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ZBYTEČNÁ BYROKRACIE 
NEBO NUTNOST ?

Tato předepsaným způsobem
zabalená a popsaná krabice obsa-
huje ve dvojím vyhotovení historic-
ky první žádost, kterou se město
uchází o dotaci z prostředků EU -
- konkrétně z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Seve-
rovýchod, prioritní osa 2 - rozvoj
městských a venkovských oblastí,
oblast podpory 2.2 - rozvoj měst,

na výstavbu sportovního areálu ZŠ Smetanova Přelouč (víceúčelová
sportovní hala). V tomto „balení“ byla žádost v závěru měsíce břez-
na předána na Úřad Regionální rady Pardubice a předpokládáme, že
v průběhu měsíce července 2008 by mělo být rozhodnuto o tom,
zda s žádostí uspějeme, či nikoliv. Žádost pro město zpracovala
f. OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí a včetně předepsaných formulářů, příloh
a projektové dokumentace váží 27,5 kg!

Výňatky ze žádosti: Předmětem akce je vybudování nové sportov-
ní haly vč. hygienického a sociálního zázemí, víceúčelového hřiště,
parkovacích stání, parkové a sadové úpravy. Sportovní areál rozšíří
materiální základnu sportu v Pardubickém kraji, vytvoří vhodné pod-
mínky pro rozvoj výkonnostního sportu, rozšíří nabídku možnosti
aktivního trávení volného času, podpoří volnočasové aktivity na ne-
komerční bázi, zkvalitní výuku hodin tělesné výchovy, odstartuje dal-
ší rozvoj města, zvýší atraktivitu města a zlepší kvalitu místních oby-
vatel. Celkové náklady akce 54,653.000,- Kč, požadovaná výše dotace
39,000.000,- Kč, vlastní zdroje 15,653.000,- Kč, termín zahájení 15. 10.
2007, termín dokončení 30. 6. 2009. Nezbývá než doufat, že několi-
kaměsíční práce zmíněné agentury i pracovníka MěÚ p. Ing. Kuchyň-
ky bude korunována úspěchem.

Irena Burešová
starostka

Inzerce

Inzerce



Rada města, která se konala 10. 3.
2008, vzala na vědomí zápis ze schůze
komise pro rozvoj města. Komise projed-
nala další fázi regenerace panelového
sídliště a doporučila navázat na realizo-
vané stavby z roku 2007 dle zpracova-
ného projektu. Dále radní chválili návrh
smlouvy o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR. Pod-
pora je určena na akci „Rekonstrukce

městského parku Přelouč - vegetační
úpravy“. Celkové náklady na vegetaci bu-
dou 781.095,- Kč a z toho 624.876,- Kč je
výše dotace.

Radní řešili také problematiku zne-
čištění Švarcavy, protože potok je trvale
znečištěn splašky. Podle paspartu je do
zatrubněné části Švarcavy pod rybníč-
kem napojena odlehčovací komora ka-
nalizace u ul. Račanské. Další dvě odleh-

čovací komory jsou napojeny v místě,
kde zatrubněná vodoteč přechází v ote-
vřenou. Vodovody a kanalizace nepřipou-
štějí, že by do potoka byly přímo napo-
jeny kanalizační přípojky z jednotlivých
domů. Dále bylo na místě provedeno ně-
kolik ohledání pracovníky odboru staveb-
ního, vodoprávního a dopravy. Z toho
vyplynulo, že Švarcava je znečišmována
splašky z odlehčovacích komor městské
kanalizace při zvýšených dešmových sráž-
kách, a že přímé napojení domovních
přípojek neexistuje. Radní tuto informa-
ci vzali na vědomí.                    J. H.
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Zastupitelé se naposledy sešli 28. 2. 2008. Vzali na vědo-
mí návrh rady města o zavedení hromadné autobusové do-
pravy ve městě a místních částech. Městská autobusová do-
prava je službou nadstandardní, ale občané našeho města

by ji bezesporu
uvítali. Její ztráto-
vost by byla hra-
zena plně z roz-
počtu města. Je
zde mnoho fak-
torů, proč MHD
v Přelouči zavést:
dlouhá docházko-

vá vzdálenost po městě, nevyhovující autobusové spojení pro
občany místních částí, vzrůstající nedostatek parkovacích ploch
ve městě, pozitivní dopad na životní prostředí atd. Bude násle-
dovat veřejná beseda, kde všichni příchozí budou podrobně
seznámeni s tímto problémem.

Zastupitelé rozhodli, že nevyužijí tzv. místní koeficient a ne-
budou tak zvyšovat daně z nemovitostí na katastru města a míst-
ních částí (novela zákona č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitos-
tí umožňuje nově obcím zvýšit s účinností od 1. 1. 2009 daň
z nemovitosti na katastru města a místních částí. Daň z nemo-
vitosti je 100% příjmem rozpočtu příslušné obce (města). 

Dále schválili Program prevence kriminality a bezpečnos-
ti města Přelouče pro rok 2008. Jedná se o akce: nasvětlení
přechodů pro chodce (ul. Pardubická - u pošty, na křižovatce
s ul. 28. října, ul. Hradecká - u Václavského nám.) a informač-
ní tabule ukazující rychlost vozidla (umístění pěti informač-
ních tabulí ukazujících rychlost vozidla).

Dále byl schválen termín zahájení akce „Autobusové nádra-
ží Přelouč“ na 29. 9. 2008, z toho důvodu, že Výbor regionální
rady na svém zasedání stanovil předpokládaný termín vyhlá-
šení výzvy na podání žádosti o dotace do Regionálního ope-
račního programu NUTS II Severovýchod do oblasti podpory
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
na květen roku 2008. Za předpokladu, že nedojde k dalšímu
posunu termínu vyhlášení výzvy, mohlo by dojít k zahájení
akce nejpozději do konce září roku 2008.

J. H.

Pracovní jednání - beseda zastupitelstva s občany města,
se konala 17. 3. od 16.00 hod. ve velkém sále Občanské zálož-
ny na témata: 

1. Návrh na zavedení městské hromadné dopravy ve městě
Přelouč a místních částech 

2. Návrh na řešení dopravní obslužnosti na Pernštýnském
a Václavském náměstí 

Zastupitelé si nejprve společně s občany, kterých přišlo asi
dvacet, vyslechli prezentaci Ing. Matouše, který pomohl zave-
dení MHD např. ve městě Náchod. Poté se rozvinula debata.

Návrh na zavedení MHD se setkal vcelku s velice pozitiv-
ními ohlasy hlavně ze strany občanů, kteří bydlí v místních
částech, kde je v tuto chvíli velice špatná obslužnost. Obyvate-
lé těchto vesnic jsou tudíž odkázáni na vlastní dopravní pro-
středky - auta či kola (což samozřejmě není ideální nebom au-
to není v Přelouči kde zaparkovat a na kole se nedá jet za
každého počasí). Stejně tak by zavedení MHD ulehčilo život
např. seniorům, kterých je v našem městě velké procento (tvo-
řené hlavně Domovem důchodců u fontány, kde je cca 300 se-
niorů). Tímto návrhem se bude dále zabývat zastupitelstvo, kte-
ré se bude konat 24. 4. 2008.

Poté se diskuze obrátila k bodu č. 2. Z diskuze vyplynuly
4 možné varianty:

1. nechat úsek Pernštýnské - Václavské nám. dle projektu jed-
nosměrný 

2. úsek zobousměrnit až do ulice 28. října
3. nechat úsek od 28. října po Pernštýnské nám. jednosměrný

a z druhé strany ze Sladkovského ulice na Václavské nám.
nechat provoz obousměrný - což by znamenalo vytvořit na
Pernštýnském nám. jakousi „točnu“ pro os. automobily
(tzn. že by situace vypadala podobně jako nyní)

4. úsek nechat jednosměrný, ale navíc ještě zjednosměrnit
ulici Hálkovu z ulice Sladkovského. Tato varianta je v tuto
chvíli ve fázi zjišmování, zda by se vůbec Hálkova ulice mo-
hla takto zprovoznit.

Tento problém bude taktéž řešen na zastupitelstvu 24. 4. 2008.

J. H.

ZASTUPITELSTVO BESEDA



Na ÚP v Přelouči bylo k 29. 2. 2008 evidováno celkem
865 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci únoru tedy činila v této oblasti 6,05 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (31,67 %), Vápno (17,54 %), Holotín (16,67 %), Litošice
(14,58 %), Hlavečník (12,73 %), Labské Chrčice (12,5 %), Zde-
chovice (12,13 %), Pravy (10,81 %), Přelovice (10,71 %). Dále
uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice (5,88 %), Chol-
tice (5,57 %), Břehy (7,08 %). V Přelouči dosahovala míra neza-
městnanosti 5,1 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,74 % s celkovým počtem 3567 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,61 %, Holicko 3,35 % a Pře-
loučsko 6,05 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 29. 2. 2008 cel-
kem 6588 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,5 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 29. 2. 2008 hlášeno na ÚP celkem 159 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
5,4 uchazeče.

Míra evidované nezaměstnanosti v ČR k 29. 9. 2008 je
5,9 %.

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

" 4. 3. 2008 se starostka a velitel Městské policie Přelouč
zúčastnili v budově Senátu v Praze konference na téma
Reforma Policie ČR, ministr vnitra I. Langer, 1. náměstek
ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost J. Salivar a policejní
prezident plk. O. Martinů prezentovali připravované změ-
ny ve struktuře i činnosti Policie ČR i její dopady a formy
spolupráce se samosprávami měst.

" 6. 3. 2008 se starostka, místostarosta a velitel Městské poli-
cie Přelouč zúčastnili jednání s vedením a řidiči dopravce
Connex. Kvůli neukázněnosti řidičů osobních automobilů
na Perštýnském náměstí nedokáže dopravce zajistit bezpeč-
nost pro cestující veřejnost. Pokud nedojde k radikálnímu
zlepšení situace, řidiči odmítají na Perštýnské náměstí za-
jíždět. Město zpřísní zejména kontrolu parkujících vozidel
strážníky MP a předloží písemně další návrhy k zlepšení
situace. Nebezpečnou situaci na Perštýnském náměstí do-
káže vyřešit až nová výstavba autobusového nádraží, jejíž
termín se kvůli nevyjasněným pravidlům pro čerpání pro-
středků z EU neustále odsouvá. Tentokrát byl termín zahá-
jení výstavby autobusového nádraží stanoven zastupitel-
stvem na září 2008.

" 17. 3. 2008 zastupovala starostka město na jednání před-
stavenstva a.s. Přístav Pardubice, na programu byla prezen-
tace úvodního generelu Multimodálního logistického cen-
tra Pardubice.

" 26. 3. 2008 svolala starostka jednání Bezpečností rady měs-
ta Přelouče, na programu byly především zprávy o činnosti
a připravenosti složek integrovaného záchranného systému
umístěných ve správním obvodu Přelouče.
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Trh práce
na Přeloučsku

STALO SE

KDO: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
odbor sociální, oddělení pečovatelské služby
Masarykovo náměstí 25
www.mestoprelouc.cz 
sídlo pečovatelské služby: Sluneční 1516, 

535 01 Přelouč
e-mail: pecka@mestoprelouc.cz 

CO: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZAJIŠŤUJE:
#pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu
#pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu
#pomoc při zajištění stravy
#pomoc při zajištění domácnosti

# zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím

#pomoc při prosazování zájmů klientů
# základní poradenství

KOMU: #osobám se zdravotním postižením od 18 let
# seniorům
# rodinám, ve kterých se narodily součastně tři ne-

bo více dětí
#účastníkům odboje a pozůstalým manželům (man-

želkám) po účastnících odboje s trvalým bydlištěm
v Přelouči a int. obcích, ostatním obcím na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy

KDE: Pečovatelská služba je poskytována jako terénní
služba (v domácnostech klientů) a ve středisku

V dnešní částí přinášíme podrobný přehled terénních sociálních služeb v našem regionu. Pro úplnost jsou zde i kontakty,
na které se můžete v případě potřeby obrátit. Příště představíme pobytové zařízení Domov u fontány a jejich služby.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PŘELOUČSKU

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PŘELOUČSKU 
III. část



osobní hygieny na adrese: Pečovatelská služba,
Sluneční 1516, 535 01 Přelouč. 

KDY: Pondělí až pátek od 6.30 do 15.00
Sobota - neděle od 10.30 do 12.30 rozvoz obědů

ZA KOLIK: Podle ceníku pečovatelské služby

KONTAKT: 466 953 216 - vedoucí pečovatelské služby
466 094 161 - vedoucí sociálního odboru

KDO: CHARITA PŘELOUČ
Caritas - středisko sociálních služeb 

pro Přeloučsko
Přelouč, Masarykovo náměstí 48
www.charitaprelouc.cz
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz

CO: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
#přímá a praktická pomoc v domácnostech rodinám

pečujícím o příbuzného, který je závislý na jejich
pomoci. 

Základní činnosti:
#pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu
#pomoc při osobní hygieně
#poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
# zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
# sociálně terapeutické činnosti
#pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

a obstarávání osobních záležitostí
# vzdělávací činnosti
# základní poradenství

KOMU: rodinám pečujícím o příbuzného v domácnostech

KDE: v přirozeném prostředí klienta - v domácnosti

KDY: Pondělí až pátek 7.00 - 18.00, 
jinak dle individuální dohody

ZA KOLIK: 85 Kč/hod.

KONTAKT: 466 958 107 (záznamník), 
731 402 371, 731 402 374

KDO: CHARITA PŘELOUČ
Caritas - středisko sociálních služeb 

pro Přeloučsko
Přelouč, Masarykovo náměstí 48
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz

CO: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
#podpora navázání nových vztahů a nabídky akti-

vit pro volný čas seniorů
# zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
#pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

a při obstarávání osobních záležitostí

KOMU: lidem v důchodovém věku a zdravotně postiženým
ohroženým sociálním vyloučením

KDE: Prostory # Farní úřad církve římskokatolické - před-
nášky, besedy, německá konverzace… 

# Lázně Bohdaneč - bazén
# Jakub klub - Orlovna

KDY: Setkání s hosty - každé druhé pondělí v měsíci 
od 16 hod. na faře

PC KLUB pro seniory 
- středa 9.00 - 11.00 Jakub klub

Relaxační cvičení pro seniorky SAMY SOBĚ 
- pátek 15.00 - 16.00

Německá konverzace 
- čtvrtek 13.30 - 14.30 fara

Plavání Lázně Bohdaneč 
- úterý 15.30 - 17.45 každý týden
- čtvrtek 15.30 - 17.45 každý sudý týden

ZA KOLIK: ZDARMA, příspěvek na dopravu

KONTAKT: 731 402 371, 731 402 374, 731 598 912

KDO: CHARITA PŘELOUČ
Caritas - středisko sociálních služeb 

pro Přeloučsko
Přelouč, Masarykovo náměstí 48
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz

CO: PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBCÍM 
NA PŘELOUČSKU

Základní činnosti:
#pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu
#pomoc při osobní hygieně
#poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-

vy
#pomoc při zajištění chodu domácnosti
# zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
# základní poradenství

KOMU: lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního po-
stižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

KDE: v přirozeném prostředí klienta - v domácnosti

KDY: Pondělí až pátek 7.00 - 18.00

ZA KOLIK: dovoz obědů 20 Kč
ostatní úkony 85 Kč/hod.

KONTAKT: 731 402 371, 731 402 374, 731 598 912

KDO: CHARITA PŘELOUČ
Přelouč, Masarykovo náměstí 48
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz

CO: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
#návštěvy, rozhovory, doprovod při procházkách,

muzikoterapie

KOMU: senioři
děti v Jakub klubu
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KDE: Jakub klub
Domov u Fontány
v domácnosti uživatelů služeb

KDY: individuálně 

ZA KOLIK: zdarma

KONTAKT: 731 402 371, 731 402 374, 731 598 912

KDO: CHARITA PŘELOUČ
Přelouč Masarykovo nám. 48
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz

CO: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JAKUB KLUB
Posláním nízkoprahového zařízení Jakub klub je zvy-
šovat kvalitu života dětí ve věku 6 - 15 let z Pře-
louče a okolí, pomáhat jim překonávat nepříznivé
životní situace, poskytovat jim podporu, informace
a nabízet jim volnočasové aktivity.

