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova při-
jíždí skupina pražských herců, aby v netradičním prostoru
oceláren uvedla adaptaci hry BRATŘI KARAMAZOVI.

100 minut mluveno česky mládeži přístupný

5. července BOLEK A LOLEK NA PRÁZDNINÁCH 1
sobota Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem prožijeme 
17.00 hod. krásné prázdniny. Prázdniny našich kamarádů právě začínají

následujícími příběhy: První den prázdnin - Pytlák - Žirafa - 
V poušti - Poklad - Autostopaři - Příhody na moři.

75 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

5. července HRANICE SMRTI
sobota Francie-Horor/Thriller. Boj o život začíná! Zapomeňte na Saw
21.00 hod. a Hostel. Přichází Hranice smrti. Další filmový masakr, kru-

tá podívaná jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí
a strachu.

108 minut mládeži do 18let nepřístupný

6. července SOUDNÝ DEN
neděle USA- KONEC SE BLÍŽÍ! Smrtelný virus vyhladí stovky tisíc
18.30 hod. životů ve Velké Británii. Aby vláda zabránila dalším smrtím,

rozhodne se postavit zet, která zadrží nakažené v zemi vzni-
ku epidemie, Skotsku. Ten, kdo se pokusí o útěk, zemře. 

105 minut mládeži do 12let nevhodný

11. července SEX VE MĚSTĚ
pátek USA-film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních
18.30 hod. postav, o tom, jak prožívají životy čtyři roky po skončení seriálu.

Kulturní služby města Přelouče
ČERVEN 2008 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz
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HEDIN, Sven
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mi osobnostmi 3. říše. 
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náboženství
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BOAROVÁ, Simona: Tři ženy v Indii. 
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PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Narušitel. 
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PŘIBSKÝ, Vladimír: Můj muž král Karel IV.:
z deníku královny Anny Svídnické.
Praha: Ikar, 2006. 215 s.

SOUKUPOVÁ, Petra: K moři. 
Brno: Host, 2007. 198 s.

ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY

SEDLICKÁ, Dagmar
Fenomén Šípek: zpově{ kosmopolitního
architekta a designéra. 
Praha: Mladá fronta, 2008. 95 s.

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Deník staré paní. 
Praha: Kalich, 2008.

RAUSCHNING, Hermann
Rozmluvy s Hitlerem. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006.
204 s.

POEZIE

FISCHEROVÁ, Sylva: Anděl na okně.
Praha: Dybbuk, 2007. 68 s. 

SEIFERT, Jaroslav: Větvička jívy. 
Praha: Nibiru, 2006. 71 s.

PRO MLÁDEŽ

HRUBÍN, František
Říkadla pro celý den a taky navečer.
Praha: Meander, 2007. 50 s.

ELIÁŠKOVÁ, Zuzana
Jak voní svět koní. 
Třebíč: Akcent, 2008. 197 s.

DĚDKOVÁ, Jarmila
Slunce pro čokoládovou holku. 
Český Těšín: Víkend, 2007. 174 s.

ŠŤASTNÁ, Jarmila
Kam s nimi: jak správně třídit odpady 
a všechno, co s tím souvisí. 
Praha: Česká televize, 2007. 115 s.

J.K.
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V pardubické mutaci deníku DNES z 21. 5. mě na titulní
stránce upoutal článek „Spalovna dostala druhou šanci“. Poté,
co záměr výstavby velké spalovny komunálních odpadů v re-
gionu odmítli obyvatelé Opatovic, Hradce Králové a Pardubic,
vytipoval Pardubický kraj jako nejvhodnější lokalitu z uvažo-
vaných pro její vybudování…? Zírala jsem: ELEKTRÁRNU CHVA-
LETICE!

Ve stejném vydání DNES ve sloupku „K věci“ radí radním
kraje vedoucí redaktor Martin Biben: „Trénujte zásadovost jin-
de… Dobrý politik by se měl také umět rozhlédnout, co je
skutečně třeba.“

Žiji v Přelouči od narození, cítím se tu doma, mám tohle
město ráda i s jeho klady a zápory. Spalovna ve Chvaleticích
rozhodně ke kladům nepatří. Stejně tak, jako bych doma ne-
chtěla kouřící kamna, nechci kouřící spalovnu za zády - am ja-
ko občanka Přelouče, také i jako členka zastupitelstva. A co vy,
spoluobčané? Myslím, že je čas také vyjádřit svůj názor.

