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29. schůze rady města se konala mi-
mořádně ve středu 26. 3. 2008. Na této
schůzi se vzalo na vědomí zamítavé sta-
novisko Krajského úřadu Pardubického
kraje k novým přechodům pro chodce na
silnici I/2 v ul. Pardubická v Přelouči.
Jeden přechod byl navržen ve vzdále-
nosti cca 90 m od světelné křižovatky
(ul. Přemyslova) a druhý ve vzdálenosti
cca 190 m (ul. Veverkova). Odbor dopra-
vy a silničního hospodářství doporučil
v těchto místech vytvořit pouze místa pro
přecházení, která chodcům umožňují čas-
tější přechod komunikace s tím, že vzá-
jemná vzdálenost přechodů pro chodce
má být větší než 200m, musí být inten-
zivně osvětlené a v šířce komunikace
větší jak 8,5 m by musely být vytvořeny
dělící ochranné ostrůvky. Dále radní vy-
hlásili záměr na pronájem pozemků ke
stánkovému prodeji u písníků Lohenice
Mělice pro sezónu 2008. V neposlední
řadě se projednával zápis z komise bez-
pečnostní a dopravní. Tato komise měla
za úkol z předešlé rady mimo jiné navr-
hnout celkovou koncepci řešení cyklo-
tras na katastru města. Členové komise
se shodli na komunikacích se zvýšeným
pohybem cyklistů vedoucím k místním
cílům (nádraží, písníky, směr na Břehy
a Lhotu, výrobní závody). Komise kon-
statovala, že z důvodu stávající zástav-
by a šířkového uspořádání komunikací
nelze vyznačit samostatné cyklistické pá-
sy. Proto komise doporučuje při rekon-
strukcích komunikací vždy prověřit mož-
nost umístění cyklistického pásu, popř.
stezky.

7. 4. se konala další schůze rady v po-
řadí 30. Tato schůze měla jen několik
málo bodů, nad kterými bylo potřeba ví-

ce podebatovat. Radní schválili v ul.
Československé armády (v úseku mezi
ul. Pardubická a ul. Žižkova) odstranění
dopravního značení pro vyznačení parko-

viště, zachování jednosměrného provozu
a osazení dopravního značení umožňu-
jícího pohyb cyklistů v obou směrech.
Dále doporučili zastupitelstvu schválit do-
končení zklidnění centra města dle pů-
vodního projektu se zabudováním zpo-
malovacích prvků a zrušení vyznačené
cyklostezky v úseku Pernštýnské nám.

po křižovatku s ul. 28. října (povoz cyk-
listů bude zachován v obou směrech).
Radní dlouze projednávali také stavbu
a rekonstrukci městského úřadu, k čemuž
nebylo na tomto jednání přijato žádné
usnesení. 

Na radě, která proběhla 14. 4. 2008,
se schválila nabídka firmy OREDO, s.r.o.
HK na zpracování projektu na zavedení
a provoz MHD v Přelouči. Projekt bude
obsahovat návrh jízdního řádu s obě-
hem vozidla. Vozidlo bude zajišgovat do-
pravu s návaznostmi na meziměstskou
autobusovou a drážní dopravu. Rada do-
poručila zastupitelstvu schválit použití
výtěžku z výherních hracích přístrojů ve
výši cca 1 238 tis. za rok 2007 na úhra-
du nákladů pečovatelské služby pro sta-
ré a nemocné občany našeho města. Dá-
le radní doporučili zastupitelům vyhlásit
záměr na prodej lesních pozemků za ce-
nu dle znaleckých posudků.        J. H.
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Hejtman Pardubického kraje pan ing. Ivo Toman navštívil
Přelouč 21. 4. 2008. Starostka našeho města paní Irena Bure-
šová vytvořila program nejen pro pana hejtmana, ale také pro
12 dalších představitelů okolních obcí (Valy, Veselí, Janovice,
Řečany nad Labem, Břehy, Semín, Brloh, Zdechovice, Mokošín,
Kladruby nad Labem, městys Choltice a město Chvaletice). Nej-
prve proběhl pracovní oběd v salonku hotelu Bujnoch. Všichni
přestavitelé obcí měli možnost se vyjádřit k problémům, které
ve svých obcích řeší, i se kterými by jim kraj mohl popř. pomo-
ci. Pan Toman si nechal tyto problémy zaznamenávat a přislí-
bil, že je prověří a popř. pomůže při jejich řešení. Nemluvilo
se jen o záporech, ale i o kladech jak Pardubický kraj obcím
pomáhá.

Poté se všichni přemístili do firmy Tepostop. Tato firma
vznikla již v roce 1992. Ředitel společnosti pan ing. Josef Pa-
roubek nás s odborným výkladem provedl celou výrobou (firma

vyrábí kromě hasících přístrojů také speciální hasící systémy
pro ochranu výpočetní techniky, obráběcích strojů, trafostanic,

ústředen apod.) a představil nám nový typ práškového vysoce
účinného hasícího přístroje s 6 kg speciálního prášku, jehož
hasící schopnosti přesahují doposud běžně vyráběné. Tento
přístroj pod názvem SUPER byl vyroben v souladu s nově vy-
danou vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb. Na závěr byla na pana hejtmana při-
pravena hasební zkouška s práškovým hasícím přístrojem, kte-
rou úspěšně absolvoval.

Poslední část návštěvy pana ing. Tomana v našem městě
proběhla ve firmě SVOS Přelouč. Pan ředitel Černý nás přijal
v zasedací místnosti, kde s panem Tomanem a představiteli
obcí debatovali nad různými tématy např. obecně o manage-
mentu, marketingu a prosperitě. Firma byla založena roku 1992.