KOMU: děti od 6 do 15 let 

KDE: v prostorách zařízení Jakub klub Přelouč, Česko-
bratrská 90

KDY: Po - Čt  13.30 - 17.00

ZA KOLIK: ZDARMA

KONTAKT: 731 402 371, 731 403 375, 731 402 376

KDO: MĚSTO CHVALETICE
Pečovatelská služba
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice 
e-mail: hnilickova@chvaletice.cz

CO: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZAJIŠŤUJE:
#pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu
#pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu
#pomoc při zajištění stravy
#pomoc při zajištění domácnosti
# zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
#pomoc při prosazování zájmů klientů
# základní poradenství

KOMU: # seniorům
#osobám se zdravotním postižením
#osobám s chronickým onemocněním
# rodinám s dítětem/dětmi 
Pečovatelskou službu zajišmujeme ve Chvaleticích
a obcích, které spadají pod Městský úřad Chvaleti-
ce jako pověřený obecní úřad a uzavřou s městem
Chvaletice smlouvu o poskytování pečovatelské
služby

KDE: Pečovatelská služba je poskytována jako terénní
služba (v domácnostech klientů) a ve středisku osob-
ní hygieny na adrese: Pečovatelská služba, U Sta-
dionu 236, 533 12 Chvaletice. 

KDY: Pondělí až pátek od 6.30 do 15.00 
(mimo sobot, nedělí a svátků)

ZA KOLIK: Podle ceníku pečovatelské služby

KONTAKT: 466 985 032 - pečovatelská služba
466 768 462 - tajemnice MěÚ
466 768 463 - sociální pracovnice
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Proč na bílých kontejnerech na bílé (čiré) sklo není po-
dlouhlý otvor pro vhazování tabulového skla?

Tabulové sklo patří vždy do zelených nádob na sklo barev-
né! Je to z toho důvodu, že při výrobě bílého skla se nikdy ne-
smí dostat do pece nežádoucí příměsi a nečistoty. Mezi nežádou-
cí příměsi patří mimo jiné i kov. Vzhledem k tomu, že většina
tabulového skla obsahuje olovo a barvící kovy, není možné je
vhazovat do bílých nádob na bílé sklo. 

Co tedy patří do bílých a co do zelených nádob na sklo?
Do bílých nádob na bílé sklo vhazujte pouze čiré nevratné

lahve a čiré sklenice zbavené kovových nebo plastových uzávě-
rů. Do zelených nádob na barevné sklo potom barevné nevrat-
né lahve a sklenice zbavené kovových a plastových uzávěrů,
tabulové sklo a další skleněné výrobky. Ani do jednoho kon-
tejneru na sklo však nevhazujte zrcadla, keramiku, porcelán,
drátěné sklo ani autosklo! 

Těm, kteří neměli možnost přečíst si minulé číslo Roštu,
připomínáme následující informace:
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Svoz větví
místní části města Přelouče

Oznamujeme občanům místních částí města Přelouče
(Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou
svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 7. dubna 2008
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz větví
město Přelouč

Oznamujeme občanům města Přelouče, 
že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví

ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 14. dubna 2008
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu
pomocí plastových nádob

po zimní přestávce poprvé v 16. týdnu 2008
Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do systému svo-
zu bioodpadu pomocí plastových nádob, že tento svoz bude
po zimní přestávce opět pokračovat a to od 16. týdne 2008
(první svoz středa 16. dubna 2008) ve stejných svozových

dnech jako v loňském roce.

Inzerce

Inzerce



PŘIPRAVUJEME
Chcete v klidu prožít svoji dovolenou?

Vymalovat byt je občas potřeba. Nemilé však je, když se
vrátíte z dovolené a váš byt je „vybílený“. Občanům našeho měs-
ta a integrovaných obcí, nabízíme možnost, která vysoce sníží
riziko, kdy po dobu jejich nepřítomnosti bude byt pod dohle-
dem odborníků pomocí elektroniky. Stačí jen včas kontaktovat
městskou policii a tam se dovíte všechny podrobnosti o připra-
vované 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. Tím chceme přispět nejen k vašemu klidu, ale i ke
snížení kriminality. Nemusíte mít obavy, že instalací bude poni-
čen interiér bytu nebo prostorů, kde bude systém umístěn. Jde
jen o dočasnou montáž a hlídání na smluvenou dobu. Využij-
te těchto služeb a věřte,že budete spokojeni. 

Kontrola používání bezpečnostních pásů u dětí: 
Nedávno jsem čtenáře informoval o podmínkách a povin-

nostech používání bezpečnostních pásů, především u dětí. Stráž-
níci se kromě dozoru na přechodech budou v ranních hodinách
věnovat kontrole, jak rodiče a jejich děti dodržují pravidla bez-
pečnosti silničního provozu. Nejsou totiž výjimkou děti, které
sedí na předních sedačkách (samozřejmě také nepřipoutané),
nebo ve vozidle stojí mezi sedačkami apod. Tvrzení řidičů, že
vezou dítě jen kousek, opravdu není na místě a v hustém ran-
ním provozu stačí jen chvilka nepozornosti...

Máte děti? Víte jak je správně přepravovat?
Přílohu tohoto čísla tvoří návod jak, proč a jakou autosedač-

ku používat. 

Městská policie v Přelouči
prověřovala právní vědomí školáků

Dne 26. 2. 2008 se v Občanské záložně v Přelouči uskuteč-
nil již čtvrtý ročník soutěže „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“. Soutěž
pro žáky osmých a devátých tříd Základních škol a Gymnázií je
součástí projektu „Street Law“, jehož zakladatelem je nezisko-
vá organizace Partners Czech. Cílem projektu je seznámit mlá-
dež všech věkových skupin se základy morálky a práva.

Letošního oblastního kola se zúčastnilo osm čtyřčlenných
družstev. ZŠ Chvaletice, ZŠ Řečany nad Labem a ZŠ Přelouč,
Masarykovo náměstí vyslaly po dvou družstvech (8. a 9. tř.).
ZŠ Přelouč, Smetanova vyslala družstvo 9. třídy a Gymnázium
Přelouč zastupovalo družstvo kvarty. 

Pětičlenná komise složená ze zástupců Útvaru kriminální
policie a vyšetřování, Městské policie Přelouč a Městského
úřadu Přelouč po dlouhém rozhodování a hodnocení nakonec
rozhodla takto: 1. místo — kvarta Gymnázium Přelouč, 2. místo
— 9A ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí a 3. místo — 9. tř. ZŠ Ře-

čany nad Labem. Všem zúčastněným děkujeme za skvěle po-
dané výkony a vítězům blahopřejeme.

Dne 5. 6. 2008 se bude konat krajské kolo ve Svitavách,
kam postupují nejlepší zástupci všech zúčastněných měst. Drží-
me palce!

Já touto cestou děkuji preventistům městské policie za
organizaci celé této akce, a to str. Václavu Pardubskému DiS.
a str. Leoši Slavíkovi DiS. 

Nad Vašimi dotazy — cituji: 
„Stále říkáte, že tolerujete rychlost a řidiče zbytečně ne-

buzerujete. Jak mi tedy vysvětlíte, že můj známý XXX dostal
pokutu za rychlost 54 km/h a ještě dva trestné body!“

OdpověN musím rozdělit na dvě části, takže:

1. Tolerance nejvyšší povolené rychlosti je skutečně nema-
lá, a činí 10 km/h. Jednoduše řečeno, na povolené rychlosti
50 km/h v obci budete změřeni od 60 km/h. Nezapomeňte,
že každý tachometr ještě ukazuje přibližně o 5 km/h vyšší rych-
lost. Takže je zastaven každý, kdo má na svém tachometru
přibližně 65 km/h, a to je myslím tolerance opravdu velká. 

Bohužel dotazovatel zapomněl na jednu podstatnou věc.
Ve městě jsou i místa, kde je nejvyšší povolená rychlost ješ-
tě omezena dopravní značkou. Váš známý XXX dostal skuteč-
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ně blokovou pokutu za rychlost 54 km/h, ale na povole-
né 40 !!! a to v ulici Kladenská u mateřské školky, družiny
a ZŠ. I zde je tolerance 10 km/h, takže nebudete změřeni, po-
kud na povolené 40 pojedete pod 50 km/h.

2. Žádné trestné body městská ani státní policie NEUDĚ-
LUJE ! O Vašem přestupku je dle zákona do 3 pracovních dnů
informován správní obvod obce s rozšířenou působností, kde
má přestupce trvalé bydliště. Zde příslušný správní orgán do-
pravně správních agend teprve o odebrání bodů rozhodne.
Pro Vaši informaci při překročení rychlosti do 20ti km/h jsou
to shora zmiňované body 2. 

Řidiči, sledujte proto dopravní značky a jejich význam (zá-
kaz, omezení, příkaz) DODRŽUJTE! Pozor, v ulici RIEGROVA
je již měsíc jednosměrný provoz, přesto většina řidičů jezdí
tzv. po paměti, takže v protisměru!

Na závěr několik
zajímavějších událostí

Řidič cestoval téměř se třemi promilemi alkoholu...
Ve večerních hodinách je na parkovišti u prodejny PLUS

sledován kamerovým systémem konflikt dvou
mužů. Jeden z nich je evidentně v podna-
pilém stavu. Když konflikt začíná přerůstat
ve fyzické napadání, je na místo k zjedná-
ní pořádku vyslána hlídka městské policie.

Podnapilý muž stihne nasednout do po-
blíž zaparkovaného vozidla a vydává se na
cestu napříč městem. Řidič zprvu na výzvy
k zastavení nereaguje a zastavuje až na
několikátý pokus, navíc v dost nešmastném
místě. Hlídkou u něho byla provedena ori-
entační dechová zkouška s pozitivním vý-
sledkem. V dechu měl téměř 3 promile al-
koholu!!! 

Pro podezření ze spáchání trestného činu
je na místo přivolána policie státní a společ-
ná hlídka pak opilce dovezla k vystřízlivění na protialkoho-
lickou záchytnou stanici. Po vystřízlivění bude jeho jednání
ohodnoceno jako trestný čin a muži hrozí trest odnětí svobo-
dy až na jeden rok.

Naftu z lokomotivy chtěli krást sami zaměstnanci...
Hlídka zahlédla při kontrole v ulici Jaselská u nákladového

nádraží Českých drah nastartované vozidlo, které stálo podél
železniční tratě. Ve vozidle seděl na sedadle spolujezdce muž,
řidič se na místě ani v okolí vozidla nenacházel.

Hlídce na dotaz co zde dělá a kde je řidič od vozidla sdělil,
že kamarád má střevní potíže a odskočil si na záchod. V této
chvíli však jeden ze strážníků zahlédl postavu muže u diese-
lové lokomotivy odstavené na první koleji. Ten se nejprve sna-
žil hlídce utéci a schovat se. To se mu však nepodařilo a byl na
místě zajištěn. 

Na nádržích lokomotivy byly při ohledání zjištěny odšroubo-
vané uzávěry a za drážním domkem o chvíli později nalezeni
sedící v podřepu ve křoví další dva muži, které hlídka na místě
rovněž zadržela.

Dotaz, proč se ukrývali ve křoví, nedokázali rozumně zod-
povědět, navíc u dalšího z dvojce který měl na místě svůj au-
tomobil a parkoval s ním poblíž, byly opět spatřeny plastové
kanystry. 

Později se jeden z mužů k pokusu krádeže nafty z loko-
motivy doznal. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu
byla na místo přivolána hlídka policie státní, která v současné
době věc dále šetří. 

Nejvíce zarážející na celé situaci bylo, že z řad pachatelů jsou
dva stálí zaměstnanci Českých drah. Jeden posunovač a druhý
strojvedoucí. Posunovač byl navíc v pracovní době a strojvedou-
cí potřeboval, aby byl co nejdříve propuštěn, nebom v brzkých
hodinách má řídit vlak...

Požívají mladiství alkohol?
Na tuto otázku se v sobotních nočních hodinách snažila od-

povědět akce městské a státní policie konaná nejen na území
města Přelouče, ale i v okolních integrovaných obcích. Zúčast-
nilo se jí celkem 12 strážníků a policistů a 2 pracovnice so-
ciálního odboru městského úřadu. Zkontrolováno bylo celkem
13 barů a restaurací, do alkohol - testeru Drager si dýchlo při-
bližně 50 osob. 

Podávání alkoholických nápojů mladistvým (15-18 let) a do-
konce nezletilým (do 15 let) bylo bohužel zjištěno v 6 případech.
Někteří rodiče ani nevěděli, kde jejich děti tráví večer, resp. ce-

lou noc. A kdo byl celkovým nočním „vítězem“?
Stala se jí teprve 14 letá dívka, které bylo

naměřeno 1 promile alkoholu! Ve věci ještě
probíhá šetření za účelem zjištění, kdo oso-
bám alkoholické nápoje podával a pocho-
pitelně další opatření potom provádí odbor
sociální.

Uvedené kontroly budou ve spolupráci
s policií státní pravidelně pokračovat. 

Opilého řidiče odhalily kamery
Ve večerních hodinách je na Masaryko-

vě náměstí sledována rychlá a nebezpečná
jízda osobního automobilu. Jeho řidič při par-
kování vozidla nejenže netrefil parkovací mís-
to, ale dokonce přejel obrubníky a dostal se

až na travnatou plochu. Když řidič vystoupil, bylo již z jeho po-
hybů jasné, proč byl opilý.

To mu ale nestačilo a šel s kamarádem do další restaura-
ce, bohužel do vozidla na místo řidiče nasedl opět. Po krátké
jízdě byl zastaven, orientační dechovou zkouškou bylo zjiště-
no 2,2 promile alkoholu. Byl převezen na protialkoholickou
záchytnou stanici a případ pro podezření z trestného činu pře-
vzala policie státní. 

Městská policie děkuje sponzorům, firmě AMIPA s.r.o.,
firmě Mobilservis Přelouč a panu Jiřímu Malému - prodej
počítačové techniky, díky nímž jsme mohli vítězná družstva
čtvrtého ročníku soutěže „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“, obdařit
hodnotnými dary. 

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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Adopce na dálku
Minulý týden jsme uzavřeli finanční

sbírku pro naše dvě „adoptivní dcery“ z In-
die Monicu a Eliz Benitu. 

Sbírky se zúčastnily všechny třídy I.
a II. stupně. Žáci spolu se svými vyučující-
mi vybrali celkem 14 800 Kč a umožní tak
oběma děvčatům, aby pokračovala v do-
cházce do školy. 

Na I. stupni děti vybraly celkem 8 069 Kč,
nejvíce z toho 1.B — 1 565 Kč, dále 3.A —
1 450 Kč, 3.B — 1 130 Kč a 5.B — 1 028 Kč.

Na II. stupni žáci a učitelé věnovali cel-
kem 6 731 Kč, z toho nejvíce třída 6.B, a to
1 350 Kč, dále 9.C — 1 320 Kč (zde Micha-
ela Sokyrová 1 000 Kč) a 9.A — 1 000 Kč. 

Pochvalu zaslouží zejména třídy 4.B
a 6.B, kde do sbírky přispěli všichni žáci!
Děkujeme všem žákům (tím i jejich rodi-
čům) a učitelům, kteří do sbírky přispěli.
Jsme rádi, že děti chápou nutnost pomá-
hat těm, kteří pomoc potřebují. Ještě jed-
nou — DÍKY!

Mgr. F. Jelínek

1. A 2. MÍSTO V KRAJI
Alina Kulakovská z 9.C v literární sou-

těži „Evropa ve škole“ zvítězila se svou pra-
cí Rozmluva s koněm v krajském kole ve
II. kategorii a Aleš Doležal z 9.C ve stejné
soutěži ve III. kategorii získal nádherné
2. místo. 

Oběma blahopřejeme, děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a přejeme hod-
ně dalších úspěchů!

Mgr. V. Jelínková

Soutěž v právním povědomí
„Právo pro každého“ žáků 8. a 9. tříd

- městské kolo - se uskutečnila 26. února
v Záložně v Přelouči. Z naší školy se této
soutěže zúčastnilo družstvo žáků 9.C ve
složení Martina Moravcová, Alina Kulakov-
ská, Markéta Vahovská, Karel Kočí (a ná-
hradník Aleš Doležal), obsadili 4. místo. 