Věra Jelínková

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Se spalovnou v zádech?
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13:00 ZAHÁJENÍ FESTIVALU, park pod Záložnou
vysazení památečního stromu Pavlínou Filipov-
skou, vystoupení Dechového orchestru a taneč-
ní skupiny Bu> fit ze ZUŠ Přelouč, to vše za pří-
tomnosti kamer České televize

14:00 Geisslers Hof-Comoedianten alternativní
barokní divadelní soubor s uměleckým vedoucím
Doc. PhDr. Stanislavem Bohadlem, CsC., Náměs-
tí TGM

15:00 Carlo Goldoni: Treperendy, Záložna
účinkuje divadelní soubor ZUŠ-áci s uměleckým
vedoucím Zdeňkem Rumpíkem

17:00 VERNISÁŽ PRACÍ ŽÁKŮ 
A PEDAGOGŮ VÝTVARNÉHO OBORU,
zahrada ZUŠ 
ukázky ze sympozia, které se pod vedením M. Dia-
se konalo ve dnech 15. - 17. května.

16:00 KLAVÍRNÍ KVINTETO Hudební akademie
v Katovicích, Hudební sál ZUŠ

18:00 JAZZOTÉKA, Vinotéka U Kotýnků, žáci a pe-
dagogové ZUŠ Přelouč a jejich hosté

16:00 AKORDEONOVYÝ SOUBOR ze ZUŠ Stará
Yubovňa, Hudební sál ZUŠ

17:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT žáků ZUŠ na od-
loučeném pracovišti v ZŠ Choltice

9:30 KONCERT PRO RADOST, Divadlo Jen tak
Chvaletice

14:00 KONCERT v Domě seniorů Fontána v Přelouči

15:30 KONCERT ve Chvaleticích před Kulturním do-
mem

14:00 VYSTOUPENÍ HUDEBNÍCH A TANEČ-
NÍCH SOUBORŮ,
Heřmanův Městec, náměstí

15:30 VYSTOUPENÍ HUDEBNÍCH A TANEČ-
NÍCH SOUBORŮ, Chrudim, náměstí

19:00 NOCTURNO, Kostel sv.Jakuba, Přelouč, 
komorní soubory z České republiky

10:00 PRŮVOD DECHOVÝCH HUDEB, 
TANEČNÍCH SOUBORŮ A MAŽORETEK
začátek u budovy Gymnázia Přelouč

10:30 Náměstí TGM, MONSTRKONCERT, 
PÁSMO DECHOVÝCH HUDEB 
S MAŽORETKAMI

13:45 Náměstí TGM, 
KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY

15:15 Náměstí TGM, 
PÁSMO TANEČNÍCH SOUBORŮ

16:30 Náměstí TGM, 
PÁSMO DECHOVYCH HUDEB

19:30-22:00 Záložna, TANEČNÍ VESELICE,
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU

4. ROČNÍK

FESTIVALU POLANSKÉHO PŘELOUČ
PROGRAM

Neděle 8. června

Sobota 14. června

Pondělí 9. června

Úterý 10. června

Středa 11. června

Čtvrtek 12. června

Pátek 13. června



Dětské rybářské závody se v tomto roce tradičně konaly na
revíru Komora 27. 4. 2008. Teplé počasí na konci dubna slibo-
valo výborné rybářské zážitky. Pro děti bylo připraveno 120 míst
a každé mělo od rybářské organizace zajištěnu svačinu. Do

začátku závodů v sedm hodin se dostavilo 90 dětí, každý si
vylosoval své místo lovu pro první a druhý poločas a závody
mohly být zahájeny. Již v prvních minutách závodů se začalo
ozývat volání „míra“, to závodníci, kteří ulovili rybu, volali roz-
hodčího na svém úseku, aby jim rybu změřil a zapsal body
(1 cm = 1 bod).

Již po prvním poločase měli nejlepší závodníci nachytáno
téměř sedm metrů ryb. Po svačině (párek s rohlíkem a limoná-
da) šli závodníci lovit na jiná místa. Druhý poločas byl kratší,
protože ryby již tolik nebraly. Po sečtení výsledků prvního a dru-
hého poločasu bylo jasné, kdo jsou vítězové. Ti obdrželi hod-
notné ceny, které rozšířily jejich rybářské vybavení.

Úlovky byly opravdu bohaté, protože ještě závodníci na dva-
cátém místě měli kolem tři sta bodů a 66 dětí chytilo nejméně
jednu rybu.

A nyní něco z výsledků. Celkově bylo uloveno 907 ryb, z to-
ho 25 kaprů, dohromady měly ryby délku 147 metrů. Nejmen-
ší rybu ulovil Radek Macel (9 cm), největší rybu ulovil Radek
Vinkler (amur 54 cm). Závody vyhrál Pavel Lehkoživ (Přelouč,
60 ryb o délce 11,63 m). Na druhém místě se umístil Jakub
Procházka (Opočinek, 66 ryb o délce 10,07 m), třetí Tomáš Po-
korný (Přelovice, 70 ryb o délce 8,27 m). Všechny děti, které
ulovily rybu dostaly hezké ceny a ty, které nechytily nic, dosta-
ly cenu útěchy. 