Po celou dobu firma opancéřovává vozidla, která jsou určena
nejen pro český trh, ale vyváží se do celého světa. Pan ředitel
Jaroslav Černý nás provedl všemi výrobními halami, kde nás
seznámil s různými fázemi pancéřování. Byla nám ukázána
i výroba neprůstřelných skel.                                     J.H.
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NÁVŠTĚVA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE
V NAŠEM MĚSTĚ



Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 3. 2008 evidováno celkem
798 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci březnu tedy činila v této oblasti 5,55 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (26,67 %), Vápno (19,3 %), Litošice (14,58 %), Strašov
(11,43 %), Labské Chrčice (11,11 %), Hlavečník (10,91 %), Pra-
vy (10,81 %), Turkovice (10,32 %). Dále uvádím další míru ne-
zaměstnanosti: Chvaletice (5,88 %), Choltice (5,57 %), Břehy
(7,08 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,82 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,57 % s celkovým počtem 3390 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,52 %, Holicko 3,06 % a Přelouč-
sko 5,55 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 3. 2008 cel-
kem 5229 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,6 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 31. 3. 2008 hlášeno na ÚP celkem 119 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
6,7 uchazeče.

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
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Trh práce
na Přeloučsku

Město Přelouč, 
Český svaz bojovníků za svobodu, 

TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč 
a Klub Dr. M. Horákové 

za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster     

8. května 2008 v 10.00 hod.
vzpomenou u památníku bojovníků 

proti fašismu a rasismu
63. výročí 

ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených

přeloučských občanů 
německými okupanty položením kytic

k památníku v parku u sokolovny.

V programu vystoupí 
pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Inzerce Inzerce



KDO: DOMOV U FONTÁNY
Libušina 1060, 535 16 Přelouč 
e-mail: info@domovufontany.cz
web: www.domovufontany.cz

CO: Multifunkční zařízení sociálních služeb
Příspěvková organizace Pardubického kraje. 
Celková kapacita 296 lůžek, z toho:
Domov se zvláštním režimem 68 lůžek
Domov pro seniory 228 lůžek
Poskytuje celoroční pobytové služby s nepřetržitou
ošetřovatelskou a zdravotní péčí 24 hodin denně.

Služby pro ubytované klienty:
"poskytnutí ubytování
"poskytnutí stravy 5 - 6x denně dle typu diety
"pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu
"pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu
" výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
" sociálně terapeutické činnosti
" zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
"pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů

klientů

"pomoc při obstarávání osobních záležitostí
" základní poradenství
"nepřetržitá ošetřovatelská péče
" zdravotní péče
" rehabilitace

KOMU: v Domově se zvláštním režimem
"osobám s Alheimerovou chorobou a stařeckými

demencemi,
" jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné

fyzické osoby
V Domově pro seniory
" seniorům se sníženou soběstačností, jejichž si-

tuace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby

KDE: Přelouč, Libušina 1060

KDY: Nepřetržitě

ZA KOLIK: Úhrada podle zákona 108/2006 Sb. ve znění vyhl
505/2006 Sb. v platném znění.

KONTAKT: 466 959 166, 466 959 167, fax 466 959 231
Mgr. Lucia Kakrdová lucia.kakrdova@domovufontany.cz
Bc. Ivana Zimová ivana.zimova@domovufontany.cz
Petra Křičenská DiS. etra.kricenska@domovufontany.cz
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Jak jsme již avizovali v minulém čísle, přinášíme přehledné informace o dalších službách sociální péče
pro seniory a zdravotně postižené v našem regionu.

Je zde kompletní přehled pobytových a ubytovacích možností pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

POBYTOVÉ SLUŽBY

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PŘELOUČSKU 
IV. část

KDO: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) 
Přelouč, ulice Sluneční 1516 - byty 1+1, 2+1
DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY
Přelouč, ulice Sluneční 1414 - byty 1+kk, 2+kk

CO: Poskytnutí chráněného bytu
"pro jednotlivce o vel.: 1+1 ev 1+kk
"pro dvojici o vel.: 2+1 ev 2+kk

KOMU: Lidem starým, osamělým, nemocným, se zdravot-
ním postižením, imobilním nebo lidem se sníže-
nou schopností sebeobsluhy

KDE: Žádost o přijetí do domu s pečovatelskou službou
(DPS):
MěÚ Přelouč, odbor sociální, 
Masarykovo nám. 27, kanc. č. 7
žádost též na adrese: www.mestoprelouc.cz

(rychlá pomoc, odbor sociální, formuláře)

KDY: pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:30

ZA KOLIK: nájemné a zálohy na služby dle velikosti bytu

KONTAKT: 466 094 161

Statut a pravidla pro přidělování bytů v domech s pečova-
telskou službou (DPS) v Přelouči 
pravidla na adrese: www.mestoprelouc.cz

KDO: DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) VE
CHVALETICÍCH
DPS - ulice U Stadionu 235 a 236, Chvaletice
- byty 1+kk, 2+kk

CO: Poskytnutí bytu v DPS 
"pro jednotlivce o vel.: 1+kk
"pro dvojici o vel.: 2+kk

KOMU: Lidem starým, osamělým, nemocným, se zdravot-
ním postižením, imobilním nebo lidem se sníženou
schopností sebeobsluhy, kteří jsou poživateli sta-
robního nebo invalidního důchodu

KDE: Žádost o přijetí do domu s pečovat. službou (DPS):