Děkujeme a věříme, že se jim získané
vědomosti budou hodit nejen v soutěži,
ale i v životě.

Mgr. V. Jelínková

Kulturní akce
probíhaly na naší škole i v březnu. Do dne
uzávěrky Roštu, a to 10. 3., navštívili žáci,
kteří mají abonmá, divadelní představení
VČD Pardubice „Malované na skle“. 

Ve stejný den v době vyučování se žáci
8. a 9. tříd zúčastnili pořadu o problemati-
ce návykových látek, zpracovaný podle kni-
hy Radka Johna „Memento“. 

12. 3. proběhl velice pěkný výchovný
koncert pro žáky I. a II. stupně „Vznik a vý-
voj české populární hudby“.

Mgr. V. Jelínková

Úspěchy v recitaci
V okresním kole recitační soutěže v Par-

dubicích 7. března vybojovala Alina Kula-
kovská z 9.C vítězné 1. místo ve 4. kate-
gorii a Daniela Mňuková ve 2. kategorii
2. místo. Obě postupují do krajského ko-
la. Upřímně blahopřejeme a do krajského
kola přejeme hodně štěstí! 

V krajském kole soutěže v anglickém
jazyce Alina Kulakovská získala pěkné
6. místo. Děkujeme za reprezentaci školy! 

Ze školního kola olympiády v českém
jazyce do okresního kola v Pardubicích
postupují Alina Kulakovská a Aleš Dole-
žal (oba 9.C). Mgr. V. Jelínková

Vicehejtman v naší škole
Dne 4. března byl v rámci svého progra-

mu v Přelouči hostem naší školy vicehejt-
man Pardubického kraje ing. Roman Línek.
V doprovodu místostarosty ing. Ivana Mo-
ravce, ředitelky přeloučské Charity ing. Zde-

ny Kumstýřové a dalších hostů navštívil
budovu I. stupně v Kladenské ulici. Infor-
moval se o činnosti a provozu školy a se-
známil se s přípravou a aktuálním stavem
přístavby sportovní haly v areálu školy. Ví-
ce na jiném místě.

Cíl: Interaktivní tabule
Ve dnech 4. - 6. 3. se ve dvoře 1. stupně

konalo další „kolo“ sběru papíru do kon-

tejneru. Tentokrát jsme předem avizovali,
k čemu chceme takto získané finanční pro-
středky použít. 

Akce byla úspěšná, podařilo se ode-
vzdat 8 tisíc kg papíru. K získaným peně-
zům přidáme i sponzorský dar firmy Stavo-
na Pardubice, s.r.o. Sběr budeme opakovat
ve dnech 8. - 10. 4. 

Těšíme se, že budeme opět úspěšní
a doufáme v přízeň dalších sponzorů. Za-
koupení a instalace interaktivní tabule na-
bralo zřetelnějších kontur.

Mgr. F. Jelínek

Olympiáda v němčině
Poslední den v lednu se v Pardubicích

uskutečnilo okresní kolo soutěže v cizích
jazycích. V soutěži v německém jazyce na-
ší školu zastupovala Petra Vytlačilová z 9.C,
která se ve své kategorii umístila na 5. mís-
tě v okrese. Gratulujeme!

Mgr. J. Lelková

Soutěž v košíkové
I letos se žáci naší školy zúčastnili me-

ziškolní soutěže v košíkové, v rámci sportov-

ní olympiády škol v Pardubicích. Postupem
z okrskového kola jsme 6. 3. absolvovali
semifinále okresního kola v Pardubicích
na ZŠ Studánka. Ve skupině jsme obsadi-
li 2. místo, když jsme prohráli poslední zá-
pas s výbornými Holicemi. 

I tak jsme postoupili do finále, které se
konalo 13. 3. opět v Pardubicích. Po dob-
rém výkonu jsme podlehli gymnáziu Pře-
louč a ZŠ Dubina Pardubice a obsadili tak
4. místo v okrese Pardubice. 

Děkuji všem reprezentantům školy za
velmi dobré výkony a vzornou reprezenta-
ci školy. Jsou to Jan Dašek, Jan Dvořák, To-
máš Jelínek, Jiří Maček, Luboš Machek, Mar-
tin Pitřík, Filip Dašek, Milan Vosáhlo, Tomáš
Hledík.

Mgr. V. Tomanová
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DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
se uskuteční ve všech třídách 1. stupně
ve sstředu 16. 4. 2008
po dobu běžného vyučování každé třídy.

Zveme všechny rodiče
i ostatní zájemce.

Základní škola
Smetanova ul.
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Josef Lada nejen dětem
Od 27. února do 4. května probíhá v pro-

storách Východočeské galerie v Pardubi-
cích zajímavá výstava malíře, jehož dílo nás
provází celým životem. Máte rádi vodníky,
rusalky, čerty, kocoura Mikeše, vojáka Švej-
ka? Už jste někdy poslali pohlednici s po-
nocným, vánočními koledníky, nebo rozkvet-
lou krajinou s typickým kostelíčkem na
kopci? Koupili jste si nástěnný kalendář
s výjevy ze zabijačky nebo rvačky v hos-
podě? Čím to je, že obrázky Josefa Lady
stále oslovují děti i dospělé a setkávají se
s spontánní odezvou u odborného i laické-
ho publika? 

Rozhodli jsme se, že se podíváme na
různé tváře tohoto umělce a vydáme se po-
stupně se všemi žáky druhého stupně za
jeho tvorbou do galerie. Dům U Jonáše uví-
tal jako první žáky 6. ročníků. Seznámili se
s reprezentativním výběrem všech žánrů
Ladovy tvorby. Lada se jim představil jako
malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf
a spisovatel. Děti se zúčastnily programu
Všechny tváře Josefa Lady, který pro ně při-
pravili pracovníci galerie. 

Mgr. J. Müllerová

Koncert Jakuba Kocha
Dne 11. 3. 2008 žáci navštívili koncert

nadějného přeloučského zpěváka Jakuba
Kocha, bývalého žáka naší školy. Koncert
se konal v Záložně a teprve sedmnáctiletý
zpěvák si k sobě přizval jako hosty pěvec-
ký sbor Rošmák ze Základní umělecké školy
v Přelouči pod vedením paní učitelky V. Po-
korné a svou doprovodnou skupinu Taxis.
Program koncertu se nesl převážně v mu-
zikálovém duchu až na několik málo odbo-
čení do jiných stylů populární hudby. Jakub
si celý program uváděl sám a pořad zpes-
třil mimo jiné pěveckou soutěží pro diváky.
Koncert sklidil u posluchačů velký úspěch
a nezbývá, než popřát Jakubovi hodně štěs-
tí a mnoho dalších muzikantských úspěchů.

R. Kovářová, DiS.

Dobrodružství trochu jinak
Kdo by si rád nepřečetl knížku o ne-

ohroženém hrdinovi, který překonává ne-
bezpečné překážky a neváhá riskovat život
jen proto, aby přemohl padouchy a dobro
zvítězilo. Dobrodružné příběhy má rád mys-
lím každý, bez ohledu na věk.

Oddíl právě s tímto názvem jsme te�
otevřeli v čítance 5. třídy. Začali jsme ukáz-
kou „SOUBOJ“ z knihy Vinnetou od K. Maye.

Přijala jsem nabídku p. Schustera, že by
dětem o indiánech něco řekl. A tak jsme

jednu literární hodinu strávili nad mapou
Ameriky obklopeni ind. předměty jako: ko-
žená košile s třásněmi, vydlabávané nádo-
by, náčelnický náhrdelník, ind. tomahavk,
korálky vyšívané tašky a oděvy, různé pří-
věšky, knihy.

Žáci si rozšířili své znalosti o osudy se-
veroamerických indiánů. Odkud přišli, jak
bydleli, jak přemýšleli, co uměli, jak se prv-
ně setkali s civilizací, t. j. Evropany.

A ne všichni se k nim chovali jako Old
Shatterhand.

Také jsme si uvědomili, že historická
skutečnost a literární zpracování K. Maye
se poněkud liší. To však vůbec nic neubírá
na kouzlu jeho knížek.

Tímto bych chtěla manželům Schuste-
rovým poděkovat za jejich nabídku a pří-
jemně strávenou hodinu, na kterou bude-
me určitě vzpomínat.

Mgr. D. Katonová

Ještě jednou Masopust
V minulém čísle Roštu jsme vás infor-

movali o „Masopustním reji masek“, které-

ho se zúčastnily i naše děti ze školní dru-
žiny. Nyní vám přinášíme několik snímků
z tohoto dění. Poznáte nás? 

Právo pro každý den
Této soutěže, pořádané Městskou po-

licií ve spolupráci se sociálním odborem
MÚ Přelouč, jsme se účastnili jako vítězo-
vé školního kola. Naše družstvo z 9.A, ve
složení N. Švejdová, K. Vacková, P. Kalou-
sek a M. Janák, si nedávalo velké šance na
dobré umístění. Proto nás velmi překvapilo,
že jsme obsadili krásné druhé místo hned
za vítězným gymnáziem. Ze soutěže jsme
si kromě spousty zajímavých cen odnesli

i mnoho krásných zážitků a dalších zku-
šeností z oblasti práva. Pořadatelům sou-
těže děkujeme.

žáci 9.A

Lyžařský výcvik v Jedlové
v Orlických horách

Ve dnech 1. - 7. března 2008 se zúčast-
nili sedmáci ZŠ Masarykovo náměstí lyžař-
ského výcviku. Letos již podeváté odjeli žá-
ci naší školy do Orlických hor. Cílem naší
cesty byla chata Kristýna v Deštném v Or-
lických horách.

Na hory odjížděli všichni v napětí, jest-
li bude alespoň nějaký sníh a bude-li se
vůbec někdy lyžovat. 

Protože bylo druhý den špatné počasí,
vyrazili všichni místo na lyže do krytého pla-
veckého bazénu v Dobrušce, kde se s chu-
tí věnovali různým plaveckým a skokan-
ským soutěžím.

Od pondělí již začal probíhat běžný ly-
žařský výcvik. Správce chalupy pro nás za-
jistil autobus, který nás pravidelně vozil na
8 km vzdálený Šerlišský mlýn, kde byl ideál-
ní svah s dostatkem přírodního sněhu. 

S hrdostí lze prohlásit, že všichni žáci
se během výcviku na lyžích výrazně zlep-
šili a zdokonalili. Poslední den se konaly
dokonce závody ve slalomu. 

Během týdne probíhaly rovněž dopro-
vodné hry a soutěže, například postřehový
závod a turnaj ve stolním tenise. 

Lyžařský výcvik se všem zúčastněným
velice líbil. Důkazem toho je i to, že by vět-
šina žáků chtěla jet příští rok znovu.

Martin Bulušek, Bc.

Myslím, že si nikdo nemůže stěžovat.
Většinu lidí naučili naši učitelé lyžovat,
i když na to měli pouze 3 dny. Na chatě
jsme si pak mohli zahrát společenské hry,
stolní tenis nebo kulečník. Dvakrát jsme
byli v Dobrušce plavat, dokonce jsme sou-
těžili i ve skocích do vody. Abychom měli
dostatek energie, kuchařky nám znameni-
tě vařily. I když bylo počasí proměnlivé,
budeme všichni na tento lyžák v dobrém
vzpomínat.

Monika Vosáhlová, 7. tř.
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PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY
1. dubna - Aprílový koncert, sál ZUŠ Pře-

louč, 16:30
2. dubna - Jarní koncert, Divadlo Jen-tak

Chvaletice
7. dubna - dvě představení souboru

ZUŠáci (žáci literárně-dramatické-
ho oboru) ve Východočeském divadle
v Pardubicích

10. dubna - Soutěž pěveckých sborů,
Holice

12. dubna - Jarní koncert pěveckých
sborů, Záložna Přelouč

23. dubna - Koncert vítězů národní sou-
těže ZUŠ

23. dubna - krajské kolo soutěže ZUŠ
v oboru hra na kytaru

25.-27. dubna - Sochařské sympozium
1. díl

28. dubna - dvě představení souboru
ZUŠ ve VČD v Pardubicích

29. dubna - krajské kolo soutěže ZUŠ
v oboru smyčcové nástroje

duben - krajská přehlídka prací žáků
výtvarného oboru, Galerie Na sýpce,
Pardubice 

Petra Lojínová

VÍTÁNÍ JARA
Už se stalo tradicí, že týden před ve-

likonočními svátky pořádá naše škola
Vítání jara, na kterém se představují sou-
bory všech oborů školy. V pestrém pro-
gramu vystoupily dva pěvecké sbory —

Korálek, vedený Michaelou Novákovou,
a Rošmák s dirigentkou Veronikou Pokor-
nou, tři taneční soubory v choreografii
Petry Hofingerové, dechová hudba s diri-
gentem Michalem Chmelařem a taneč-
ní orchestr Bu� fit, vedený Miroslavem
Nedbalem a Pavlem Pokorným. Koncert
doplnila výstava prací žáků výtvarného
oboru v předsálí. 

A tak ačkoliv se venku doslova „čer-
ti ženili“ a sněhová vánice zasypávala
město, atmosféra v sále i předsálí byla
velmi příjemná a všude bylo cítit blížící
se jaro.

Petra Lojínová

REPREZENTAČNÍ PLES
ŠKOLY

V pátek 7. března se v prostorách pře-
loučské Záložny konal už druhý reprezen-
tační ples naší školy, spojený s dekorová-
ním absolventů prvního i druhého cyklu
studia. Stejně jako v loňském roce, i letos
se o hudební program postarala hradec-
ká hudební skupina Koplahoband. O řa-
du vstupů se postarali žáci a učitelé ško-
ly, s organizací plesu a tombolou velmi
pomohlo Sdružení rodičů a přátel školy.

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem sponzorům, kteří poskytli dary
do tomboly, a samozřejmě všem návštěv-
níkům plesu, kteří vytvořili tu pravou ple-
sovou náladu. Tak zase za rok! 

vedení školy

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ
Národní soutěž základních umělec-

kých škol, která byla v letošním roce vy-
hlášena pro obory hra na klavír, smyč-
cové nástroje, kytaru a akordeon, po-
kračovala v únoru a březnu okresními
a krajskými koly. Jsme velmi hrdí, že
se naši žáci v obrovské konkurenci ne-
ztratili.

Okresního kola ve hře na klavír, kte-
ré pořádala naše škola 26. 2., se zúčast-
nilo celkem 17 našich mladých klavíristů.
Výkony byly velmi vyrovnané, tato soutěž
má už tradičně velmi vysokou úroveň.
Naši žáci byli oceněni takto:
1. místo získala Nikola Novotná, Lucie
Novotná, Jana Jeřábková, Tereza Lu-
ňáková, Eva Jiráková a Jana Rychta-
říková
2. místa vybojovali Michaela Staňková,
Štěpánka Jelínková, Robin Blažek, An-
na Pokorná, Kateřina Hývlová, Matěj
Hývl a Jana Moravcová
3. místem porota ocenila Terezu Staňko-
vou a Renatu Kalinovou
Čestná uznání získali Luboš Jirák a Vác-
lav Luňák

Na krajském kole ve hře na klavír,
které se konalo 17. 3. na Konzervatoři
v Pardubicích, ocenila porota výkon na-
ší Jany Rychtaříkové čestným uznáním.

Okresního kola ve hře na housle,
které pořádala ZUŠ Pardubice Havlíčko-
va ulice 28.3., se zúčastnili dva naši žáci
- Ladislav Štěpina a Michaela Hanušo-

vá, oba shodně vybojovali 3. místo.
Z okresního kola ve hře na akor-

deon, o kterém jsme informovali
v minulém čísle Roštu, postoupili do
krajského kola, které pořádala ZUŠ
Chrudim 18. 3., tři naši žáci. Mi-
chael Šulc a Michaela Šorfová zís-
kali čestná uznání, Denisa Hrůšová
3. místo.

V oboru hra na kytaru se 19. 3.
v ZUŠ Holice konalo okresní kolo,
naše škola měla opět tři zástupce.
Štěpánka Jelínková, Jakub Duchan
i Jana Nejerálová shodně vybojova-
li 3. místo.

Všem soutěžícím žákům a je-
jich pedagogům děkujeme za repre-
zentaci, pečlivou přípravu a čas,
který tomuto náročnému klání vě-
novali, a rodičům žáků za podpo-
ru a pomoc při organizaci.