Závěrem poděkování sponzorům: ČRS MO Přelouč, Měst-
ský úřad Přelouč, DDM Přelouč, EXCALIBUR ARMY a pánové
Konopásek, Kubát, a Václavík.

Novák Stanislav
vedoucí odboru dětí a mládeže MO

PS. Další dětské rybářské závody se konají 7. června na ryb-
níku Bašta v Lázních Bohdaneč.

PPS. Kompletní výsledkovou listinu závodů na Komoře s fo-
togalerií si můžete prohlédnout na webových stránkách
organizace. /www.mocrs.vprelouci.cz/
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Tradiční dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody - vítěz

Inzerce



Soutěžní roční 2007/08 je již minu-
lostí. A jak se v něm dařilo našim druž-
stvům?

Áčko po povedeném podzimu vedlo
VČPř. sk. B a na jaře si brousilo zuby na
postup do VČ divize. Vstup do jarní části
našim hráčům příliš nevyšel a z České-
ho Meziříčí si odvezli prohru v poměru
14:2. Hned v dalším utkání si ovšem na
domácí půdě spravili chum, když vypro-
vodili celek Týniště nad Orlicí A pomě-
rem 16:0. Pak následovaly dvě prohry. Nej-
prve v Solnici s domácím béčkem (10:6)
a následně pak doma s Rychnovem nad
Kněžnou (12:4). Trojice výher v řadě
(v Dobrušce, Třebechovicích a doma s Čes-
kou Třebovou) znamenala upevnění prv-
ní pozice v tabulce. Pak ale následovala
nečekaná prohra na půdě posledního cel-
ku soutěže Náchoda D, která vrátila do
hry také další celky. V následujícím utká-
ní naši hráči zvítězili ve Vysokém Mýtě,
zbavili se tak jednoho soupeře v boji o po-
stup a všechny trumfy drželi v rukou.
Ve zbývajících dvou domácích utkáních
stačilo našemu celku získat alespoň je-
den bod. Přišla ale porážka s celkem
Svitavy A v poměru 10:6 o pouhých 14
kuželek a vše se mělo rozhodnout až
v posledním utkáním s celkem Pardubi-
ce B. Hosté, ohroženi sestupem, zahráli
skvěle (pouhé 2 kuželky za rekordem ku-
želny) a našim hráčům zmizel postup
v dáli. Bohužel ani hostům tyto body ne-
pomohly a se soutěží se loučí. Náš celek
tedy končí v soutěži na druhém místě se
stejným bodovým ziskem jako vítězný

Rychnov nad Kněžnou. O nepostupu na-
šeho celku rozhodla horší bilance vzá-
jemných zápasů. Snad se podaří postup
vybojovat v příštím ročníku.

Naši hráči se neztratili ani mezi jed-
notlivci. Petr Miláček celou soutěž vy-
hrál, těsně následován Mirkem Skalou.
Do první poloviny hodnocených hráčů se
ještě vešli Dušan Kasa, Karel Lang a Pa-
vel Kubant.

Béčko bojovalo o to, odpoutat se z po-
slední příčky ve VČS sk. C. Celé jaro bylo
jako na houpačce. Výhra střídala prohru
a naopak. Doma prohrálo s celky Rych-
nova nad Kněžnou C a Solnice C. Vítěz-
ství si připsali proti Přelouči C a Rybní-
ku B. Z venkovních drah se povedlo
přivézt body pouze z Pardubic z derby
s domácím céčkem. Ze zápasů z Vysoké-
ho Mýta, Hylvát a Svitav odjel náš celek
poražen. V konečném účtování to ale pře-
ce jen znamenalo 8. místo. Od poslední
příčky náš celek zachránila lepší bilan-
ce vzájemných zápasů s Vysokým Mý-
tem C.

V soutěži jednotlivců si vedl nejlépe
Petr Zeman, který skončil na 6. místě.

Céčko, z poloviny tvořené dorosten-
ci, si před sezonou stanovilo cíl umístit
se v soutěži lépe než béčko. A po pod-
zimu tomu bylo skutečně tak. Na jaře
ovšem dokázal náš celek uhrát pouhé
dva body, které si připsal za výhru na
domácí půdě proti celku Svitavy B. Ve
všech ostatních utkáních odešli naši hrá-
či poraženi, i když mnohdy pouze o pár

kuželek. I toto nevydařené jarní účinko-
vání však stačilo našim hráčů ke splně-
ní svého cíle. V konečném účtování skon-
čilo céčko na 7. místě, 1 bod před béčkem.