UBYTOVACÍ SLUŽBY



Město Chvaletice, U Stadionu 237, kancelář č. 11
- p. PhDr. Ivo Novák, místostarosta města

KDY: pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00,
popřípadě po telefonické dohodě v jiném termínu

ZA KOLIK: nájemné a zálohy na služby dle velikosti bytu

KONTAKT: 466 768 461 nebo 724 182 107 

Žádost o přidělení bytu je možné najít na adrese: 
www.chvaletice.cz

KDO: DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY VE SVINČANECH
DCHB - U Vavřince čp. 6, Svinčany - byty 1+kk

CO: Poskytnutí bytu v DCHB
"pro jednotlivce o vel.: 1+kk

KOMU: Lidem starým, osamělým, nemocným, se zdravot-
ním postižením, imobilním nebo lidem se sníže-
nou schopností sebeobsluhy, kteří jsou poživateli
starobního nebo plného invalidního důchodu

KDE: Žádost o přijetí do domu s chráněnými byty (DCHB)
Obecní úřad Svinčany, Svinčany 52, 535 01 Přelouč

KDY: pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00,
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
popřípadě po telefonické dohodě v jiném termínu

ZA KOLIK: nájemné a zálohy na služby dle velikosti bytu

KONTAKT: 466 972 389, svincany@seznam.cz
Poznámky: Ke dni 14. 4. 2008 jsou ještě 3 byty neobsazeny.

Celková kapacita 21 bytů. Součástí domu je před-
zahrádka, dvůr a zahrada venkovského typu.

KDO: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) 
Choltice, ul. Pardubická 160 - 17 byt. jednotek
DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY (DCHB)
Choltice, ul. Pardubická 260 - 39 byt. jednotek

CO: Poskytnutí bytů různé velikosti do 40 m2 v DPS,
DCHB o velikosti 1 kk + koupelna s WC

KOMU: Lidem starým, osamělým, se zdravotním postižením,
kteří jsou poživateli starobního nebo invalidního
důchodu

KDE: Žádost o přijetí do DPS a DCHB:
Městys Choltice, Pardubická 78, 533 61

KDY: pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00,
popřípadě po telefonické dohodě v jiném termínu

ZA KOLIK: nájemné a zálohy na služby dle velikosti bytu

KONTAKT: 466 972 200

Žádost o umístění je k dispozici na Úřadu městyse Choltice. 
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Od začátku roku se území našeho města stalo hned něko-
lik dopravních nehod. Řada z Vás se tak stala přímými svědky
nepříjemné události. Sami si nedokážeme vysvětlit, proč právě
v tomto období k takovému poštu došlo. Co je však nejvíce za-
rážející, že téměř u všech dopravních nehod sehrál hlavní
roli - jak správně tušíte - ALKOHOL! Nebyli výjimkou řidiči,
kteří měli v krvi i tři promile alkoholu! Některé zajímavější do-
pravní nehody Vám přiblížím v popsaných událostech i s foto-
grafií z místa dopravní nehody. 

Pověra, že opilý má vždycky štěstí, se v těch-
to případech potvrdila, nedošlo k žádnému váž-
nějšímu zranění. Alespoň částečně pozitivní
skutečností však je, že nebyly zraněny žádné
„nevinné“ osoby (chodci, cyklisti atd.) 

Přijměte proto opět několik rad, jak se cho-
vat při dopravní nehodě a co to vůbec doprav-
ní nehoda je.

Dopravní nehoda je událost v provozu
na pozemních komunikacích, která se sta-
la nebo byla započata na pozemní komu-
nikaci a při níž dojde k usmrcení nebo
zranění osoby, nebo ke škodě na majetku
v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (zákon
číslo 361/2000 Sb.)

Jste-li účastníkem dopravní nehody
nebo jejím svědkem:

# zastavte vozidlo, vypněte motor vozidla
# zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle
# zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců,

cyklistů) a v případě zranění 
# poskytněte první pomoc a současně volejte složky Integro-

vaného záchranného systému (IZS)
# zajistěte místo nehody (výstražný trojúhelník, výstražná svět-

la), doporučuji obléknout si reflexní vestu
# zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyše-

tření dopravní nehody (zejména požití alkoholických ná-
pojů, omamných a psychotropních látek, přemisgování vo-
zidel)

# je-li nutné z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné do-
pravy odstranit havarovaná vozidla, vyznačte na vozovku
jejich postavení a případné stopy

# nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného
zařízení (např. sloup veřejného osvětlení)

# prokažte si s dalšími účastníky (včetně možných svědků)
nehody svoji totožnost, tj. předložte si vzájemně občanský
průkaz a předejte si důležité údaje k vozidlům

# je dobré si místo nehody a poškozená auta vyfotit. Hned na
místě dopravní nehody si můžete vyplnit formulář o hláše-
ní škody pro pojišgovnu

# pokud Vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vo-
zidle, porušuje tím zákon a proto přivolejte policii. Zapište
si alespoň registrační značku vozidla (RZ). Jméno pojišgov-
ny, u které je viník nehody pojištěn, lze zjistit na webových
stránkách podle registrační značky auta

# při nehodě (především na dálnici) je nutné, aby účastníci
nehody opustili neprodleně místo nehody na bezpečné mís-
to (za svodidla, krajnici apod.)

# ři|te se pokyny dispečerů policie, hasičů, záchranné služby

Na závěr několik zajímavějších událostí
ze slíbené oblasti dopravních nehod:

Opilý řidič měl štěstí. Jako obvykle...