Petra Lojínová
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Pořadatel: DDM Přelouč Hlavní vedoucí: Jana Homolová

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 15 DNÍ
v termínu 28. 6. - 12. 7. 2008 

pro děti ve věku 7 - 15 let
Tábor se nachází v údolí osady Vranice u Nových Hradů, v chráněné krajinné oblasti Toulovcovy Maštale. 

Kapacita je 45 míst ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou.
Dále k táboru patří srub s kuchyní a pro děti zastřešenou jídelnou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká potok.

Náplň tábora je letos dán názvem - poplujeme kolem světa a zastavíme se na nejzajímavějších místech.

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM nejpozději do 31. 5. 2008.
Cena tábora je 3 100 Kč. Platbu můžete provést osobně v DDM nebo bankovním převodem

na účet GE MONEY Bank Přelouč číslo 1502709-524/0600 
(jako variabilní symbol uvezte rodné číslo dítěte) a to také do 31. 5. 2008.

Na začátku června na základě odevzdané přihlášky obdržíte podrobný seznam věcí, organizační pokyny a List účastníka.
Vyplnění tohoto listu věnujte pozornost, týká se zdravotního stavu a případných omezení a zvláštností Vašeho dítěte. Uve-
dením případných problémů chráníte především Vaše dítě. V den nástupu na tábor odevzdáte tento list, zdravotní průkaz
a kartičku pojištěnce, potvrzení od lékaře v nadepsané obálce vedoucímu, který si od Vás dítě převezme.

Pokud dojde z vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře, jsme nuceni účtovat storno poplatek: do jednoho měsíce před za-
hájením tábora 500,- Kč, do čtrnácti dnů před zahájením tábora 1 000,- Kč a v případě nemoci doložené písemně lékařem
200,- Kč.

Případné dotazy zodpovíme každý den od 8.00 do 17.00 hodin na tel. 466 672 003.

Inzerce



V lednu jsme obdrželi od firmy Siemens
šek na 47 600 Kč, která přesně odpovídá
ceně duralové rampy. O tuto částku jsme
Fond pomoci Siemens požádali v listopa-
du 2007. Máme velikou radost, že jsme ram-
pu mohli hned objednat a zaplatit a tez

již slouží. Rampa je mobilní a dvě osoby ji
lehce připraví i odloží. Tím se pro nás ote-
vřela široká paleta možností programů pro
lidi na vozíčku i pro maminky s kočárky.
Děkujeme.

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

V úterý 4. března 2008 navštívil naše město první ná-
městek hejtmana Pardubického kraje ing. Roman Línek.
Ve 13 hodin se zúčastnil slavnostního předání rampy umož-
ňující bezbariérový přístup a zároveň zahájení činnosti Ma-
teřského centra Kubíček, které bude využívat prostory Jakub
klubu v Orlovně. Akce se zúčastnili také zástupci sociálního
odboru krajského úřadu v Pardubicích, zástupci Diecézní cha-
rity Hradec Králové, předseda Svazu zdravotně postižených Pře-
louč pan Richtr, paní Petra Benešová, koordinátorka Sítě ma-
teřských center ČR pro Pardubický kraj, a místostarosta MěÚ
ing. Ivan Moravec. Manažerka Fondu pomoci Siemens paní
Kříženecká se omluvila s tím, že v krátké době Jakub klub na-
vštíví a osobně se přesvědčí, jak je rampa, kterou v plné výši za-
platil jejich Fond pomoci, využívána.

Přítomní se seznámili s připravovanými aktivitami Mateř-
ského centra Kubíček pro maminky na mateřské dovolené
i s dalšími programy pro seniory, které Charita může v Jakub
klubu díky bezbariérovému přístupu rozšířit. Paní Benešová
vysvětlila obsah kampaní, které pod organizací Sím mateřských
center ČR probíhají (např. Společnost přátelská rodině, Táta
dneska frčí, Města pro děti). Na dalších kampaních budeme již
spolupracovat.

Pan Roman Línek přiblížil projekt „Rodinné pasy“, který při-
pravuje Pardubický kraj pro rodiny s dětmi. Tento projekt se bu-

de realizovat ve spolupráci se Sítí mateřských center Pardubic-
kého kraje. 

Po slavnostním přípitku si hosté prohlédli zrekonstruova-
nou tělocvičnu i zahradu, které budou návštěvníci mateřského
centra Kubíček dle programu využívat. Všichni hosté popřáli
maminkám, aby zde prožily hezké chvíle.

Od 13,45 pokračoval program vicehejtmana návštěvou zá-
kladní školy Smetanova. Po přivítání ředitelem školy Mgr. Fran-
tiškem Jelínkem si prohlédl budovu I. stupně v Kladenské ulici
a areál připravený k výstavbě sportovní haly. Následovalo nefor-
mální přátelské setkání ve sborovně, kde pana vicehejtmana
vedoucí odboru správy majetku a infrastruktury městského úřa-
du Pavel Myška seznámil s projektem, veškerými detaily stavby
a jejím následným využitím. Přítomné potěšil názor druhého
muže kraje, že dotace z evropských fondů na tuto akci není
nikterak nereálná. Hovořilo se rovněž o výstavbě autobusové-
ho nádraží. I v tomto případě je vstřícný přístup Romana Línka
zcela zřejmý. 

Na webových stránkách kraje byla následující den uve-
řejněná zpráva o této návštěvě a můžete si ji přečíst na
www.pardubickykraj.cz s titulkem Přeloučské projekty mají
šanci uspět v souboji o evropské peníze, říká Línek.

DAR FONDU POMOCI SIEMENS

Návštěva vicehejtmana Romana Línka v Přelouči 



Dalším bodem programu návštěvy vicehejtmana Línka by-
la beseda s občany, zejména seniory, která se uskutečnila na
římskokatolické faře. Účastníci setkání s ing. Línkem hovořili
o „žhavém“ problému, kterým jsou poplatky ve zdravotnictví
a pocimují je hlavně senioři. Vicehejtman uvedl, že v rámci ko-
alice podala KDU-ČSL návrh na zrušení poplatků pro děti do
6 let a seniory nad 70 let a umístěné v domovech důchodců.
V této souvislosti se mluvilo i o chystané přestavbě zdejšího
Domova u fontány na moderní specializovaný domov pro se-
niory s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Krajská sa-
mospráva zařadila do akcí propagujících Pardubický kraj („Tvář
kraje“) každoroční udílení cen Františka Filipovského za da-
bing. Nad ním opakovaně Roman Línek převzal záštitu a kraj ho
finančně podporuje.

„Na přetřes“ přišla také otázka plavebního kanálu na Labi
v Přelouči, jehož stavba je v současné době zastavena. Pan vi-
cehejtman informoval o tom, že krajští zastupitelé jsou přesvěd-
čeni o potřebě dokončení tohoto stupně plavebního kanálu
a že stejný názor má i on sám osobně.

Veliký zájem vyvolala i informace o tom, že Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem má být vyhlášen památkou UNESCO
a měl by být i místem zasedání velvyslanců Evropské unie v do-
bě předsednictví ČR.

Dalším námětem diskuse byly např. i cyklostezky, které by
mohly v návaznosti na již existující rozšířit možnosti cyklotu-
ristiky v pardubickém regionu.

Zajímavá hodinová beseda proběhla v přátelské atmosfé-
ře, ke které přispěly i výborné makové kobližky paní Klapkové.

Na závěr setkání ing. Kumstýřová všechny přítomné sezná-
mila s akcemi Charity včetně aktivit pro seniory. Pro ně budou
pravidelně probíhat např. kurzy němčiny, PC klub, relaxační cvi-
čení atd. Tento projekt sociálně aktivizačních služeb kromě
Ministerstva práce a sociálních věcí a města Přelouč finančně
podpořil i Pardubický kraj. 

Mgr. Věra Jelínková, Ing. Zdenka Kumstýřová

Dodatečně položené otázky
Romanu Línkovi v návaznosti na besedu:
1. Víme, že výstavba plavebního

stupně Přelouč je pozastavena.
Lze předpokládat obnovené jed-
nání? Jaké důvody lze uvést pro
dokončení stavby?

2. Rodiny s dětmi budou určitě za-
jímat bližší informace o tzv. „ro-
dinných pasech“.

3. Máte za sebou náročné období,
když jste dva roky zastupoval
pana hejtmana v době jeho ne-
moci. Čím se jako vicehejtman
momentálně zabýváte? Máte ví-
ce volného času?

4. Vzkaz pro čtenáře Roštu

ad 1) Pro obnovení je nejdůležitěj-
ší získat souhlas Ministerstva ži-
votního prostředí ČR k výjimce ke
kriticky ohrožených živočichů a rost-
lin. Bylo by dobré změnit stávající
stanovisko ministra ŽP z 30. 3. 2007,

kterým byl potvrzen nesouhlas Ministerstva ŽP. Výstavba pla-
vebního stupně je stavbou veřejného zájmu, dokončení stav-
by je společným zájmem Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství
vodních cest, Pardubického kraje i města Přelouč.

ad 2) Rodinné pasy jsou slevová karta, kterou mohou vy-
užívat rodiny z Pardubického kraje s alespoň jedním dítě-
tem do 18 let. Slevy by měly být takového charakteru, aby
přinesly zajímavou finanční úlevu v rodinném rozpočtu. Mě-
ly by se vztahovat na návštěvy vybraných kulturních nebo
sportovních zařízení nebo na zboží v obchodech, které se
do systému zapojí. V současné době probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele systému, který nyní úspěšně funguje na
Vysočině, v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Do konce
roku 2008 by mělo být vydáno 5.000 karet s tím, že slevy
budou poskytovány na cca 400 místech. Krajský radní Mi-
loslav Macela, který za projekt odpovídá, povede jednání
vedoucí k tomu, aby rodinné pasy z Pardubického kraje byly
uznávány i v okolních krajích. Tím se významně zvýší jejich
atraktivita. 

ad 3) 26 měsíců jsem do února 2008 zastával funkci hejt-
manskou i vicehejtmanskou v jedné osobě. Je mi velmi líto
smrti přítele a politického partnera Michala Rabase. Nicméně
stalo se a já jsem rád, že se po celou dobu své těžké nemoci
na mne mohl spolehnout jak Michal Rabas, tak pochopitel-
ně celý Pardubický kraj. Když se podívám zpět, a to nejen na
zmiňované dva roky, tak se mi snad zájmy lidí našeho kraje
téměř vždy podařilo dobře hájit a prosazovat.
A dělám to i nyní a budu v tom pokračovat. Koncentrovat se
chci hlavně na pomoc realizaci kvalitních projektů podpoře-
ných EU. Udělám vše pro to, aby každé euro se správně utra-
tilo a nic se nemuselo do Bruselu vracet. Věnovat se chci ale
i dalším velkým investicím v kraji - am už do dopravy či třeba
na rekonstrukci Domova pro seniory v Přelouči.

ad 4) Přelouč patří mezi půvabná města v kraji. Již jako dítě
jsem sem rád jezdíval z Pardubic na výlet na kole. Rád sem za-
vítám dodnes a vidím, jak se mnohé mění k lepšímu.
Čtenářům „Roštu“ přeji radost z jejich města a co nejvíce lid-
sky milých situací i v jejich osobních životech.

Ing. Roman Línek
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:
BESEDA

Dne 12. 3. 2008 proběhla beseda s Mgr. Robertem Veletou
z pardubické kriminální policie, pod názvem „Bílý kruh bezpe-
čí.“ Beseda byla velmi zajímavá a děti se zde dověděly mnoho
nového o prevenci kriminality, drogové prevenci a o domácím
násilí. V průběhu besedy měly děti i mnoho zajímavých dota-
zů, na které dostaly kvalifikovanou a podnětnou odpově�. 

JÍZDA NA KONI

Jízda na koni obohacuje děti o nové zážitky. V sedle Bony
se děti tentokrát učily jezdit v poklusu. Nechyběla ani akroba-
tická část, při které se naučily za jízdy lehnout a znovu se vy-
mrštit do sedu.

PYŽAMOVÝ KARNEVAL

Klub Radost dostal pozvání na „Pyžamový karneval“ do Újez-
da. Po příjezdu nás čekal příjemně vyhřátý sál místního hostin-
ce, kde se nám dostalo pěkného přijetí s občerstvením. Vyzdo-
beným sálem zněla veselá hudba a celé odpoledne bylo plné
tance, her a soutěží. Děti z klubu Radost ukázali své hudební
nadání a v pěvecké soutěži Romanka Honová získala 1. mís-
to. Na druhém místě se umístil Martin Bednář a třetí místo
patřilo Renče Křivkové, Elče Fejkové a Báře Vosáhlové. Sladkou
odměnou těmto dětem z klubu Radost byly tři krásné dorty.
A jak už to na každém správném karnevalu bývá, nechyběla
ani bohatá tombola. Tímto děkujeme Újezdu za pozvání a krás-
ně prožité odpoledne.  

kolektiv klubu Radost
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Přeloučská poliklinika, a.s.
V poslední době se kolem zdravotnictví vyrojila spousta otázek.

Proto jsme se rozhodli navštívit vedoucího lékaře Přeloučské
polikliniky MUDr. Luboše Malinu a požádat ho o objasnění ně-
kterých z nich, zejména těch, které se týkají Přelouče.

Kdo je vlastníkem Přeloučské polikliniky, a.s.?
Již třetím rokem nás vlastní Euroclinicum, a.s., je to holandská

firma se sídlem v Německu, působící v podstatě na celém území
ČR. U nás má centrálu v Praze. Vlastní v ČR sím poliklinik, kupu-
jí i nemocnice a lékárny (divize Europharm). Tato firma dlouhodo-
bě působí v Německu, takže mají dostatek zkušeností. Za dobu,
kterou Euroclinic naši polikliniku vlastní (téměř dva a půl roku),
sem „nateklo“ dost peněz, což začíná být vidět. 

Co se tedy na poliklinice v poslední době změnilo?
Je zde nově zrekonstruovaný rentgen, dále laboratoř včetně

vybavení a také nová chirurgie s novými přístroji. Všechna tato
pracoviště jsou moderní a příjemná. Je zde zavedena nová po-
čítačová sím, která tady dosud chyběla, byly pořízeny nové mo-
derní přístroje a byla zakoupena i nová sanitka, v plánu je i za-
koupení dalšího vozidla. V nejbližší době se plánuje přestavba
lékárny včetně ordinací nad ní. Další změnou je to, že „erzeta“
(Rychlá záchranná služba), která měla pronájem v budově po-
likliniky, i když není její součástí, byla přesunuta do nově vybu-
dovaného objektu v jižní části města.

Občané se často ptají, jak je to s pohotovostí?
Rychlá záchranná služba donedávna zastávala funkci pohoto-

vosti, nyní po jejím přestěhování na poliklinice drží služby lékaři
do 15,30 hodin. Vedení polikliniky se snaží, aby i v době dovolené
ordinoval jeden lékař pro děti a dorost a jeden lékař pro dospělé.

Pacienty zajímá hrazení poplatků.
Poplatky jsou stanovené zákonem a i když tím nejsme na-

dšeni a vzniká další administrativní práce pro sestřičky, vybírat
se musí, za jejich nevybírání jsou finanční sankce. Zdejší léka-
ři se snaží, aby pacienti neplatili poplatek 30,-Kč opakovaně, to
znamená, že na specializovaných pracovištích zdejší poliklini-
ky (interna, chirurgie atd.), kam je pacient odeslán praktickým
lékařem tento poplatek už znovu neplatil (v některých případech
to však nelze). Tzv. Vyžádaná péče se ze zákona neplatí - UZ či
RTG vyšetření, vyšetření v laboratoři, atd.)

Jaké máte dosud zkušenosti s poplatky,
pacienti je platí ochotně?

Zatím s placením nejsou problémy, i když
nejdříve kolem poplatků panovaly obavy. Je
důležité zdůraznit, že poplatky na zdejší poli-
klinice si nenechávají lékaři ani sestřičky, ale
jdou vlastnické firmě, která je zpětně investu-
je do zařízení atd. Za měsíc se vybere kolem
130 000,- Kč. Poplatek se má např. při kontro-
le platit jen tehdy, je-li pacient vyšetřen. O za-
koupení automatu na placení se neuvažuje
pro jeho vysokou cenu.