Mezi jednotlivci si vedl skvěle Pavel
Klička, který celou soutěž vyhrál. Dobře
mu sekundoval na 7. místě Tomáš Jaro-
lím. Do nejlepší dvacítky se ještě vtěsnal
Libor Elis.

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ:

VČPř. sk. B:

1.  TJ Start Rychnov n/K B 28
2.  SK Kuželky Přelouč A 28
3.  SK Týniště nad Orlicí A 26
4.  KK Vysoké Mýto B 26
5.  TJ České Meziříčí A 22
6.  TJ Sokol Dobruška B 22
7.  SK SC Svitavy-Lány A 22
8.  TJ Lokomotiva Č. Třebová C 20
9.  SKK Třebechovice p/O A 19

10.  SK Solnice B 18
11.  TJ Tesla Pardubice B 18
12.  SKK Náchod D 15

VČS sk. C:

1.  TJ Start Rychnov n/K C 26
2.  SK Solnice C 22
3.  TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B 21
4.  TJ Sokol Rybník B 20
5.  SK SC Svitavy-Lány B 16
6.  TJ Tesla Pardubice C 11
7.  SK Kuželky Přelouč C 10
8.  SK Kuželky Přelouč B 9
9.  KK Vysoké Mýto C 9

(-pm-)
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1. 5. 2008 se René Vidner zúčastnil Velké ceny Královské-
ho města Slaný v 125 ccm. René zajel 8 bodů, které mu však
nestačily k postupu do finále a tudíž se umístil na místě šes-
tém. Druhý den si však počáteční neúspěch vynahradil v Cha-
bařovicích, kde se probojoval s 18 body na místo třetí a poprvé
tak stál na „bedně.“ 3. 5. 2008 se Renda dostavil do Liberce,
aby se zúčastnil volného závodu 125 ccm, ale štěstí mu nepřá-
lo a na tréninkové jízdě před závodem utrpěl vinou spoluzávod-
nice pád, při kterém se poškodila motorka. Do závodu tedy ani
nenastoupil, ale nevzdal se. Druhý den ráno odjel do Divišova,
kde na vypůjčené motorce od AK Slaný bojoval s úřadujícím
mistrem ČR 125 ccm Eduardem Krčmářem o první místo. Úna-

va z předchozích dní i zkušenosti Edy ukázaly své, a tak nako-
nec René odjel domů s 21 body a pohárem za krásné 2. místo.

Vidnerová Kristýna

KUŽELKÁŘSKÁ SEZÓNA 2007/2008

Úspěchy na ploché dráze
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Při ohlédnutí za právě skončenou flor-
balovou sezónou je zřejmé, že nejvýraz-
nějšího úspěchu dosáhli starší žáci Orla
Přelouč, kterým se podařilo udržet nej-
vyšší soutěž své kategorie - Ligu starších
žáků. Jde o významný úspěch této věko-
vé kategorie, která tak úspěšně naváza-
la na loňské výkony svých předchůdců,
kteří se již letos začali uplatňovat až
v mužské kategorii.

Z ligy starších žáků se totiž postupu-
je až přímo na jednorázové mistrovství
České republiky, které v neděli 25. května
vyhrálo ve Svitavách družstvo Bulldogs
Brno. Jde tedy o velmi kvalitní soutěž, kde
nebylo skutečně jednoduché se zachrá-
nit. Protože však kostra týmu bude v té-
to věkové kategorii pokračovat i nadá-
le, doufáme, že se soutěž podaří udržet
i v příštím roce a zachovat možnost hrát
tuto kvalitní soutěž od podzimu 2009
i v nové přeloučské, skutečně domácí
hale. Pak i nové tréninkové možnosti jis-
tě přispějí k stabilní pozici starších žáků

mezi nejlepšími v Pardubickém a Králo-
vehradeckém regionu.

Zatím jsme však letos v zápasech s tě-
mi nejlepšími mnoho bodů nezískali, jak
vypovídá pohled na tabulku. Nejdůleži-
tější pro nás ale byly zápasy s podobně
sestupem ohroženými celky, které jsme
naopak zvládli výborně. A to i ten úplně
poslední duel s Dvorem Králové, kdy vzhle-
dem k vývoji v tabulce jsme nesměli pro-
hrát. Kluci se však do svého soupeře ne-
bývale zakousli a výsledkem byla výhra
15:1!!! Tak se bojuje o záchranu!