V jeden páteční večer je na služebnu měst-
ské policie oznámena dopravní nehoda ve smě-
ru na obec Mokošín. Už ze samotného oznáme-
ní vyplývá, že řidič na místě je v silně opilém
stavu, oznamovatel uvádí, že je pouze odřený,
ale motá se prý po silnici jak house...

Operační na místo dále okamžitě volá rych-
lou záchrannou službu a též policii - skupi-
nu dopravních nehod. Po příjezdu na místo,
poskytnutí první pomoci a zajištění místa je
u řidiče provedena orientační dechová zkouš-
ka. Ta prokázala 2,2 promile alkoholu v krvi.
Řidič měl skutečně velké štěstí. Strom, který se

mu postavil do cesty, totiž „trefil“ pravou stranou vozidla, kde
naštěstí nikdo neseděl.
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Dopravní nehoda na Velikonoce. Opět 3 promile...

Přímo v Přelouči došlo i k další dopravní nehodě, při níž byl
u řidiče zjištěn alkohol. Tato nehoda se stala o velikonočním
pondělí ve 21:35 na křižovatce ulic Karla Čapka a Žižkova.
31letý řidič vozidla Škoda 105 přejel s vozidlem do protismě-
ru a čelně narazil do zaparkovaného vozidla Ford Siera. Na
místo dopravní nehody přijeli strážníci Městské policie Pře-
louč, provedenou dechovou zkouškou u řidiče zjistili v dechu
2,85 g/kg alkoholu. Řidič se po poučení odmítl podrobit odbě-
ru biologického materiálu ke zjištění přesné hladiny alkoholu
v krvi a lékařskému vyšetření. Policisté řidiči na místě zadrže-
li řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Při dopravní nehodě ke
zranění osob nedošlo. Hmotná škoda na zúčastněných vozid-
lech byla vyčíslena na 8.000 korun. 

Opilý mladík bez řidičáku zastavil až při druhé bouračce...

V pátečních večerních hodinách se hlídka městské policie
snaží zastavit vozidlo, které řídí jí dobře známý mladík, jenž
má vysloven soudem zákaz řízení motorových vozidel, a dle
způsobu jízdy je zřejmě v podnapilém stavu.

Mladík však na žádné výzvy nereaguje, na hlídku najíždí
a z místa, kde měl zastavit, ujíždí. Po krátkém pronásledová-
ní „řidič“ bourá a naráží do plotu. Ani to ho však nezastavuje
a ujíždí dál. Osudovou se mu ale stává zatáčka z ulice Pardu-
bická do ulice Veverkova, kde řízení opět nezvládá a naráží do
stromu. Na místě je zadržen. 

Při dopravní nehodě došlo ke zranění podezřelého, byla mu
poskytnuta první pomoc a na místo je přivolána rychlá zá-

chranná služba a pro podezření ze spáchání trestného činu
též Policie ČR. Provedenou orientační zkouškou bylo prokázá-
no 0,5 promile alkoholu. Mladíka záchranná služba odváží na
vyšetření do pardubické nemocnice a v brzké době ho také če-
ká obvinění pro podezření ze spáchání několika trestných činů.

Rychlá jízda kolem školky se opravdu nevyplatila...

Při kontrole dodržování nejvyšší povolené rychlosti u dru-
žiny a mateřské školky v ulici Kladenská hlídka zastavuje vo-
zidlo Suzuki, které překročuje rychlost ve stanoveném úseku
o 13 km/h. Pětačtyřicetiletá řidička se na dotaz, zda před jíz-
dou požila alkohol, dušovala, že v žádném případě, a možná
právě proto se na výzvu podrobila orientační dechové zkoušce
na alkohol. Digitálním přístrojem jí k jejímu překvapení bylo
naměřeno 0,49 promile alkoholu v dechu. Žena po náležitém
poučení ze strany policie souhlasila s lékařským vyšetřením,
spojeným s odběrem krve. Svým jednáním se dopustila pře-
stupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích. Policisté obvodního oddělení Přelouč řidičce
poté odebrali řidičský průkaz a zakázali další jízdu s vozidlem
do vystřízlivění.

Opilý řidič výzvy neuposlechl

V brzkých ranních nedělních hodinách je za přestupek ře-
šen občan v podnapilém stavu. Po jeho vyřešení (kdy si do-
šel pro doklady do svého vozidla) byl hlídkou upozorněn, aby
v podnapilém stavu vozidlo neřídil. Na to muž samozřejmě
přikyvoval, tvrdil, že by ho to vůbec nenapadlo atd. Netrvalo
to však ani hodinu, co se vydal na cestu. Po zastavení a prove-
dení dechové zkoušky mu bylo naměřeno jedno promile alko-
holu. Někdo je prostě nepoučitelný...

Přes kruhový objezd nejezděte rovně. A opilí už vůbec ne!

V jeden sobotní večer došlo na kruhovém objezdu v Pře-
louči k dopravní nehodě, kdy řidič osobního automobilu Ško-
da Favorit nestačil zatočit správným směrem a narazil čelně
do betonové obruby. Při nehodě došlo k poškození kruhové-
ho objezdu a u vozidla k zlomení přední nápravy a proražení
pneumatik. Řidič vyvázl bez jakýchkoli zranění.