Došlo v poslední době také k personálním
změnám?

Během loňského roku přišlo na Přelouč-
skou polikliniku, a.s. několik nových lékařů,
jsou to zkušení lékaři z pardubické nemocni-
ce. Na interně nyní pracuje internista a výbor-

ný kardiolog MUDr. Hemžský, na chirurgii MUDr. Dejdar, na kož-
ním oddělení MUDr. Komátková. Na dětském oddělení nastoupil
MUDr. Knížek (místo MUDr. Novotné - nyní na mateřské dovo-
lené). Pro Přeloučáky bude jistě zajímavé, že MUDr. Knížek dělá
také očkování všeho druhu a cestovní medicínu = očkování při
cestě do exotických zemí (konzultaci či návštěvu lze domluvit
telefonicky). Plicní oddělení převzala MUDr. Krejčí. Máme i do-
statek sester, takže personální stav je velmi dobrý. Uvítali by-
chom ale jednoho až dva zubní lékaře. Firma má zájem o rozvoj
polikliniky, která je v současné době bez dluhů a výdělečná.
Záleží na toku peněz, jaké další možnosti bude poliklinika mít
a jaké další služby bude moci pacientům poskytnout.

Děkuji MUDr. Malinovi za rozhovor a jménem Přeloučáků pře-
ji hodně úspěchů v práci. Mgr. Věra Jelínková
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S koncem měsíce února a začátkem března jsou tradičně spo-
jeny výroční členské schůze místní organizace ČRS. Ty letošní
proběhly 23. února v místních skupinách Lázní Bohdaneč a Heř-
manova Městce, 15. března pak následovala členská schůze v Pře-
louči. Počet členů a organizační uspořádání naší MO neumožňuje
svolání celé členské základny na jednu výroční schůzi a tak hlav-
ním účelem těchto dílčích jednání je kromě seznámení členů s hos-
podařením a činností organizace v uplynulém roce zvolení de-
legátů na výroční konferenci, která pak schválí závěrečný účet
hospodaření a především plán a rozpočet na nadcházející rok. 

Výroční schůze v jednotlivých místech stejně jako v předchá-
zejících letech ocenily práci těch svých členů, kteří se nejvíce za-
sloužili o dosažené výsledky, zhodnotily jak byly naplněny zámě-
ry přijaté na podobném setkání v předcházejícím roce a navrhly
náměty pro jednání nadcházející konference, která se podle sta-
noveného plánu uskuteční v polovině dubna.

Většina připomínek a případných námětů, které se v rámci dis-
kuze objevily byly přítomnými funkcionáři výboru bu� na místě
vysvětleny, případně stanoven postup další realizace.

Ty připomínky a náměty, které se týkají činnosti celé organizace
musí projednat a vyjádřit se k nim právě již zmíněná konference.

Mezi takové patří nepochybně návrh na další omezení veli-
kosti úlovku na jednu povolenku v revíru „místní vody“, zarybňo-
vací plány jednotlivých vod revíru, úprava zavážení návnad a ná-
strah na některých vodách, úprava placení za neodpracované
brigádnické hodiny případně snížení věku kdy se brigádnická po-
vinnost úplně ruší nebo způsob nakládání s nemovitým majet-
kem. Takovéto připomínky budou samozřejmě předmětem jed-
nání ve výboru a následně předloženy k posouzení delegátům
konference a případně zařazeny do přijímaného usnesení.

Objevily se samozřejmě i připomínky a náměty jako například
možnost rozšíření povolených hodin lovu, parkování vozidel na
některých místech, celonoční chytání a pod, V těchto případech
pokud realizaci brání právní předpis, am už státních nebo rybář-
ských orgánů, jej nelze obejít, a jakékoliv naše rozhod-
nutí by bylo samozřejmě neplatné s případným po-
stihem.

Jak z výše uvedeného vyplývá čeká cca 80 zvolených
delegátů důležitý úkol a nezbývá proto než věřit, že jej
svoji aktivní účastí na konferenci, která se uskuteční
13. dubna 2008 v prostorách restaurace kempu Bře-
hy, splní...

Petrův zdar.      J. Posledník - místopředseda MO

Při příležitosti VČS v Přelouči byli oceněni násle-
dující členové místní rybářské organizace:

pan Karel Tesař - čestné členství za dlouholetou vý-
znamnou a obětavou práci při budování rybochov-
ných zařízení.

pan Miroslav Veselý - stříbrný odznak II. stupně VČÚS
H. Králové za dlouholetou práci pro MO.

pan Petr Novotný - čestné uznání za dlouholetou prá-
ci pro MO.

pánové František Kočí, Josef Kratochvíl a Jiří Hrdý
- poděkování za dlouholetou práci

pánové Lubomír Vojtíšek, Vladimír Žák a Ladislav
Veselý - poděkování za práci člena ryb. stráže

pánové Jaroslav Tomášek ml., Martin Foršt, Zdeněk
Hošek a Jindřich Čermák - poděkování za dosa-
hované sportovní výsledky

pan Pavel Novák - za zásluhy o rozvoj rybolovu v přívlači

Všem oceněným byly současně předány drobné věcné dary.
Výbor toto cestou všem ještě jednou děkuje za odvedenou práci.

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODECH
- POZVÁNKA PRO VŠECHNY PŘÁTELE TOHOTO SPORTU

Datum Akce Pořádá
5. dubna Výběr a příprava dětí Rybářský kroužek

na „Zlatou udici“
19. dubna Zlatá udice v Heřmanově Městci MO ČRS
26. dubna Závody pro dospělé - Herout MS Heř. Městec

- Heřmanův Městec
30. dubna Předváděcí chytání „plavaná“ Rybářský kroužek

na Komoře 
začátek května Dětské závody na Komoře MO ČRS
3. května Závody pro dospělé Bohdaneč MS L. Bohdaneč

- Černá II
31. května Dětské závody-Rybník Bašta MS L. Bohdaneč

- L. Bohdaneč
červenec 2008 Letní tábor na Orlíku Rybářský kroužek
11. října Závody v přívlači MO ČRS

- voda bude upřesněna

Přesný termín dětských závodů na Komoře bude oznámen
formou plakátů a na internetu. Podrobné údaje o jednotlivých
závodech včetně propozic budou uvedeny na webových stránkách
organizace /www.mocrs.vprelouci.cz/ (sledujte stránky a vývěsní
skřínku)

Po skončení oficiální části rybářských závodů pro dospělé tj.
Herout a Černá II bude umožněno dětem, pokud budou v dopro-
vodu dospělého rybáře, zachytat si i bez platné povolenky.
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Pohledy do historie Přelouče

PŘELOUČŠTÍ SOKOLOVÉ V LETECH 1945-1948
Po skončení II. světové války se v květnu 1945 začal rozvíjet společenský a kulturní život v mírových demokratických

podmínkách. Výbor sokolské jednoty z roku 1941 a další mladí členové, v roce 1945 zahájili práci pro obnovení jedno-
ty. O prázdninách se sešly cvičitelské sbory mužů a žen, aby připravily na září zahájení pravidelného cvičení. Do cvičeb-
ních hodin se přihlásilo celkem 359 cvičenců. Sokolovna byla
pro veřejnost slavnostně otevřena 29. září 1945, „Večerem Tyršo-
vých her“. Činnost jednoty se zdárně rozvíjela, ještě do konce roku
1945se začal vydávat měsíčník „Sokolské zprávy“ pro členy jed-
noty II. okrsku sokolské župy Tyršovy. Redaktorem byl Otakar Ho-
ráček, řed. měšmanské školy. V únoru 1946 se konala valná hroma-
da jednoty, na které byl zvolen nový výbor jednoty - starostou se
stal STANISLAV RUT (1901-1984), I. místostarostou Otakar Horáček,
náčelníkem Adolf Švorc, náčelnicí Anna Slámová, vzdělavatelem
Bohumil Čejka. 

Byla zřízena čítárna pro členstvo, která byla vybavena sokol-
skými a sportovními časopisy a obrázkovými týdeníky. Byl obno-
ven sokolský tábor v Bratrouchově v Krkonoších. Prvního tábora
se zúčastnilo 104cvičenců a 9 vedoucích cvičitelů. 

Dne 30. 6. 1946 se konalo na letním cvičišti před sokolovnou
veřejné cvičení II. okrsku župy Tyršovy jako příprava na župní sle-
ty připravované na rok 1947 a konečně na XI. Všesokolský slet
stanovený na rok 1948. Ve II. poschodí sokolovny se začalo hrát
pro děti loutkové divadlo. Do sokola byly zavedeny i sporty - bas-
ketbal, volejbal a dorostenecká atletika. Dne 27. října byla zaháje-
na příprava XI. Všesokolského sletu v Praze zažehnutím hrani-
ce na tehdejším letišti v Hájkách. Rok 1947 byl pro přeloučskou
jednotu velmi významný. Jednota byla Tyršovou župou pověřena
uspořádáním župních sletů žactva, dorostu a členstva. Byla usta-
novena sletová komise v čele se starostou jednoty br. Stanislavem
Rutem, která vybrala pro sletiště tehdejší letiště v Hájkách. Župní
slet žactva v dorostu se konal 14. - 15. června 1947 a vystoupilo
na něm 5500 cvičenců. Dne 5. - 6. července se uskutečnil slet člen-
stva za účasti 2400 cvičících. Slety sledovalo vždy několik tisíc diváků. V roce 1947 byla založena sokolská jízda. Výcvik
vedl br. Beneš z Benešovic. Dále byl obnoven hudební odbor. O prázdninách proběhl tradiční letní tábor žactva a dorostu
v Bratrouchově.

Od září začala intenzivní příprava na XI. všesokolský slet v Praze r. 1948. V tomto roce se konala poslední valná
hromada jednoty Sokolské. Zajímavá je výroční zpráva za rok 1947 z této valné hromady pořádané 15. února 1948. Vy-
bráno ze zprávy starosty jednoty Sokolské Stanislava Ruta: „…Uzavíráme rok 1947 bohatý na činnost v jednotě, župě
i celé obci sokolské… Jako řádní hospodáři ohlížíme se na vykonanou práci a skládáme z ní účty, nikoliv proto, abychom
se honosili, ale abychom se z chyb poučili, napravili a zlepšili to, co se napraviti a zlepšiti může a pokračovali v tom, co
bylo shledáno dobrým a prospěšným… Cvik ducha provází a proplétá celou sokolskou činnost a vytváří především mrav-
ně zdatné jednotlivce. Netvrdíme o sobě, že jsme dokonalí, ale máme opravdovou vůli státi se lepšími a veškerá naše
činnost k tomu směřuje. …vysoce si vážím pospolitosti a bratrství, které vládlo v odstupujícím výboru. Nebylo mezi ná-
mi rozdílů stavovských, politických, náboženských, na prvním místě stála vždycky věc sokolská…“

Na této valné hromadě jednoty Sokolské 15. února 1948 byli zvoleni činovníci, kteří zabezpečili velkou účast na
XI. Všesokolském sletu v Praze. Události XI. Všesokolského sletu v Praze ukázaly, že sokolové poslouchat nebudou. Ko-
munisté záhy zjistili, že jestliže se má stát Sokol základem poslušné tělovýchovné organizace, nesmí to být starý Sokol,
oddaný Masarykovy a Benešovy. Po tomto sletu na podzim roku 1948 začal pracovat místní akční výbor složený ze
všech spolků provozujících sport a tělovýchovu ve městě, který měl za úkol provést násilné sjednocení tělovýchovy do
jedné organizace. 

Současně na půdě sokolské proběhla „očista“, kterou akční výbor zdůvodnil provokačními událostmi na XI. Všesokol-
ském sletu, které ukázaly, že v Sokole jsou reakční skupiny nepřátelské lidově -demokratickému režimu a tento nepřá-
telský postoj projevují i nadále. A tak ze Sokolské jednoty byla řada členů vyloučena. Br. starosta Stanislav Rut se musel
vzdát funkce a nastalo období, kdy v jednotě rozhodovali dosazení funkcionáři schválení KSČ.



Vozíčkáři a osoby postižené v našem městě - ozvěte se!
Zatímco podzim našeho života bývá spojován s velkými am-

bicemi k užívání klidného společenského života, pak poslední
životní etapa zůstává i přes evidentní oteplování současného
zimního období skutečným utrpením: návštěvy zdravotnických
zařízení, Alzheimer, Parkinson, oční zákaly, nemoci kloubů,
pohybová nestabilita, urologické potíže, nespavost a k tomu
všemu finanční dopady cenových opatření naší vlády, které nej-
více postihují právě tuto věkovou kategorii.

Abych byl konkrétní: trojí bolestivé upadnutí manželky ne-
dlouho po sobě za nutné účasti pohotovostní služby bylo příči-
nou rodinné rady, že se manželce zakoupí zdravotní čtyřkolový
vozík, který jí zajistí bezpečnější pohyb venku a umožní i komu-
nikaci se známými, což přispěje ke zlepšení jejího psychického
stavu. Vánoční dárek pak zajistil syn.

Avšak již první zkušenosti společného výjezdu s manželkou
byly pro mne jistým zklamáním. Jako osoba, postižená neope-
rovatelným kolenním kloubem (věkový limit), která se pohybu-
je v ulicích našeho města jen na dámském kole, neměl jsem
objektivní pojem o stavu městských chodníků a jejich přejez-
dech, a tak jsem se při tom stálém nadzvedávání vozíku a vy-
rovnávání kol zapotil více než při pěší chůzi s použitím holí.
Nakonec jsme ty zdravotní kondiční jízdy omezili jen na objezd
tzv. vilové čtvrti a postupně se pouštěli do blízkého okolí. Při
objíž�ce areálu býv. Hospodářské školy se staveništěm nové
sportovní haly jsem zjistil, že např. chodník v ulici Za Fontánou
při školní zahradě nebyl po pravděpodobném uložení elektr.
sítě znovu obnoven a rovněž tak tomu je i v ulici Foersterově,
třebaže i tam byla kdysi chodníková kostková dlažba. 

Další překvapení nás čekalo při objezdu tzv. Habrmanovy
čtvrti, kde ani v prodloužené Smetanově ulici západním směrem
k ulici Foersterově nebyl rovněž chodník obnoven.

V blízkosti této ulice je plánována výstavba nového sídliště
„Na Hodinářce“ s kompletním vybavením inženýrských sítí, pak
takovéto nedostatky ve směru do centra města jsou pěstí na oko.

Obdobné zkušenosti s užíváním zdravotního vozíku měla
i paní Marie Kozáčková ze Smetanovy ulice: místo bezpečné-
ho nákupu v obchodní síti na sídlišti musela bojovat s výtluky
v poškozených chodnících a zdravotní vozík proto raději vráti-
la. Na neutěšený stav chodníků si stěžují i občané s kolečkový-
mi nákupními brašnami.

Dalším nešvarem v našem městě jsou změny v názvech tra-
dičních objektů. Týká se to hlavně pohostinství a nebylo to výsa-
dou jen totalitního režimu (Na růžku, Na křižovatce, Na sále,
apod.), ale též období po „sametové revoluci“. Tradiční hotel
„U jelena“ královéhradeckého pivovaru změnil s novým maji-
telem i název, rovněž nový moderní hotel Fontána převzal ozna-
čení po novém majiteli, přičemž název ulice „Za Fontánou“ změ-
nu nezaznamenal. Naopak není mi známa příčina změny názvu
Domova důchodců na druhém konci města na „Domov důchod-
ců u fontány“, kterou tam dodatečně zřídili, což může být pro
cizí návštěvníky klamné, protože v ulici „Za Fontánou“ jsou rov-
něž sídla sociálních objektů.

Zatímco v obchodním světě jsou loga firem pečlivě střeže-
na a bývají předmětem četných soudních sporů, u nás jsou ty-
to věci pouhou malicherností.

Na závěr bych chtěl vyslovit přání, aby v zájmu bezpečné-
ho pohybu místních seniorů (vozíčkářů i tělesně postižených)
věnovalo vedení našeho města údržbě chodníků patřičnou po-
zornost a v případě, že tato povinnost je v kompetenci jiného
majitele, vyzvalo jej k plnění jeho povinností.