A kdo tedy celou sezónu bojoval v dre-
su Orla Přelouč? V bráně podával spole-
hlivé výkony Josef Kumstýř, obranu držel
svými výkony kapitán Michal Pleskot
(číslo 10, 24 zápasů - 15 gólů - 10 asisten-
cí) spolu s Ríšou Pulicarem (14, 16-1-2),
Pé|ou Boudyšem (11, 24-4-4), Jakubem
Minaříkem (20, 24-1-0), a Honzou Men-
clem (není na fotce, 18-6-1). V útoku pak
tvořil hru Martin Šetina (9, 24-10-11),
góly s ním obstarával hlavně náš ostro-

střelec David Verunáč (4, 18-23-2) spo-
lu s Danem Ulmem (19, 20-9-5), přispě-
li též Jarda Vanžura (88, 16-3-3), Jirka
Maček (8, 16-6-6) a Luboš Machek (5,
10-1-3). V některých zápasech se podíle-
li rovněž Martin Frič (66, 4-0-0), Jirka
Pokorný (není na fotce, 4-1-0) a na kon-
ci sezóny uzdravený Vašek Beneš (není
na fotce, 4-1-1). Zde bych také rád podě-
koval trenérovi týmu Pavlu Bínovi z druž-
stva Maddox Přelouč a svým spolupra-
covníkům Šárce Pleskotové a Luboši Bed-
nářovi, bez jejichž
pomoci by existence
celého oddílu flor-
balu Orla Přelouč ne-
byla možná.

Vzhledem k již uskutečněnému slou-
čení florbalových týmů Maddox Přelouč
a Orla Přelouč s účinností k datu 22. 5.
2008, od kterého si slibujeme rozvoj flor-
balu v Přelouči zejména v práci s mlá-
deží s výhledem k nové městské hale,
bychom rádi přivítali ve svém týmu další
lidi ochotné věnovat část svého volného
času o víkendech cestám k zápasům

družstev žáků v příští sezóně. Též hledá-
me nové hráče (ročník narození 1993
a 1994) pro doplnění stávajícího družstva
starších žáků. V případě zájmu nás mů-
žete kontaktovat na tel. č. 732 610 593.

Na závěr patří naše poděkování na-
šim sponzorům, bez nichž by naše práce
s mládeží nebyla vůbec možná: hlavní
partner družstev žáků Orla Přelouč sku-
pina ČEZ, sponzor dopravy Stavební
podnik Přelouč s.r.o., dále pak Josef
Hejný - výškové práce, Město Přelouč
a Pardubický kraj.

Mirek Kumstýř

FLORBAL V PŘELOUČI - INFORMACE

VÝSLEDNÁ TABULKA LIGY:

1. FBK Jičín 24   21  2  1 124:56 65  postup MČR
2. FTS Florbal Náchod 24   19  1  4 166:68 58  postup MČR
3. FbK STRIX Hořice 24   19  1  4 153:63 58
4. FbK Svitavy 24   12  2  10 137:103 38
5. TJ Sokol Bodlinka Dobruška 24   11  1  12 85:78 34
6. F.B.C. Nové Město n/M 24   9  0  15 119:132 27
7. Orel Přelouč 24  6  0 18 82:141 18
8. ZŠ Strž TJ Sokol D.Král.n/L 24   4  0  20 63:163 12  sestup
9. FbK Orlicko-Třebovsko 24   3  1  20 78:203 10  sestup

Před začátkem zápasu o záchranu

Starší žáci Orla Přelouč zachránili nejvyšší soutěž!



A-TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. HC Kert Park Praha 22  14 4 2 2 86:51 52
2. TJ Kovo Praha 22  14 1 2 5 101:41 46
3. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 22  12 0 3 7 58:56 39
4. TJ Tatran Třemošná 22  11 1 3 7 76:73 38
5. HBC Nové Strašecí 22  12 0 2 8 81:68 38
6. HC Jestřábi Přelouč 22  10 1 2 9 77:60 34
7. Jungle Fever Kladno 22  8 1 2 11 50:66 28
8. TJ HBC KEB Kladno B 22  8 1 1 12 71:84 27
9. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 22  6 2 1 13 55:82 23

10. HBC Pento Most B 22  5 1 5 11 56:71 22
11. HBC Tygři Mladá Boleslav 22  5 1 4 12 58:89 21
12. SK Ďáblové Praha 22  6 0 2 14 44:72 20

ČTVRTFINÁLE
TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec - HC Jestřábi 1 : 3 na zápasy
(1:2 na sam. náj., 1:2 po prodloužení, 2:1 po prodloužení, 1:6)

SEMIFINÁLE
HC Kert Park Praha - HC Jestřábi 3 : 1 na zápasy (1:3, 8:4, 4:1, 6:2)