Řidič však neváhal ani minutu a měl snahu z místa doprav-
ní nehody ujet. Nejdříve nemohl s vozidlem vyjet, a tak mu mu-
sel náhodný kolemjdoucí pomoci automobil vytlačit. To už je
ale celá událost zaznamenána na kamerovém systému a hlíd-
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ka městské policie vyjíždí na místo. Ještě je vidět, jak se snaží
řidič nastartovat, ale když vidí přijíždět policii, okamžitě vyska-
kuje z auta a dělá jakoby nic. Hlídce tvrdí, že vozidlo řídila prý
nějaká žena, které se snažil pomoci, ta ale z místa utekla. Na
dotaz, jak je možné, že se jedná o jeho vozidlo, už nedokázal
rozumně odpovědět. Když mu bylo sděleno, že je celá událost
zaznamenána na kamerovém systému, k dopravní nehodě se
přiznal. 

Orientační dechovou zkouškou bylo potvrzeno 1,61 promi-
le alkoholu v krvi. Případ si pro podezření ze spáchání trest-
ného činu převzala policie státní a kromě náhrady škody bude
pachatel trestně stíhán. 

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

Inzerce

Inzerce



Sbírka
Žáci ZŠ praktické Přelouč se v dubnu zapojili do celorepub-

likové charitativní sbírky, kterou organizovalo občanské sdru-
žení „Život dětem“.

Zakoupením reflexní pásky naši žáci shromáždili 945,- Kč.
Touto finanční částkou přispěli na nákup přístrojové a zdravot-
nické technologie dětským oddělením nemocnic v ČR a dětským
zařízením, která pečují o nemocné a handicapované děti.

Beseda
Dne 27. 3. jsme pro žáky naší školy uspořádali besedu na

téma „šikana, týrání, domácí násilí a drogy“.

Besedu vedl JUDR. R. Veleta ze sdružení „Bílý kruh bezpe-
čí“. Cílem dvouhodinového bloku bylo seznámení žáků se zá-
kladními znaky výše zmíněných jevů, diskuse o takovém chová-
ní a jeho následcích, informace o tom, kam se obrátit a koho
požádat o pomoc. Beseda se setkala s velkým zájmem žáků. 

kolektiv ZŠ praktické Přelouč

ZŠ praktická Přelouč pořádá výstavu 4. ročníku krajské vý-
tvarné soutěže Duha na téma: Jarní probuzení. Tuto výstavu
můžete zhlédnout v měsíci květnu od 12. 5. - 16. 5. od 11.00 -
- 14.00 hod. v prostorách naší školy. Vchod do školní družiny
ze Smetanovy ulice.

Jarmila Housová, ZŠ praktická Přelouč
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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vám představit náš nově otevřený Klub maminek

a dětí Sluníčko, který zahájil svoji činnost pod záštitou Rodin-
ného centra Kulihrášek Pardubice. Tímto bych chtěla velmi po-
děkovat Mgr. Táně Pipkové, Ph.D. za to, že nám umožnila za-
čít provozovat v Přelouči toto mateřské centrum a také za její
velkou podporu.

Sídlíme v Základní umělecké škole v Přelouči a máme zde
k dispozici krásnou podkrovní místnost, která nám slouží ja-
ko herna. Zároveň v ní probíhá v jinou denní dobu nauka dě-
tí ze ZUŠ. Naše velké poděkování patří paní ředitelce Bednářo-
vé a všem ostatním pracovníkům ZUŠ za to, že náš Klub zde
může působit. 

Na Den otevřených dveří se k nám přišlo podívat 37 dětí
s maminkami a několik dalších osob, které nás přišly podpořit.
Z ohlasů vyplynulo, že byly spokojené, což se projevuje i ny-
ní na návštěvnosti. Klub Sluníčko má otevřeno pro maminky,
tatínky (či jiný dospělý doprovod) a děti (od 0 do 7 let) každé
pondělí a čtvrtek.

Pro miminka do 1,5 roku je k dispozici v pondělí od 9 do
10 hodin herna - hrazdičky pro miminka, nafukovací domeček
s balónky a mnoho hraček, pro maminky příjemné posezení
a kojicí polštář, gymnastické balóny, odborná knihovnička, mi-
minkovská hudba. Ve vedlejší místnosti pak mikrovlnná trou-
ba na ohřev dětských pokrmů a rychlovarná konvice. Ve čtvr-
tek se ve stejnou dobu koná „Mazleníčko“ - hrátky s miminky
za doprovodu říkanek, písniček a miminkovské hudby. Na zá-
věr si při veselých písničkách zacvičí i maminky. 

Pro děti od 1,5 roku je v pondělí od 10 do 12 hodin otevře-
na herna, ve čtvrtek v tutéž dobu cvičení s dětmi v baletním
sále, poté v herně tvoření, čtení říkanek a pohádek a další akti-
vity. Plánujeme i promítání pohádek a loutkové divadélko. Zá-
věrem je k dispozici volná herna s velkým množstvím hraček.
Chystáme také jednorázové akce, o kterých se dozvíte z letáků.

Chtěla bych poděkovat všem, jež se podíleli na založení Klu-
bu maminek, a hlavně našim šesti dobrovolnicím, které jsou

ochotné věnovat část svého času i ostatním dětem. Velký dík
také patří těmto sponzorům: Hračky Alfa, Alena Dokonalová
- obchod se zeleninou, Zelenina v kopečku, Cukrárna Duo, Dět-
ský bazar Peso, ČMSS Přelouč a také firmě Mover, konkrétně
Ing. Verunáčovi. Rády bychom vyzvaly ke spolupráci i další mož-
né sponzory. 

Pro děti budeme pořádat různé hry a soutěže, které se bez
drobných odměn neobejdou :. Předem všem děkujeme. Těšíme
se velmi na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásné jarní dny!