František Hollmann
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Sokol začínal poslouchat - v září 1950 spolu se školami, od-
bory a posádkou připravoval masovou akci za získání Tyršova od-
znaku zdatnosti. Celotýdenní akce se nedočkala takového ohlasu,
jaký se očekával. Zvláště zájem mládeže byl malý. 

Jednota vedená Aloisem Králíkem a místostarostou Janem Ko-
trbatým, byla pro národní výbor nadále moc sokolská a nedělala
dobrý dojem. Fungovaly odbory základní tělesné výchovy, basketba-
lu, atletiky, fotbalu, hokeje, volejbalu, turistiky a lyžování.

Řešením sokolského problému měly být sokolské závodní jed-
noty. V roce 1951 existovaly v Automobilní zbrojovce i Tesle. V Auto-
mobilní zbrojovce se pěstoval box, kopaná a volejbal, v Tesle hráli
volejbal a basketbal. Všichni cvičili v jedné sokolovně.

Koncem roku 1951 byla původní sokolská jednota ve městě
připojena k sokolské jednotě v Tesle. Tím tradiční Sokol v Přelouči
na dlouho zanikl a do vedení sportu se dostaly dělnické kádry. Spo-
jení jednot znamenalo redukci počtu členů ze sedmi set na čtyři sta.
Novým předsedou se stal Arnošt Kulhan.

Sokol přestal být svéprávnou organizací, ale řada sokolských
cvičitelů a sportovců v jednotě zůstala i ve změněných podmínkách
a udržovali sokolského ducha ve své činnosti. To se projevilo po
dvaceti letech v roce 1968 a po dalších dvaceti letech v roce 1990
při obnovování sokolské jednoty v našem městě.

Marcela Danihelková

NAPSALI JSTE NÁM…
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PRO MLÁDEŽ

O PSECH: 12 pohádek z pokladů našich
a světových pohádkářů.
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Jitka Křídlová
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NARODILI SE:
Gabriel Bašta
ul. Sportovní

Erik Čeřovský
ul. Pardubická

Valerie Hubáčková
ul. Žižkova

Jan Charouzd
nám. 17. listopadu

JUBILANTI:
Emilie Štveráková 75 let
ul. Karla Čapka

Růžena Kohoutková 80 let
Štěpánov

Růžena Koppitzová 80 let
ul. Hradecká

Josefa Skálová 88 let
ul. ČSA

Marie Hrochová 90 let
Škudly

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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SRDEÈNÌ ZVEME NA BESEDU S OTAKAREM MLEJNKEM
v pondělí 14. dubna v 9.45 hod.

v čítárně Městské knihovny.
Autor publikací - „Český doktor na moři“, „Dálná plavba volá“,

„Světem křížem krážem“ - vzpomínky z jeho praxe lodního 
lékaře a dobrodružných cest po světě.

Těšíme se na setkání.

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM
PŘELOUČE 2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ PŘELOUČ
ZO STRANY ZELENÝCH PŘELOUČ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MÚ PŘELOUČ

VYHLAŠUJÍ HLASOVACÍ ANKETU
PRO VŠECHNY Z PŘELOUČE I OKOLÍ

DEJTE HLAS SVÉMU STROMU
a) vyplněním hlasovacího lístku v Městské kni-

hovně Přelouč
b) vytvořením vlastního originálního hlasova-

cího listu libovolné velikosti
c) školní kolektivy mohou vytvořit společný

hlasovací list za celou třídu nebo skupinu

hlasovací lístky se odevzdávají do 20. 4. 2008
v Městské knihovně Přelouč

23. DUBNA 2008
NÁMĚSTÍ TGM PŘELOUČ v 10.00 h.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A DEKOROVÁNÍ VÍTĚZNÉHO STROMU,

ZASAZENÍ STROMU PŘELOUČSKÝCH DĚTÍ

Kmochova hudba Kolín
a Stavební podnik Přelouč
pod záštitou vícehejtmana

Pardubického kraje 
Ing. Romana Línka 

a Města Přelouč 

připravují

kulturní odpoledne 
s programem

pro celou rodinu.
Akce proběhne na fotbalovém
stadionu v Přelouči v neděli

25. května 2008. 
Podrobnější informace zve-
řejníme v příštím čísle Roštu. 

Ing. Moravec Martin

Inzerce

Inzerce



24 Přeloučský ROŠT

! Kultura 

4. dubna ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY DO LOTYŠSKA
pátek Dokument se věnuje transportům Židů a Židovek do ghetta v lotyš-
17.30 hod. ské Rize a do tamnějšího lágru Salaspils, o němž se mluví méně

často než o jiných pracovních, koncentračních a vyhlazovacích tá-
borech.

85 minut mládeži do 12 let nevhodný

5. dubna LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
sobota USA-pro Bena není historie jen suchým výčtem toho, co se v dávné
16.30 hod. minulosti událo...pro něj historie občas nabízí možnost nalézt ne-

uvěřitelné poklady. Po jeho ohromujícím nálezu pokladu templářů
se stal nejznámějším hledačem pokladů na světě...ačkoliv on dává
přednost označení „strážce pokladů“.

124 minut 70 Kč mládeži přístupný

6. dubna BEOWULF
neděle USA-v dobách hrdinů žil mocný bojovník, který zabil svého démo-
17.30 hod. nického soka. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou a velmi svůd-

nou matkou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník
Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, která
překoná všechny vaše představy...

114 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

11. dubna ZLATÝ KOMPAS
pátek USA-náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj existuje nesčet-
17.30 hod. ně dalších světů, které se tomu našemu mnohdy podobají. Někte-

ré odlišnosti jsou pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má kaž-
dý člověk svého démona, který je součástí jeho duše, má podobu
zvířete a existuje mimo lidské tělo. 

113 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

12. dubna JEN POČKEJ 1
sobota Honička Vlka za Zajícem právě začíná. Připravte se na následující
16.00 hod. příběhy: Na pláži, V lunaparku, Všechny způsoby jak chytit Zajíce,

Sportovci, Nové nápady Vlka, Příhody na vsi, Na silnici, Nezapome-
nutelný karneval a Není snadné být televizní hvězdou.

93 minut mluveno česky mládeži přístupný

12. dubna VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2
sobota USA- v blízkosti malého městečka dojde k nečekané katastrofě. Z ne-
19.00 hod. be se přiřítí poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za měs-

tem. Místo mírumilovných mimozemš_anů se z jeho útrob vydrá-
pou zrůdy dvou hrozivých a hlavně znepřátelených vesmírných ras:
Vetřelci a Predátor…

89 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

13. dubna ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
neděle Španělsko/Německo/Francie-tentokrát vás čeká příběh plný spor-
16.00 hod. tovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři. Odvážný Alafolix se

vášnivě zamiluje do princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem
a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka vyhrát ne-
jen Olympijské hry, ale i srdce princezny.

120 minut 65 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

18. dubna JÁ, LEGENDA
pátek USA- Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal
17.30 hod. zabránit šíření nebezpečného viru, který byl vyvinut lidmi a nedá

se léčit. Je z neznámého důvodu imunní a jako jediný příslušník
lidského rodu žije v troskách New York City. Možná je dokonce
posledním žijícím člověkem na planetě.

110 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

19. dubna JAN SAUDEK
sobota ČR/USA- Jan Saudek, v zahraničí mnohokrát oceněný a vystavo-
20.00 hod. vaný daleko dříve, než ho poznala široká veřejnost v rodné vlasti,

vystupuje před kamerou v mnoha rolích. Přesto se ani velký stvoři-
tel iluzí neschoval před pronásledujícími třemi kamerami a nemilo-
srdně odhalujícím okem režiséra.

95 minut 65 Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

20. dubna HOLKA NA HLÍDÁNÍ
neděle USA-Annie, čerstvá absolventka, vlastně náhodou vezme práci chůvy
17.30 hod. v bohaté rodině z New Yorku. Znalosti z oboru antropologie překva-

pivě brzy najdou praktické uplatnění a tak se pouští do pozorování
nepochopitelných zvyků rodiny z lepších kruhů, které si v ničem ne-
zadají s rituály domorodců z Afriky nebo Amazonie.

105 minut 65 Kč mládeži přístupný

25. dubna NOC PATŘÍ NÁM
pátek USA-majitel známého nočního klubu s pochybnou pověstí Bobby
20.00 hod. se obrací zády ke své rodině a jejím tradicím a užívá si na sklonku

osmdesátých let se svou krásnou přítelkyní Amadou bezstarostné-
ho a nevázaného života. Pro Bobbyho a jeho přátelé je život jed-
ním dlouhým večírkem…

117 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

26. dubna JEN POČKEJ 2
sobota Honička Vlka za Zajícem pokračuje. Uvidíme následující příběhy:
16.00 hod. Nečekaná změna, V cirkuse, V muzeu, Olympijské naděje, Elektro-

nický Zajíc, Zaječí chór, Pohádková Ztráta paměti, Jubilejum Vlka,
V supermarketu.

93 minut mluveno česky mládeži přístupný

26. dubna RAMBO DO PEKLA A ZPĚT
sobota Německo/USA-nesmrtelný Rambo opět na scéně! Čtvrtý díl série
19.00 hod. o vietnamském veteránovi nás zavede do jiho-východní Asie, kde se

stárnoucí John Rambo (Sylvester Stallone) usadil. Dále hrají: Julie
Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish.

93 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

27. dubna ŘÍŠE HRAČEK
neděle USA-kdo uvěří, může vidět zázraky. Vítejte v nejmagičtějším a nej-
16.00 hod. báječnějším místě na světě - v Říši hraček Pana Magoria. Musíte ale

přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu, co vidíte. Mávnutím kou-
zelného proutku se v této pohádkové říši začnou dít pozoruhodné věci.

94 minut 15 Kč mluveno česky mládeži přístupný

2. května ONCE
pátek Irsko-snímek, který proslavil Českou republiku při udílení Oscarů
17.30 hod. v letošním roce. Příběh o lásce a porozumění mezi dvěma mladými

lidmi, na druhou stranu však přináší i přesný pohled na českou ko-
munitu v zahraničí a vypovídá o době, kdy se k úspěchu může dopra-
covat každý. 

86 minut 15 Kč mládeži do 12let nevhodný

2. května SWEENEY TODD:
pátek ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
20.00 hod. USA - Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu Barkerovi, který

musí ve vězení na druhé straně světa strávit celých 15 let, se po-
daří uniknout do Londýna a je plně rozhodnutý pomstít svou ro-
dinu i zmařené roky.

116 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

3. května ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY 
sobota DO BĚLORUSKA
17.30 hod. Je druhým ze čtveřice devadesátiminutových filmů Lukáše Přibyla,

které jsou mozaikou vzpomínek židů deportovaných z Čech a Moravy
do koncentračních táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku

a východním Polsku.
85 minut mládeži do 12let nevhodný

4. května REŽISÉRSKÁ VERZE FILMU OBČAN HAVEL
neděle o celou půlhodinu natočeného materiálu delší se poprvé představila
17.30 hod. na festivalu Jeden svět, ve dnech 5. - 13. března v Praze. Při návštěvě

Rumunska se dostaneme mezi jiným i na návštěvu prezidentského
paláce, při oslavě prezidentových šedesátin ochutnáme pověstný
Havlův guláš, v USA navštívíme Miloše Formana atd.

155 minut 60 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

6 Kč

Kulturní služby města Přelouče
DUBEN 2008 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz

6 Kč

6 Kč
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Výroční valná hromada jednoty by-
la svolána na 27. února 2008. Její čle-
nové se sešli v nové zasedací místnosti,
aby zhodnotili svou činnost v uplynulém
roce. Jednání se zúčastnili zástupce měs-
ta Ing. I. Moravec, hosté z župy Pippicho-
vy a ZŠ Smetanova.

Sokol je nejpočetnějším občanským
sdružením ve městě. V roce 2007 sdru-
žovalo přes 700 členů, z toho polovinu
tvoří mládež do 18 let. Cvičební prostory
jsou využívány také při tělesné výchově
žáků místních škol a pro potřebu měst-
ské policie. Přetrvávajícím problémem zů-
stává skutečnost, že pro oddíl volejbalu
se musí pronajímat tělocvična gymná-
zia a sportovní hala ve Chvaleticích pro
mistrovské zápasy v basketbalu.

Ve zprávě o činnosti výboru zaznělo,
že většina bodů loňského usnesení byla
splněna. Podařilo se vybrat plánovanou
částku na členských příspěvcích, připra-
vují se oslavy 120. výročí založení So-
kola v Přelouči. Je shromaž�ován mate-
riál k vydání almanachu a byl stanoven
termín konání slavnostní akademie 18. říj-
na 2008, která se bude konat zároveň
v rámci oslav 90 let vzniku ČSR.

Některé úkoly byly splněny jen čás-
tečně, nebo nemohly být realizovány
z důvodu nedostatku financí. Vzhledem
ke zvýšeným nákladům na energie a za-
placením půjčky 120 000 Kč na úhradu
nové podlahy ve velkém sále nezbyly
prostředky na opravu střechy a okapů.
Byla provedena pouze oprava vstupního
schodiště, sociálního zařízení a plynové-
ho vytápění. 

Zástupci jednotlivých oddílů pak zhod-
notili svou práci za uplynulý rok. Tradič-
ně úspěšnou sezónu má za sebou bas-
ketbal. V soutěžích východočeské oblasti
reprezentuje Sokol Přelouč šest družstev,
nově začala přípravka dívek ze 4. až 5. tříd.

Nejúspěšnějším kolektivem byli Kadeti
U16, kteří pod vedením M. Buluška, L. Pa-
cáka a M. Půlpána obsadili 2. místo na
prestižním turnaji Joy of Game v Ústí
nad Labem. V současné době se slouči-
li s týmem U 14. Je důležité a potěšitel-
né, že přeloučský basketbal si vede na-
dále velmi dobře, drží si nejpřednější
místo mezi sportovními oddíly města
a jednoty a úspěšně je reprezentuje. Pět
mladých hráčů se zúčastnilo III. letní
olympiády dětí a mládeže ČR za Pardu-
bický kraj, osm hráčů úspěšně hostuje
v některých ligových týmech, L. Pacák je
čerstvým reprezentantem ČR do 16 let.
Všichni basketbalisté se těší, že si brzy
zahrají v nové domácí hale.

Oddíl stolního tenisu provedl nábor
do žákovských kategorií, trenéru M. Kop-
czykovi pomáhají s mládeží odchovanci
oddílu V. Vilím a J. Bezděkovský. Stolní
tenisté stále doufají, že se najdou finanč-
ní prostředky k rekonstrukci jejich herny,
která už nevyhovuje regulérním podmín-
kám soutěží.

Oddíl aikijujutsu a sebeobrany tréno-
val beze změn, z časových a technických
důvodů nepřijímal nové členy z řad mlá-
deže, letos se však s náborem se počítá.
Oddíl získal opětovně grant ČOS na let-
ní soustředění dětí. Vedení oddílu posílil
svým návratem z Prahy pan V. Bibr, který
se hned zapojil do tréninků. Tento oddíl
má také problémy s prostorami, kde tré-
nují, nebom tam zatéká a navíc došlo loni
k poškození zařízení sálu ubytovanými
fotbalisty.

Nejvíce dětí je členy oddílu sokolské
všestrannosti. Nejmladší cvičenci před-
školního věku chodí cvičit se svými ma-
minkami na mateřské dovolené již dopo-
ledne, druhá skupina odpoledne. Uspo-
řádali si společně karneval, oslavu Dne
dětí a také navštívili ZOO v Praze.

Hojně navštěvovaný je tradičně oddíl
nejmladšího žactva, kam docházejí děti
ve věku od 4 do 6 let. Mnohá děvčata
školního věku si oblíbila aerobik, ale i zá-
kladního cvičení mladších žákyň má vel-
mi dobrou docházku.