HC jestřábi Přelouč A tým ukončil veleúspěšnou sezónu
v 1. České národní hokejbalové lize. Na začátek lze říci, že spl-
nil své cíle a v klubu vládne spokojenost. Vž{ym Jestřábi po tří-
letém marném snažení konečně prolomili čtvrtfinálovou bránu
a postoupili přes Olymp Jindřichův Hradec do semifinále po vý-
hře 3:1 na zápasy. Přitom sezóna nezačala nijak růžově a tým
pod vedením kouče Štefanského se dočkal první výhry až ve
4. kole na půdě favorizovaného Kova. Postupně se však vyšpl-
hal až na šesté místo v tabulce, kde přezimoval, a potvrdil jej
i v kratší jarní části soutěže. Soupeř pro play-off z Jindřichova
Hradce nepatří zrovna k oblíbeným, avšak Jestřábi již na jeho
hřišti ohromnou bojovností a soudržností dobyli dvě důležité
výhry a to i přesto, že v prvním domácím zápase zaváhali, v dal-
ším potvrdili historický postup. Ve svém prvním semifinále pak
narazili na Kert park Praha, vítěze základní části a jednoho
z hlavních aspirantů na postup do extraligy, a i přesto, že doká-
zali hned v prvním zápase v Praze senzačně zvítězit, z koneč-
ného postupu do finále se radoval soupeř v poměru 3:1 na
zápasy. 

Co vedlo k zatím nejlepšímu umístění Přelouče v národní
lize? Především již zmiňovaná soudržnost týmu, jehož osa zku-
šených třicátníků(Ježek, Šmíd, Jurkas, Stoklasa, Štajner, Kadera,
Novotný, Marvan, Komůrka), byla doplněna středním proudem
(Čapek, Tesák, Příhoda, Horák) i mladou generací (Svoboda,
Adámek, Štefanský). Nikterak široký kádr pak odtáhl většinu
sezóny a i přesto, že jej před play-off a během něho začala ko-
sit různá zranění, bojoval až do konce. Dosáhl velkého úspěchu
a pozdvihl již tak dobré jméno přeloučského hokejbalu v Čes-
ké republice. Velké uznání si pak zaslouží fanoušci klubu, kteří,
především ve vyřazovacích bojích pomáhali v hledišti svými hla-
sivkami, za což jim hráči po posledním utkání vřele poděkovali.

O HISTORICKÝ ÚSPĚCH SE ZASLOUŽILI: 
Martin Šmíd, Marek Novotný, David Štefanský, Jiří Marvan,

Radovan Ježek, Zbyněk Čapek, Michal Štajner, Libor Komůrka,

Jan Příhoda, Jakub Horák, Luděk Tesák, Petr Svoboda, Roman
Stoklasa, Marek Jurkas, Radim Adámek, Aleš Mátl, Jiří Kade-
ra, Marcel Slanina, Michal Drenko, Jan Skřivánek, Jan Cidlin-
ský, David Kazimír, Radovan Pišta, Jiří Hubáček, Tomáš Hájek,
Petr Sedmák, Filip Mucha, Rudolf Raška, Lukáš Hutla 
Trenér: Roman Štefanský
Vedoucí týmu: Rostislav Sukup
Realizační tým: Petr Svoboda st., Břetislav Malý, Vladimír No-
votný, Ladislav Navrátil

B-TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. Ježci Heřmanův Městec 20 18 0 1 1  110:33 55 
2. DDM Alfa Pardubice 20 16 1 1 2  117:41 51
3. SK Kometa Polička 20 12 0 3 5  62:40 39
4. TJ Lokomotiva Česká Třebová 20 11 0 1 8  78:43 34
5. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. B 20 9 2 2 7  68:55 33
6. SK OEZ Testa Letohrad B 20 9 1 1 9  57:57 30
7. HbC Chlumec nad Cidlinou 20 9 0 2 9  64:65 29
8. 1.HBC Svitavy 20 7 0 2 11  58:80 23
9. TJ Paramo Svítkov Stars Pce B 20 3 2 0 15  28:98 13

10. HC Jestřábi Přelouč B 20 2 1 3 14  39:88 11
11. SK Holcim Prachovice 20 2 0 1 17  33:114 7

ZA BÉČKO V SEZÓNĚ NASTOUPILI:
Martin Kryštof, Petr Mašek, Miloš Vojtíšek, Aleš Mít, David