Za Klub maminek a dětí Sluníčko            Ilona Kubová

Spokojená maminka - radost pro rodinu - jistota pro společnost.
http://klubslunicko.wz.cz e-mail: klubslunicko@seznam.cz

Co nového
v ZŠ praktické

Pozvání na výstavu

Klub maminek a dìtí Sluníèko
„Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.“ (anglické přísloví)



Odborná učebna
Školní kuchyňka

Výuka praktických činností v 7. ročníku a volitelného před-
mětu domácnost probíhá v moderně zařízené učebně školní
kuchyňky. U čtyř kuchyňských linek vybavených novými elek-
trospotřebiči (např. el. troubami, roboty, toastery, mikrovlnnou
troubou...) si děvčata, ale i chlapci zkoušejí přípravu nejprve
jednoduššího, později i složitějšího občerstvení. Kromě toho
se zde seznamují s pravidly racionální výživy a učí se kultuře
stolování.                                            Mgr. M. Skálová

Environmentální výchova
Na ZŠ Masarykovo náměstí sbíráme vytříděný papír, plasto-

vé lahve a nově též sušenou pomerančovou kůru. Do sběru se

aktivně zapojují žáci 1. i 2. stupně. Papír a plasty jsou určeny
k následné recyklaci, pomerančová kůra se zpracovává do ča-
jů a léčiv. Žáci jsou za svou píli finančně odměněni a zároveň
významně přispívají k ochraně životního prostředí.

Mgr. J. Špačková

O pejskovi a kočičce
V úterý 8. 4. 2008 se sešli žáci prvních až třetích tříd a žáci

čtvrté třídy ZŠ Masarykovo náměstí v divadelním sále Záložny
v Přelouči na představení pohádky Josefa Čapka „O pejskovi
a kočičce“.

Tuto všem dětem známou pohádku zahráli herci brněnské-
ho Hravého divadla pro děti. Herci si připravili z této knížky tři
povídky - „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“, „Jak si
pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“ a „Jak našli panenku,
která tence plakala“. Do děje pohádky se zapojili především ti
nejmenší diváci, kteří si zahráli s herci - pejskem i kočičkou
dokonce i na jevišti. 

Divadelní představení pohádky se dětem líbilo. Za skvěle
předvedenou pohádku byli herci odměněni potleskem. A tak
někdy na viděnou při dalším představení tohoto divadla.

Mgr. D. Cyroňová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

Základní škola Pøelouè, Masarykovo nám. 45,
535 01 Pøelouè, okres Pardubice

èíslo úètu u Komerèní banky
192653410217/0100, v. s. 999
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6. kvìtna 2008
probìhne na škole

!!!!!SBÌRNÝ DEN
Pro nejlepší tøídu je pøipravená sladká odmìna.



EUROREBUS
Jako každým rokem i letos se žáci na-

ší školy účastnili celostátní zeměpisné
soutěže „EUROREBUS“. Jde o dlouhodo-
bou soutěž tříd i jednotlivců. Žáci od-
povídají na otázky písemné nebo přes
internet. Na základě výsledků postupu-
jí nejlepší třídy i jednotlivci do krajských
kol a tady se již soutěží přímo prostřed-
nictvím testů. 

Letošní ročník byl pro nás velmi
úspěšný. Naše škola se pohybovala oko-
lo 50. místa v republice a protože se sou-
těže se ZŠ účastnila i víceletá gymnázia,
je naše umístění velmi dobré. Pět tříd
(8.A, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C) přihlášených do
soutěže postoupilo do zmíněného kraj-
ského kola. Tady soutěží tři zástupci kaž-
dé třídy. Toto kolo se konalo 6. 4. 2008 na
PF v Hradci Králové. 

Na krásném 17. místě se umístili re-
prezentanti 8.C (mezi základními škola-
mi by byli 8.) - Kutílková Andrea, Vosáhlo
Daniel, Urbanová Nikola. 25. místo patří
třídě 9.A v sestavě: Marková Diana, Čer-
ný Libor a Novák Petr. 9.C - Doležal Aleš,
Kulakovská Alina, Petržilková Martina ob-
sadili 33. místo, 8.A - Hrubešová Lucie,
Plecháčková Barbora, Klimentová Sára
byly 35., 9.B - Václavková Aneta, Nekva-
pil David a Teplá Míša obsadili 37. místo.

Skvěle uspěli naši žáci i v soutěži jed-
notlivců (této soutěže jsme se účastnili
poprvé). Na 17. místě se umístil Libor Čer-
ný z 9.A. Mezi žáky ZŠ by byl 4. a postu-
poval by do celostátního kola. Pokud by
soutěž byla pouze pro ZŠ, zatímco spolu
s našimi žáky byla hodnocena i víceletá
gymnázia. Na krásném 19. místě skon-
čil Emil Žiga z 9.C, 22. místo obsadila Al-
bertová Žaneta z 8.A, 26. místo Nekvapil
David z 9.B. 

Všem děkuji za vzornou reprezenta-
ci školy, předvedené znalosti a k umístě-
ní gratuluji.           Mgr. V. Tomanová 

Akce v dubnu:
stejně jako v jiných měsících proběhly
exkurze na I. a II. stupni. Žáci 5.AB se
svými učitelkami navštívili hvězdárnu
v Hradci Králové, 4.AB Prahu, kde se
seznámili s historickým jádrem našeho
hlavního města. 

Chlapci a dívky z 9.C v Pardubicích
absolvovali v rámci předmětů český ja-

zyk a občanská výchova exkurzi do VČD,
na krajský úřad a do Českého rozhlasu
Pardubice. 