Oddíl gymnastek tradičně reprezen-
toval naši jednotu na župních přeborech
všestrannosti. ve sportovní gymnastice,
plavání a lehké atletice, rovněž i na pře-
borech ČOS. K sokolské všestrannosti
patří ještě početný oddíl florbalu a oddí-
ly žen. Ženy, které si říkají starší, ale jis-
tě se tak necítí, si udržují své pohodové
cvičení. O tom, jak je důležité si zvyšo-
vat a udržovat kondici i v seniorském vě-
ku, hovořil ve svém příspěvku bratr Adá-
mek, který svým vystoupením vyvolal
úsměv na tváři. Většina přítomných si
však tuto skutečnost, že v budoucnu se
budou muset senioři víc o sebe postarat
sami, jistě dobře uvědomila. Ostatní že-
ny si mohou vybrat, zda potrápí své tělo
při kondičním cvičení, na fitbalech nebo
na nových stepových můstcích.. 

Ve výčtu aktivit v loňském roce je nut-
né se ještě zmínit o další společenské
činnosti Sokola. K tradičním akcím patří
dále mikulášské besídky a dny otevře-
ných dveří na začátku školního roku.

Zástupci Sokola, bohužel však jen pa-
mětníci, se účastní pietních akcí v našem
městě, aby si připomněli významné udá-
losti v historii našeho státu. Pro starší
členy byl uspořádán poznávací zájezdy
do Ležáků a Havlíčkova Brodu a turis-
tický výlet do Jizerských hor. Na letošní
rok je v plánu zájezdů Praha historická
a Krkonoše. 

Naše jednota i nadále spolupracuje
s Klubem rodáků a přátel města Přelou-
če v Praze. 4. října se zde uskuteční be-
seda o naší jednotě v roce 120. výročí.

Nejdůležitějším bodem jednání val-
né hromady byla volba nového starosty
jednoty. Stal se jím Ing. J. Dašek, který se
na tuto funkci celý rok připravoval.

Nakonec se sluší vyslovit poděková-
ní všem cvičitelům a trenérům, kteří se
nezištně věnují naší přeloučské mládeži.

Stejné poděkování platí i těm, kdo na-
ši činnost podporují nebo sponzorují ně-
které akce, jako město Přelouč, ČEZ, Te-
pelné zdroje, Agrostav Pce, Kavalír, MPH,
Myland G.B.A., Elmet, Jenta, Brunnthaler
a další.

Výbor jednoty
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ČTVRTFINÁLE
Rockets - Motor 3:2, 1:2, 0:1 - na zápa-
sy 1:2 - postup Motor
Čuníci - Rio 1:3, 1:3 - na zápasy 0:2 -
postup Rio

SEMIFINÁLE
Cepy - Motor 2:0, 2:1 po prodloužení -
na zápasy 2:0 - postup Cepy
Jamaica - Rio 2:1 po sam. nájezdech,
3:0 - na zápasy 2:0 - postup Jamaica

O 3. MÍSTO
Rio - Motor 2:1, 3:2 - na zápasy 4:3 (po-
hárově)

FINÁLE
Cepy - Jamaica 4:1, 5:1 - na zápasy 2:0

KONEČNÉ POŘADÍ
1. HT Cepy
2. BC Jamaica
3. BC Rio
4. BC Motor stars Jih
5. Rockets
6. Čuníci
7. Chlupatej Bobr

SOUPISKA VÍTĚZŮ
Libor Komůrka, Tomáš Hájek, Radek Ba-
lán, Martin Beránek, Milan Beránek, Ště-
pán Poříz, Marek Smolík, Miroslav Strán-
ský, Radovan Pišta, Michal Jeřáb, Michal
Drenko, Jiří Švihlík, David Fedák, Tomáš
Hora, Ondřej Weber, Petr Brykner

STATISTIKY

NEJLEPŠÍ HRÁČ V KANADSKÉM BODO-
VÁNÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Petr Svoboda (Jamaica) 14 bodů (10+4)
NEJLEPŠÍ STŘELEC V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Ondřej Waber (Cepy) a Petr Svoboda (Ja-
maica) 10 gólů
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Michal Jeřáb (Cepy) průměr chycených
střel 95,24 %

NEJLEPŠÍ HRÁČ V KANADSKÉM BODO-
VÁNÍ V PLAY-OFF
Ondřej Waber (Cepy) 8 bodů (7+1)
NEJLEPŠÍ STŘELEC V PLAY-OFF
Ondřej Waber (Cepy) 7 gólů
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Michal Jeřáb (Cepy) průměr chycených
střel 94,55 %

SOUTĚŽ SLUŠNOSTI O POHÁR VLASTI-
MILA SOJKY
1. BC Motor stars jih 33 trestných minut

JARNÍ ZÁPASY HC JESTŘÁBI
A - TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)

Sobota 1.3.
HC JESTŘÁBI - TJ HBC OLYMP JINDŘI-
CHŮV HRADEC 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
SESTAVA: R. Ježek - M. Novotný, L. Tesák,
Z. Čapek, M. Štajner, D. Kazimír - J. Ka-
dera, M. Šmíd, D. Štefanský - J. Příhoda,
R. Stoklasa, J. Horák - P. Svoboda, L. Ko-
můrka - M. Jurkas
BRANKY: Kadera, Kazimír, Příhoda, Horák

Neděle 2.3.
HC JESTŘÁBI - JUNGLE FEVER KLADNO
1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
SESTAVA: R. Ježek (J. Cidlinský) - M. No-
votný, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner, D. Ka-
zimír - D. Štefanský, M. Šmíd, J. Kadera
- J. Příhoda, R. Stoklasa, J. Horák - L. Ko-
můrka, P. Svoboda - M. Jurkas
BRANKA: Šmíd

Neděle 9.3.
TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ - HC JESTŘÁBI 3:3
(2:0, 0:3, 1:0 - 0:0)
SESTAVA: J. Cidlinský (R. Ježek) - M. No-
votný, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner -
D. Štefanský, M. Šmíd, J. Marvan - J. Ka-
dera, M. Jurkas, P. Svoboda - L. Komůrka,
T. Hájek
BRANKY: Svoboda 2x, Šmíd

Neděle 16.3.
HC JESTŘÁBI - HBC PENTO MOST B 2:8
(0:1, 1:3, 1:4)
SESTAVA: R. Ježek (J. Cidlinský) - M. No-
votný, L. Tesák, M. Štajner, Z. Čapek,
D. Kazimír - J. Marvan, M. Šmíd, D. Šte-
fanský - J. Horák, P. Svoboda, J. Kadera
- R. Stoklasa, M. Jurkas, L. Komůrka -
J. Skřivánek
BRANKY: Novotný, Marvan

B-TÝM (2. ČESKÁ NÁR. LIGA VÝCHOD)

Sobota 1.3.
HC JESTŘÁBI B - JEŽCI HEŘMANŮV MĚS-
TEC 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)
SESTAVA: D. Krejčík (P. Brykner) - M. Pl-
háček, P. Mašek, L. Komůrka, T. Hájek,
D. Kazimír - J. Příhoda, F. Mucha, A. Ulrych
- M. Vojtíšek, M. Kryštof, A. Mít - T. Kryš-
tof, V. Klička, O. Škuta

Sobota 8.3.
SK OEZ LETOHRAD B - HC JESTŘÁBI B
1:1 (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)
SESTAVA: J. Cidlinský - P. Mašek, M. Pl-
háček, D. Kazimír, M. Sláma, T. Hájek -

L. Komůrka, F. Mucha, J. Michálek - A. Šej-
na, M. Kryštof, M. Vojtíšek
BRANKA: Kryštof

Neděle 9.3.
DDM ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B
11:3 (4:0, 4:1, 3:2)
SESTAVA: D. Krejčík - D. Kazimír, M. Sláma,
R. Adámek, P. Mašek - F. Mucha, M. Rů-
žek, M. Kryštof - M. Vojtíšek, J. Michálek,
V. Klička
BRANKY: Adámek, Vojtíšek, Kazimír

Sobota 15.3.
HC JESTŘÁBI B - HBC AUTOSKLO H.A.K.
HRADEC KRÁLOVÉ B 1:2 na sam náj.
(1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
SESTAVA: J. Cidlinský - R. Adámek, P. Ma-
šek, M. Sláma, D. Kazimír, T. Hájek - Z. Ča-
pek, F. Mucha, M. Kryštof - J. Michálek,
M. Růžek, L. Musil - A. Šejna, M. Vojtíšek
BRANKA: Růžek

STARŠÍ DOROST (NÁR. LIGA VÝCHOD)

Sobota 15.3.
HC JESTŘÁBI dorost - HBC AUTOSKLO
H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
SESTAVA: P. Brykner - P. Kozlík, Z. Auci,
J. Kalousek, T. Kryštof, M. Figura - T. Jirsa,
O. Škuta, O. Holub - V. Hykš, F. Nový, J. Du-
šek - J. Růžička, J. Pecka, P. Maschke
BRANKY: Kozlík, Jirsa

Sobota 15.3.
HC JESTŘÁBI dorost - HBC AUTOSKLO
H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)
SESTAVA: P. Brykner - Z. Auci, J. Kalou-
sek, T. Kryštof, M. Figura - T. Jirsa, O. Šku-
ta, O. Holub - V. Hykš, F. Nový, J. Dušek
- J. Růžička, J. Pecka, P. Maschke
BRANKY: Jirsa, Nový, Škuta

STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)

Neděle 2.3.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁ-
BI 3:6 (2:3, 1:2, 0:1)

Neděle 9.3.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K.
HRADEC KRÁLOVÉ 14:2 (3:1, 6:1, 5:0)

HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K.
HRADEC KRÁLOVÉ 13:1 (4:0, 4:1, 5:0)

Sobota 15.3.
HBC JOKERIT CHRUDIM - HC JESTŘÁBI
15:0 (6:0, 6:0, 3:0)

HBC JOKERIT CHRUDIM - HC JESTŘÁBI
13:0 (5:0, 5:0, 3:0) - fáda -
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VÝSLEDKY 1. PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY
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Nejdůležitější boje v poslední době sváděl z přeloučských
florbalistů tým FbC Maddox Přelouč bojující o záchranu v 2. ce-
lostátní lize. Jeho sezóna se díky nadstavbě celostátních sou-
těží v podobě vyřazovacích bojů blíží rychle ke svému konci,
a proto se příspěvek v tomto čísle Roštu soustředí na jejich zá-
chranářské práce. Udržet celostátní ligu pro Přelouč by totiž fakt
bylo něco!

V předposledním ligovém víkendu jsme poprvé dovezli ten-
tokráte z Chlumce nad Cidlinou do Přelouče plný počet bodů,
a to v nejdůležitější chvíli celé sezóny. Výraznou měrou jsme
tímto zamíchali sestupovými kartami, nicméně teprve následu-
jící, poslední kolo přinese definitivní rozluštění tajenky, kdo bu-
de sestupovat i postupovat do play-up o první florbalovou ligu.
Velkou zásluhu na úspěchu měla letos snad poprvé naprosto
kompletní sestava. Do útoku jsme vyrazili se třemi kompletní-
mi trojicemi a obrana nastupovala ve stabilních dvojicích. 

FbC Maddox Přelouč-Dukla Rangers Tábor 7:5 (5:0,2:2,0:3)
Sestava: Jarolím - Kurka, Sedláček, Jadrníček, Ledecký - Raška,
Halík, Novák - Vančura, Bína, Bulíček - Lelek, Pokorný, Škuta
Branky: 3. Novák (Ledecký) - 1:0, 4. Vančura (Bína) - 2:0.
6. Škuta (Lelek) - 3:0, 8. Lelek - 4:0, 13. Bulíček (Vančura) - 5:0,
20. Lelek (Kurka) - 6:1. 30. Pokorný - 7:2

Zápas doslova o holé přežití měl první překvapivé zjištění.
Dukla dorazila do Chlumce výrazně oslabená a pouze v osmi
lidech do pole. Ovšem i tak jsme nechtěli Duklu podcenit a vlít-
li jsme na ní od první minuty a šance se rodily jedna za druhou.
Díkybohu jsme je i proměňovali a po třinácti minutách zápas
začal vypadat na jednostranou exhibici. Hned zkraje druhé tře-
tiny po excelentní střele z otočky však dostávame malou výstra-
hu. O čtyři minuty později po filigránském kroužení kolem po-
loviny a sérii přihrávek zakončuje Lelek nečekaně z dálky svým
druhým zásahem za záda gólmana. Dukla po zmatcích v obra-
ně vystrkuje růžky také podruhé, nicméně pětigólový distanc
nám udržuje těsně před koncem třetiny Pokorný po efektním
blafáku gólmanovi do prázdné branky. Na poslední dějství by-
chom však nejraději všichni zapomněli a přesně podtrhlo naši
psychiku zápasu-místo doražení soupeře, strach o výsledek do
poslední sekundy. Ve 35. minutě už sledujeme na ukazateli stav
7:5 a 8 statečných borců se stále cpe do naší svatyně. Nervo-
zita, špatná rozehrávka, neschopnost podržení balónku vepře-
du a naprosto zbytečné zdramatizování zápasu. Nutno dodat,
že gól na 7:5 byl z kategorie málo vídaných, kdy soupeř uklízí
míček do branky po odrazu od zdi! Bohužel rozhodčí nejspíš
v daný moment sledoval úplně něco jiného než hru... Dukla si
touto prohrou nejspíš stvrdila sestup do krajské soutěže. 

FbC Maddox Přelouč- 1. FbK Jolly Tábor 3:2 (2:1,0:1,1:0)
Branky: 11. Jadrníček (Škuta) - 1:1, 12. Raška (Novák) - 2:1,
37. Raška (Jadrníček) - 3:2

Druhý táborský tým Jolly se prezentuje o mnoho lepšími vý-
sledky i hrou než Dukla, k tomu naše prohra 4:8 na jejich do-
mácím hřišti - to všechno byly předzápasové atributy, které nás
mohly vybudit k maximálnímu výkonu. Protože jsme byli posí-
leni ranní bodovou sklizní, situace na našem „domácím“ hřiš-
ti v Chlumci tomu začala od první minuty také odpovídat. Od
prvního hvizdu se hrál svižný florbal na obou stranách, k vi-

dění byly pěkné osobní souboje, solidní kombinace a zásahy
gólmanů. Jako první se radoval náš sok, jenže naše odpově�
přišla vzápětí a radost byla v krátké době hned dvojnásobná.
To Jadrníček po příhře se Škutou plácnul do míčku, který nad
gólmanovou nohou zaplul k pravé tyči a vzápětí po rychlém
kontru z naší poloviny Sedláček uvolnil do křídla volného Nová-
ka a spolupráce s druhým křídlem Raškou byla ukázková 2:1!
To „žolíky“ evidentně vyvedlo z míry a najednou bylo Maddo-
xu plné hřiště. Zkraje druhé třetiny nás ovšem do šlamastiky
poslal svojí nedisciplinovaností Raška, kdy zbytečně oplácel sou-
peřův faul-nefaul. V následné přesilovce jsme bombou z dál-
ky inkasovali a začínalo se do nuly. S postupujícím časem by-
lo cítit, že branka v jedné síti může být tou vítěznou, nebom se
hrálo stále ve vysokém tempu a obrany+brankáři dominova-
ly. Osm minut před koncem zápasu Raška dokončil svůj pří-
běh zápasu a do puntíku odčinil svůj zkrat ze druhé třetiny.
S důrazem a štěstím dotlačil míček potřetí za brankovou čáru
a euforie propukla na plné obrátky. Zbytek mače jsme na roz-
díl od zápasu s Duklou aktivní hrou zvládli bravurně a 3 body
vybojovali po zásluze.

Snad poprvé v sezoně jsme předváděli celoplošný atraktiv-
ní florbal se spoustou přihrávek, hledání si prostoru a rychlým
pohybem. Zvláště lajna mladých „pušek“ Lelek-Pokorný-Škuta
přiváděla soupeřovy obránce do častých rozpaků, ale celý man-
čaft šlapal jako jeden muž. Dokonalý „teamwork“ pánové, jen
tak dál a doufejme, že i příští rok ve druhé lize.

Petr Novák

Další přeloučský florbalový tým mužů Orel Přelouč pokra-
čuje ve skvělých jarních výkonech, kdy poráží jednoho soupe-
ře za druhým a rychle utíká ze dna tabulky Pardubické flor-
balové ligy, kde se ocitl po podzimu:

Orel Přelouč- FFC REAST Jablonné n/O 4:2 (0:0,2:0,2:2)
Hráno 23.2. v Chlumci n/C.
Branky: 18. Jezdinský (Čapek) - 1:0, 29. Hromádko (Lapka) - 2:0,
38. Blažej (Čapek) - 3:0, 45. Jezdinský (Pleskot) - 4:2.