Kazimír, Vratislav Klička, Filip Mucha, Aleš Šejna, Libor Komůr-
ka, Tomáš Hájek, Martin Růžek, Jan Michálek, Jan Cidlinský,
Jiří Kalousek, Rudolf Raška, David Krejčík, Radim Adámek, Jan
Příhoda, Jiří Kadera, Jan Kraus, Daniel Reichman, Radim Hru-
beš, Tomáš Kryštof, Radim Kubát, Petr Svoboda, Petr Kozlík,
Roman Stoklasa, Michal Plháček, Petr Brykner, Roman Šku-
ta, Martin Sláma, Luboš Musil, Roman Waldhans, Zbyněk Ča-
pek, Radovan Ježek, Aleš Záruba, Aleš Ulrych, Vladimír Hykš 
Vedoucí týmu: Jarda Kraus 

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 24 19 1 2 2  109:34 61
2. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. 24 12 2 2 8  69:65 42
3. 1.HBC Svitavy 24 8 2 4 10  51:62 32
4. HC Jestřábi Přelouč 24 1 0 3 20  31:99 6

SEMIFINÁLE
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice - HC Jestřábi 3 : 1 na zápasy
(5:0, 3:2 v prodloužení, 3:5, 3:2 v prodloužení)

KDO ZASÁHL DO BOJŮ?
Tomáš Kryštof, Jiří Kalousek, Ondřej Holub, Jan Dušek, Aleš

Krejčík, Ondřej Škuta, Petr Brykner, Martin Figura, Pavel Masch-
ke, Jan Pecka, Pavel Baránek, Zekir Auci, Marek Šetina, Filip
Nový, Radek Šolta, Petr Kozlík, Tomáš Jírsa, Vladimír Hykš, Ja-
kub Růžička, Luboš Rozsypal, David Štefanský
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STARŠÍ ŽÁCI (MČR - VÝCHOD)
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. 1.HBC Svitavy 32  28 0 1 3  306: 41 85
2. DDM Alfa Pardubice 32  27 0 1 4  201: 39 82
3. SK OEZ Testa Letohrad 32  24 1 0 7  205: 52 74
4. HBC Jokerit Chrudim 32  21 1 1 9  148: 64 66
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová 32  11 2 0 19  104:143 37
6. HC Jestřábi Přelouč 32  11 0 2 19  111:262 35
7. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. 32  8 1 1 22  91:177 27
8. SK Holcim Prachovice 32  7 0 2 23  86:203 23
9. Ježci Heřmanův Městec 32  0 1 0 31  38:309 2

6. MÍSTO VYBOJOVALI:
Jakub Vamberský, Michal Sekyrka, Tomáš Rychtár, Ondřej

Novotný, Luboš Moravec, Martin Balada, Michal Havlíček, On-
dřej Kadaník, Petr Kratochvíl, Filip Balada, Miroslav Dekereš,
Martn Mejtský, Adam Bednář, David Smrček, Vojtěch Navrátil,
Martin Vopatřil 
Trenér: Jiří Sobl, Vedoucí týmu: Pavel Vamberský

Úspěchem práce kouče Jirky Sobla bylo zařazení jeho čtyř
svěřenců do výběru kraje U15 (Moravec, Mejtský, Kadaník
a Rychtár). Luboš Moravec a Martin Mejtský absolvovali na-
víc soustředění reprezentace ČR U14 v Kladně.

- Fáda, Libuna -
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MLADŠÍ ŽÁCI - U 13:
1. SPARTA - TATRA 2 : 3 
2. PRAGA - PETROVICE 2 : 0 
3. ŘÍČANY - SPARTA 6 : 1 
4. TATRA - PRAGA 3 : 1
5. PRAGA - ŘÍČANY 1 : 7 
6. PETROVICE - TATRA 1 : 5
7. SPARTA - PRAGA 4 : 3 
8. ŘÍČANY - PETROVICE 3 : 2
9. PETROVICE - SPARTA 5 : 4 

10. ŘÍČANY - TATRA 4 : 1

UMÍSTĚNÍ:
1. RC ŘÍČANY 12 20 : 5
2. RC TATRA 10 12 : 8
3. RC PRAGA 6 7 : 14
4. RC SPARTA 6 11 : 17
5. RK PETROVICE 6 8 : 14

MLADŠÍ ŽÁCI - U 11:
1. LVI - PETROVICE 5 : 0 
2. TYGŘI - SPARTA 5 : 1 
3. PETROVICE - SPARTA 4 : 2 
4. LVI - TYGŘI 2 : 1 
5. TYGŘI - PETROVICE 6 : 0
6. SPARTA - LVI 1 : 5