Třídy 8.AB zhlédly v Pardubicích výsta-
vu Josefa Lady a zúčastnili se programu
„Budeme mít děgátko“. 

Proběhly také třídní schůzky (I. stu-
peň 14.4. a II. stupeň 15.4.), na nichž se
rodiče kromě aktuálních zpráv informo-
vali o prospěchu a chování svých dětí. 

16.4. proběhl ve třídách I. stupně Den
otevřených dveří, aby rodiče nebo také
prarodiče mohli sledovat práci svých dě-
tí v hodině. 

Škola nezanedbává ani kulturu: 1. -
- 3. ročníky navštívily pořad „O pejskovi
a kočičce“. Pravidelně je v provozu i škol-
ní knihovna. 

21. dubna proběhnou přijímací zkouš-
ky na střední školy. O výsledcích přijí-
macího řízení vás budeme informovat
v červnovém čísle Roštu, stejně také
o projektu Den Země, který je připraven
pro I. stupeň na 21. - 23. dubna.

Mgr. V. Jelínková

Adopce na dálku
V minulém čísle jsme čtenáře Roš-

tu informovali o finanční sbírce pro na-
še indické „adoptivní dcery“, vybráno by-
lo 14 800 Kč. Z Indie nám přišla nová
potěšitelná zpráva o tom, že Monika, kte-
rou jsme sponzorovali od jejích 9 let, do-
končila školní docházku včetně absol-
vování kurzu pro ošetřovatelky (v Indii
školní rok končí v březnu, začíná v čer-
vnu), proto místo ní od nového školního
roku budeme sponzorovat devítiletou Su-
san Arun David z Gadagu. Doufáme, že
i ona díky naší podpoře bude mít šanci
na lepší budoucnost. 

Mgr. V. Jelínková

Matematická soutěž
Jako každý rok, tak i letos se kona-

la na naší škole matematická soutěž
KLOKAN, která je určena pro žáky 2. -
9. tříd. V kategorii Cvrček pro 2. - 3. tří-
dy byla nejlepší Denisa Hývlová a Ane-
ta Čapková ze 3.B. V kategorii Klokánek
pro 4. a 5. třídy byl nejlepší Martin Roub
z 5.A. Další místa obsadili Mikuláš Čer-
nohlávek z 5.A a Václav Luňák ze 4.B.
Ze 6. a 7. tříd v kategorii Benjamín by-
la nejlepší Bára Fundová ze 7.A a další

místa obsadily Klára Hebká a Kristýna
Ivaničová ze 7.B. V kategorii Kadet byli
nejlepší Karel Kočí z 9.C a Josef Hanou-
sek z 8.A. Další místo obsadila Andrea
Kutílková z 8.C. Všem úspěšným řešite-
lům blahopřejeme.

Mgr. H. Neradová

Den otevřených dveří
16. dubna proběhl ve všech třídách

I. stupně Den otevřených dveří. Rodiče 
(i prarodiče) žáků mohli během do-

poledne navštívit kteroukoliv třídu i vy-
učovací hodinu. Cílem této akce je, aby
rodiče mohli vidět, jak děti ve škole pra-
cují, jak je hodina vedena a zejména po-
zorovat výkony svého dítěte s prací jeho
spolužáků. Této možnosti využili hlavně
rodiče, ale i dědečkové a babičky těch
nejmenších - prvnáčků, přišli ale i rodin-
ní příslušníci žáků vyšších tříd I. stupně
a také ředitel školy a jeho zástupkyně.

Školní sběr
papíru byl vyhlášen pro žáky I. i II. stup-
ně naší školy na březen a duben, jak
jsme informovali v minulém čísle Roštu.
Záměrem bylo nejen ekologicky využít
starý papír, ale i získat finanční částku
pro potřeby školy. Akce byla úspěšná: za
papír jsme dostali celkem 19 400 Kč (za
březen 10 800 Kč, za duben 8 600 Kč). Ta-
to částka poslouží spolu s penězi, které
jsme vyhráli v soutěži se školním mlékem
Kravík od Mlékárny Hlinsko (50 000 Kč)
k nákupu moderní interaktivní tabule,
která bude umístěna na I. stupni. Celko-
vá potřebná částka bude dofinancována
z peněz školy. 

Děkujeme žákům i rodičům za účast
na sběru!                     vedení školy
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Zpívání v Holicích
Ve čtvrtek 10. 4. se naše pěvecké sbo-

ry Korálek a Rošgák znovu vydaly bojovat
o nejvyšší mety na Krajskou přehlídku
dětských pěveckých sborů do Holic. Plný
autobus zpěváků z Přelouče vyrazil krát-
ce před polednem a vydal se k místu ur-

čení. Po příjezdu do Holic probíhaly zkouš-
ky, důkladné rozezpívání a také jsme si
omrkli své soupeře. Před druhou hodinou
vypukl soutěžní boj. Naše sbory soutěži-
ly ve dvou kategoriích - pro školy umělec-
ké nebo s rozšířenou výukou hudební

výchovy. Všichni jsme se báli, jak to do-
padne, a vzájemně se v hledišti podpo-
rovali. Po soutěžním vystoupení se nám
ulevilo, že už to máme za sebou. Te| už
nezbývalo nic jiného, než čekat na ortel
poroty. Ten se dostavil navečer při vyhlá-
šení výsledků. Nakonec jsou z našeho
snažení a pěkného zpěvu (jak prohlásila
porota) dvě krásná stříbrná pásma. Zů-
stali jsme tedy opět před vrcholem, ale
pevně věříme, že se to nakonec povede.