Orel Přelouč- Sokol FAJTRS Pardubice E 4:3 (1:1,2:1,1:1)
Hráno 23.2. v Chlumci n/C.
Branky: 7. Lapka - 1:0, 22. Bureš (Tetřev) - 2:1, 24. Čapek (Bu-
reš) - 3:2, 35. Hromádko - 4:2.

Orel Přelouč- FbC Piráti Sokol Chrudim 8:2 (2:1,2:1,4:0)
Hráno 9.3. v Kostelci n/O.
Branky: 5. Lapka (Hromádko) - 1:0, 10. Koubek (Hromádko)
- 2:0, 17. Jezdinský (Hromádko) - 3:1, 20. Hromádko (Pleskot)
- 4:1, 31. Koubek (Lapka) - 5:2, 37. Pozler (Pleskot) - 6:2, 40.
Koubek (Lapka) - 7:2, 43. Koubek (Hromádko) - 8:2.

Orel Přelouč- FbC Heřmanův Městec 5:0 (3:0,2:0,0:0)
Hráno 9.3. v Kostelci n/O.
Branky: 1. Koubek (Hromádko) - 1:0, 9. Koubek (Hromádko)
- 2:0, 14. Lapka - 3:0, 17. Koubek - 4:0, 21. Hromádko (Kou-
bek) - 5:0.

Mladší i starší žáci pokračují v soutěžích na konci března
a v dubnu, výsledky přineseme v příštích číslech Roštu.

Mirek Kumstýř

FLORBAL V PŘELOUČI - INFORMACE
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Přinášíme vám výsledky za dvouměsíční období (15. 1. - 15. 3.)

Nejmladší minižáci
SKB Česká Třebová - Sokol Přelouč 21 : 76 (10:44)
Dašek 19, Roub 18, Pitřík 16, Tomášek 8, Pacáková 4, Žáčko-
vá 2, Jedlička 2, Jirák 2, Roubová 2, Luňák 1
SKB Česká Třebová - Sokol Přelouč 13 : 79 (13:30)
Roub 17, Dašek 12, Pitřík 12, Žáčková 11, Tomášek 11, Jedlič-
ka 5, Jirka 4, Vokál 3, Pacáková 2, Luňák 2
Sokol Přelouč - Basketbal Svitavy 80 : 14 (44:7)
Pacáková 14, Válková 12, Pitřík 12, Roubová 9, Roub 9, Da-
šek 8, Tomášek 6, Vokál 4, Fričová 2, Jirák 2 Válek 2
Sokol Přelouč - Basketbal Svitavy 89 : 60 (41:33)
Roub 26, Dašek 16, Tomášek 15, Jirák 11, Vokál 7, Pitřík 4, Vál-
ková 2, Lhotová 2, Válek 2, Jirka 2, Jedlička 2
Studánka Pardubice - Sokol Přelouč 31 : 87 (20:44)
Tomášek 21, Dašek 14, Jirák 10, Roub 10, Válek 10, Vokál 6,
Jedlička 4, Luňák 4, Holubová 4, Kubelka 2, Roubová 2
Studánka Pardubice - Sokol Přelouč 28 : 70 (12:36)
Roub 27, Dašek 13, Tomášek 12, Holubová 4, Válek 2, Rozkoš-
ný 2, Jedlička 2, Kubelka 2, Fričová 2, Vokál 2, Jirák 2
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 100 : 27 (59:12)
Dašek 26, Tomášek 18, Vokál 16, Jirák 12, Pitřík 12, Roubová 8,
Fričová 4, Žáčková 2, Holubová 2
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 101 : 25 (51:13)
Dašek 26, Tomášek 21, Vokál 16, Jirák 14, Pitřík 6, Žáčková 4,
Holubová 4, Válek 4, Pacáková 4, Fričová 2
BK Pardubice - Sokol Přelouč 61 : 42 (37:19)
Jirák 11, Dašek 10, Tomášek 9, Válek 4, Pitřík 4, Vokál 2
BK Pardubice - Sokol Přelouč 69 : 56 (24:28) (4:4) (11:0) -
2x prodloužení!
Tomášek 23, Vokál 14, Dašek 12, Jirák 3, Pitřík 2

Mladší minižáci
Sokol Přelouč - BK Pardubice 42 : 79 (26:36)
Vosáhlo 10, Dašek 8, Roub 7, Vokál 5, Tomášek 4, Pitřík 2, Ji-
rák 2, Pacáková 2, Kosina 2
Sokol Přelouč - BVK Holice 33 : 87 (20:42)
Pitřík 8, Dašek 5, Válek 4, Roub 4, Jirák 2, Kosina 2, Pacáko-
vá 2, Kořínek 2, Roubová 2, Tomášek 2
Nová Paka - Sokol Přelouč 31 : 100 (13:48)
Dašek 21, Roub 20, Hledík 14, Vosáhlo 13, Tomášek 9, Pitřík 9,
Vokál 8, Lhotová 2, Kořínek 2, Kosina 2
Baske�áci Josefov - Sokol Přelouč 83 : 77 (37:40)
Dašek 21, Tomášek 18, Vosáhlo 14, Roub 9, Vokál 4, Hledík 4,
Pitřík 3, Kořínek 2, Holubová 2
Sokol Přelouč - Choceň 31 : 110 (17:43)
Roub 8, Vosáhlo 7, Dašek 4, Vokál 4, Tomášek 3, Kosina 2, Vá-
lek 2, Minář 1
Sokol Přelouč - Svitavy 56 : 66 (23:34)
Roub 8, Dašek 8, Minář 7, Vosáhlo 7, Tomášek 6, Hledík 6, Pa-
cáková 6, Žáčková 4, Holubová 2, Vokál 2

Kadeti U 16
BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 49 : 78 (16:46)
Dašek 19, Kmošek 16, Pacák V. 15, Dvořák 8, Šimon 8, Bulu-
šek 7, Blažek 2, Machek 2, Hývl 1
BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 55 : 63 (35:34)

Kmošek 12, Dvořák 9, Blažek 9, Pospíšil 8, Dašek 7, Bulušek 4,
Pacák V. 4, Šimon 4, Machek 3, Šindelář 3
Sokol Přelouč - BK Synthesia Pardubice 100 : 72 (53:38)
Kmošek 28, Bulušek 23, Dvořák 15, Šimon 12, Šindelář 9, Da-
šek 6, Šebestián 3, Bělka 2, Blažek 2
Sokol Přelouč - BK Synthesia Pardubice 115 : 84 (54:39)
Dašek 27, Dvořák 26, Kmošek 21, Šimon 20, Bulušek 19, Bělka 2

NADSTAVBOVÁ ČÁST
- s nejlepšími celky Královéhradeckého kraje

Sokol Přelouč - Sokol Jilemnice 98 : 66 (50:45)
Bulušek 17, Pacák V. 13, Dvořák 11, Dašek 10, Suchánek 10,
Šandera 10, Šimon 9, Kmošek 6, Šebestián 6, Šindelář 4, Ma-
chek 2
Sokol Přelouč - Sokol Jilemnice 87 : 74 (49:38)
Bulušek 21, Šandera 18, Dašek 11, Pacák V.11, Šebestián 9, Dvo-
řák 6, Kmošek 5, Šimon 5, Šindelář 1
BK Kara Trutnov - Sokol Přelouč 36 : 80 (18:42)
Heřman 17, Dašek 16, Hývl 15, Šebestián 14, Suchánek 6, Ma-
chek 3, Pospíšil 3, Bělka 2, Blažek 2, Maček 2
BK Kara Trutnov - Sokol Přelouč 47 : 79 (18:32)
Heřman 25, Dašek 21, Hývl 12, Suchánek 10, Šebestián 10, Po-
spíšil 1
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 60 : 77 (28:43)
Bulušek 22, Pacák V. 20, Dašek 9, Dvořák 9, Suchánek 6, Šin-
delář 6, Šebestián 2, Hývl 1, Maček 1, Pospíšil 1
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 87 : 99 (43:57)
Bulušek 19, Šindelář 19, Dašek 18, Dvořák 10, Pacák V. 9, Su-
chánek 8, Šebestián 8, Hývl 6, Maček 2

Muži A
TJ Chlumec n. Cidlinou - Sokol Přelouč 83 : 80 (46:44)
Konvalina 26, Miřejovský 19, Sojka 16, Půlpán 9, Válek 8, Roub 2
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 71 : 73 (40:36)
Konvalina 23, Král 14, Válek 13, Přemyslovský 12, Půlpán 5,
Kautský 4, Bulušek L. 2
Sokol BC Darren Chrudim - Sokol Přelouč 100 : 66 (51:37)
Sojka 14, Konvalina 14, Priessnitz 8, Válek 7, Kautský 5, Půl-
pán 5, Roub 4, Král 3, Hruša 3, Přemyslovslý 3
Sokol Přelouč - Spartak Choceň 79 : 77 (38:38)
Sojka 30, Přemyslovský 16, Válek 14, Konvalina 10, Hruša 6,
Priessnitz 3
Sokol Přelouč - Sokol Vysoké Mýto 74 : 66 (37:34)
Sojka 27, Konvalina 18, Hruša 10, Priessnitz 8, Roub 4, Kubát 4,
Kautský 3
TJ Tesla Pardubice - Sokol Přelouč 82 : 55 (39:33)
Válek 18, Priessnitz 12, Roub 8, Král 5, Hruša 4, Kautský 3, Ku-
bát 3, Půlpán2
BVK Holice - Sokol Přelouč 75 : 63 (43:33)
Půlpán 14, Priessnitz 13, Přemyslovský 11, Válek 10, Hruša
10, Roub 3, Bulušek L. 2

Muži B
NADSTAVBOVÁ ČÁST - s celky Královéhradeckého kraje

Sokol Přelouč - BSK Jičín 100 : 71 (50:40)
Konvalina 28, Tužil V. 21, Král 16, Kubát 8, Půlpán 7, Tužil P.
5, Karásek 4, Dvořák 3, Haas 2, Priessnitz V. 2, Pála 2

Pod basketbalovými koši... se schyluje k závěru sezony



Jarní únava je přechodný stav, který trvá několik týdnů a pro-
jevuje se sníženou výkonností organismu a nižší schopností
koncentrace, únavou, podrážděností a kolísáním nálady. Že-
ny trpí jarní únavou čtyřikrát častěji než muži, ale najdou se
i šmastlivci, kteří jí netrpí vůbec.

Příčinou těchto stavů je přechod mezi ročními obdobími,
kdy tělo ještě „spí“ a nezvládá nároky, které na něj klade „aktiv-
nější“ jaro. 

Špatná nálada souvisí s nedostatkem slunečního svitu. Slun-
ce totiž stimuluje produkci „hormonu štěstí“ - serotoninu, který
ovlivňuje, zdali má člověk dobrou náladu, či se na svět mračí.

Po zimě, kdy slunce příliš nesvítí a hormonu štěstí máme
málo, je vhodné dobré náladě a vitalitě nějak pomoci.

Nedostatek světla je možné v tomto období nahradit po-
bytem v soláriu, které nejenom že dodá chybějící světlo, ale do-
dá jej bez škodlivého UV záření.

Další výhodou solária je, že na rozdíl od jarního slunce, kte-
ré si „svítí, jak chce“ a může nepřipravenou pokožku spálit, je
možné intenzitu a dobu opalování v soláriu regulovat. 

Přes mnohé mýty o škodlivosti opalování v soláriu je nespor-
né, že krátký pobyt v něm nejenom že zvedne náladu, ale i při-
praví kůži na prudké jarního slunce.

Na první pohled méně pohodlným způsobem jak vyzrát na
jarní únavu a cítit se dobře je pohyb. Nejčastější motivací člo-
věka k rozhodnutí udělat něco pro sebe a začít se hýbat je
snaha o zlepšení vzhledu, snížení hmotnosti, zvýšení fyzické
zdatnosti a odbourání stresu. 

Při pohybových aktivitách se však také, podobně jako při se-
xu, vyplavují do těla tzv. endorfiny, které způsobují již zmíněné
odbourání stresu a navozují pocity spokojenosti a štěstí. Proto
se také pohyb stává po čase zdravou závislostí a někteří jedin-
ci si již bez něj nedovedou svůj život vůbec představit.

Vzhledem k proměnlivému počasí je s jarním pohybem ideál-
ní začít ve fitness centru, kde personál poradí klientovi, jaká
aktivita je úměrná jeho věku a kondici, ale také kterým aktivi-
tám by se měl raději vyhnout. 

Základem každého fitcentra je posilovna, která byla dříve
doménou mužů. V současné době ji však ve velké míře využí-
vají i ženy také proto, že je ideální pro zpevnění těla, vyrovná-
ní svalových nerovnováh či odstranění bolestí zad.

Další aerobní pohybové aktivity - Aerobik, P-Class atd., patří
ke klasické nabídce lepších fitness center a využívají je ve vět-
ší míře ženy, které si lépe rozumějí s hudbou.

Tyto aktivity není třeba příliš představovat, rád bych však
přiblížil fenomén posledních let -spinning- který je nejúčinněj-
ším a vysoce motivujícím kardio-vaskulárním cvičením, které
spojuje hudbu, motivaci a představivost. 

Lekce probíhají na speciálních kolech - spinnerech, kdy
tempo určuje rytmický hudební doprovod a je přizpůsobeno
aktuální kondici cvičenců.

Spinning je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěžuje
kloubní systém a již po několika hodinách je znát úbytek tu-
kových zásob a zlepšení fyzické kondice. Je tedy vhodný pro
klienty, kteří kvůli bolestem kloubů, nebo špatné koordinaci ne-
chtějí nebo nemohou navštěvovat lekce aerobiku či P - Classu.

I když cvičení probíhá na stacionárním kole, je kladen důraz
na správnou techniku jízdy, takže získané návyky lze využít
pro letní vyjíž�ky do přírody na silničním či horském kole. 

Na dotaz, proč denně usedá do sedel spinnerů tisíce lidí,
odpovídají sami aktéři takto: „Chci zhubnout, chci zlepšit kon-
dici, chci se pobavit, chci vypnout, chci se zbavit stresu, chci být
odolnější.“

Je zřejmé, že spinning splňuje všechna kritéria pohybu vhod-
ného pro boj s jarní únavou. Navíc je možné s ním začít v kaž-
dém věku a v jakékoliv aktuální kondici. 

I přes výše uvedené příklady pohybových aktivit je však tře-
ba zdůraznit, že by si každý jedinec měl vybrat pohybovou ak-
tivitu tak, aby ho bavila a aby ho při ní nic nebolelo. I delší
procházka je pro organismus lepší než „odpočinek“ v křesle. 

Lidské tělo je totiž stvořeno k pohybu a pohybem získá člo-
věk nejen lepší kondici, ale i lepší náladu a dobrý pocit. Spo-
lečně s dostatkem slunce, otužováním a doplněním antioxi-
dačních a protistresově působících vitaminů je hračkou jarní
únavu přemoci!                           Mgr. Stanislav Leníček
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Aktivně na jarní únavu

Sokol Přelouč - Sokol Nová Paka 78 : 73 (35:32)
Tužil P. 25, Tužil V. 18, Král 12, Půlpán 12, Karásek 5, Haas 3,
Dvořák 2
Jiskra Nový Bydžov - Sokol Přelouč 81 : 60 (35:37)
Tužil V. 22, Tužil P. 12, Horák 7, Ždánský 6, Dvořák 5, Haas 2,
Karásek 2, Kautský 2, Hrdý 2
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 88 : 62 (50:26)
Tužil V. 21, Tužil P. 15, Karásek 8, Kautský 7, Dvořák 6, Priess-
nitz V. 3, Horák 2

BSK TJ Jičín - Sopkol Přelouč 78 : 68 (41:32)
Karásek 22, Ždánský 16, Horák 11, Pála 10, Kautský 5, Tu-
žil V. 4
Sokol Nová Paka - Sokol Přelouč 90 : 82 (53:38)
Tužil V. 24, Karásek 16, Horák 13, Ždánský 11, Kautský 10,
Priessnitz V. 5, Pála 3

V příštím čísle vám přineseme výsledky posledních zápasů i zá-
věrečné tabulky soutěží. D. Rambousková
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