UMÍSTĚNÍ:
1. LVI ŘÍČANY 9 12 : 2
2. TYGŘI ŘÍČANY 7 12 : 3
3. RK PETROVICE 5 4 : 13
4. RC SPARTA 3 4 : 14

MLADŠÍ ŽÁCI - U 9 PŘÍPRAVKA: 
1. ŽRALOCI - PŘELOUČ B 7 : 0 
2. MEDVĚDI - PŘELOUČ A 1 : 0
3. SPARTA - TATRA 3 : 0 
4. ORLI - ŽRALOCI 0 : 2
5. PŘELOUČ B - MEDVĚDI 0 : 3 

6. PŘELOUČ A - SPARTA 3 : 3
7. MEDVĚDI - ORLI 2 : 0 
8. SPARTA - PŘELOUČ B 2 : 0
9. TATRA - PŘELOUČ A 6 : 0 

10. ŽRALOCI - MEDVĚDI 1 : 1
11. PŘELOUČ B - TATRA 2 : 1 
12. ORLI - SPARTA 0 : 2
13. PŘELOUČ A - PŘELOUČ B 4 : 0 
14. SPARTA - ŽRALOCI 1 : 0
15. TATRA - ORLI 0 : 3
16. MEDVĚDI - SPARTA 2 : 0
17. ORLI - PŘELOUČ A 3 : 2
18. ŽRALOCI - TATRA 3 : 1
19. ORLI - PŘELOUČ B 3 : 0
20. PŘELOUČ A - ŽRALOCI 0 : 4
21. TATRA - MEDVĚDI 0 : 3

UMÍSTĚNÍ:
1. MEDVĚDI ŘÍČ. 17 12 : 1
2. SPARTA 15 11 : 5
3. ŽRALOCI ŘÍČ. 15 17 : 3
4. ORLI ŘÍČ. 12 9 : 8
5. PŘELOUČ A 9 9 : 17
6. PŘELOUČ B 8 2 : 20
7. TATRA 8 8 : 11

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
V PŘELOUČI

V neděli 20. dubna se odehrál na na-
šem hřišti turnaj mladších žáků ve třech
kategoriích - U 13, U11 a U 9. Jelikož se
sešlo málo našich hráčů U 13, tak jsme
tuto kategorii neobsadili jako mužstvo.
Tři hráči nastoupili za mužstvo Tatry a ne-
vedli si špatně. Klára Čejková, Jirka Ko-
tera a Lukáš Oberreiter byli po skonče-
ní turnaje pochváleni za předvedenou
hru od trenéra Tatry.

V U11 nastoupila za mužstvo Petro-
vic Bára Šmídová a rovněž si po dlouhé

přestávce nevedla špatně. Trenér Petro-
vic p. Pešl Báře poděkoval za předvede-
nou hru.

Zato v kategorii U 9 jsme v turnaji mě-
li zastoupení dvěma mužstvy. V každém
mužstvu nastoupili dva zkušenější hrá-
či, kteří byli doplněni méně zkušenými
a úplnými nováčky. Když napíšu Backa,
Černý, Doležel, Dostál, Rozkošný a Roz-
košný, někdo by si myslel, že jde o hráče
mužstva mužů, ale jsou to jejich synové
a bratr. Přesto, že jsme měli nejmladší
mužstva, byla na nich vidět snaha a bo-
jovnost. V každém zápase ze sebe vy-
dali na hřišti vše. Zklamání po porážce
i radost z vítězství byla na nich vidět. Přes
svou bojovnost a snahu skončili A muž-
stvo 5. a B mužstvo 6., přesto si všichni
zaslouží poděkování za předvedenou hru.
Rovněž si poděkování zaslouží Blanko
Dostál, Didi Doležal a Miloš Rozkošný,
kteří vypomohli trenéru Tomáši Černému
jako vedoucí a trenéři obou mužstev. Ta-
ké si poděkování zaslouží Milan Backa
- griloval klobásy, dále pak paní Oczadlá
se synem Tomášem, kteří obsluhovali
v baru. Poděkování patří i rozhodčím
R. Vítkovi, R. Krupkovi a L. Oczadlému, vel-
ké poděkování rovněž zaslouží i Bobek
Tomáš Černý, který měl celý turnaj na sta-
rost. Bohužel moje dlouhodobá nemoc
mi pouze dovolila návštěvu turnaje o vy-
cházce. Samozřejmě, že nezapomene-
me na hráče U 9, kteří nastoupili za A
a B mužstvo: Backa Petr, Balada Mar-
tin, Bureš Honza, Čejka David, Černý To-
máš, Čeřovský Dominik, Doležel Lukáš,
Dostál Ondřej, Honzů Radim, Krejzl Ště-
pán, Rozkošný David a Rozkošný Vítek.

Zapsal a zpracoval Oczadlý Zdeněk

VÝSLEDKY TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ V PŘELOUČI
20. 4. 2008
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