Michaela Nováková

Novinky 
z výtvarného oboru

Žáci pana učitele J. Vojtíška dokonči-
li v měsíci březnu projekt O VODĚ, který
budou prezentovat v dubnu v pardubic-
ké galerii Sýpka v rámci krajské přehlíd-

ky výtvarných oborů základních umělec-
kých škol. 

Projektová výuka je jedním ze základ-
ních, na výtvarných oborech ZUŠ obecně
rozšířeným výukovým principem. Tento
druh výuky umožňuje jakékoli téma na-
hlížet a zkoumat z mnoha pohledů, jak
výtvarných, tak filosofických. 

Dlouhodobost je v čase rychlých in-
formací a okamžitých reakcí médií pře-
hlížena, ale v rovině hlubšího poznání
nezbytná.

Ve dnech 16. - 18. května 2008 pro-
běhne v prostorách školní zahrady 1. roč-
ník keramického symposia. Účastníky
i diváky, seznámíme s netradičním alter-
nativním druhem výpalu ve venkovním
papírovém milíři. Celé symposium bude
lektorovat profesionální keramik a peda-
gog Marek Diaz. Všechny zvídavé děti
i dospělé tímto srdečně zveme. 

Od nového školního roku chystáme
rozšíření výukových možností. V případě
dostatečného zájmu otevřeme oddělení
zaměřené na výuku dospělých. V rámci
této výuky se zaměříme na kresbu, mal-
bu, modelování, grafické techniky, alter-
nativní materiálové pokusy a ostatní me-
zioborové přesahy. 

Zájemci se mohou hlásit přímo na vý-
tvarném oboru nebo v kanceláři školy.

Jan Vojtíšek
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ

FESTIVAL 
STANISLAVA POLANSKÉHO

Letos již IV. ročník festivalu Po-
lanského Přelouč se bude konat ve
dnech 8. - 14. června. Během festiva-
lu se nám představí sólisté a umě-
lecké soubory čtyř uměleckých oborů
a také čtyř zemí Evropy - Mayarska,
Polska, Slovenska a Švédska.

Díky podpoře sdružení NIPOS ARTA-
MA, které s námi spolupracuje na drama-
turgii festivalu, a naší nezdolné aktivitě
se nám podařilo zajistit hned několik, jak
doufáme, zajímavých představení. Jako
malou pozvánku přijměte rámcový
program festivalu:

neděle 8. 6. ------------------------------------
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Pavlína Filipovská a Václav Větvička
slavnostně zasadí strom v městském
parku a zahájí festival

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
C. Goldoni: Treperendy - soubor ZUŠ-
-áci pod vedením Z. Rumpíka
vystoupení barokního divadla Geiss-
lers Hof-Comoedianten s uměleckým
vedoucím Doc. PhDr. Stanislavem Bo-
hadlem, CsC.

pondělí 9. 6. v 17:00 ----------------------
VERNISÁŽ PRACÍ ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ
VÝTVARNÉHO OBORU 

ukázky z keramického sympozia s Mar-
kem Diazem, které proběhne ve dnech
15.-17.5. v budově a na zahradě ZUŠ

úterý 10. 6. podvečer ---------------------- 
JAZZOTÉKA 

Vinotéka u Kotýnků v Přelouči

středa 11. 6. v 17:00 ----------------------
VYSTOUPENÍ PĚVECKÝCH A TANEČ-
NÍCH SOUBORŮ v Cholticích 

čtvrtek 12. 6., 14:00 -----------------------
VYSTOUPENÍ DECHOVÝCH OCHESTRŮ
A TANEČNÍCH SOUBORŮ

v Domě seniorů Fontána v Přelouči
a ve Chvaleticích

pátek 13. 6. ------------------------------------
VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

v Chrudimi a Heřmanově Městci 

pátek 13. 6., 19:00 -------------------------
NOCTURNO - vystoupení komorních sou-

borů v kostele sv. Jakuba v Přelouči

sobota 14. 6. ----------------------------------
PRŮVOD DECHOVEK

městem v 10:00 od budovy gymnázia
KONCERT DECHOVEK A TANEČNÍCH

SOUBORŮ, Náměstí TGM, od 11 hod.
KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY, 

Náměstí TGM od 14 hodin
LIDOVÁ VESELICE, ZAKONČENÍ FESTI-

VALU v Záložně od 19 hodin
Jana Bednářová 
ředitelka ZUŠ
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JAKUB KLUB
Návštěva Muzea loutkářských kultur

Po měsíční přestávce jsme vybrali pro
cíl sobotního výletu pro děti z Jakub klu-
bu Chrudim. Samozřejmě jsme nemohli
vynechat známé Muzeum loutkářských
kultur, které je umístěno v architektonic-
ky zajímavém Mydlářském domě. Loutky
se líbily malým i větším. Největším zážit-
kem byla expozice se svítícími loutkami
i kulisami. Mnohé z exponátů poznaly dě-
ti na základě televizních přenosů. I stud-
na umístěná ve druhém patře domu skli-
dila obdiv. 

Po návštěvě muzea jsme se vydali
směrem k městskému opevnění. Zaujala
nejen kruhová věž Prachárna, ale i vý-
hledy do okolí. Připomněli jsme si chru-
dimského rodáka Josefa Ressla. Jeho
socha se nachází před městským mu-
zeem. Od jednoho z mostů přes Chru-
dimku jsme obdivovali pohled na sku-
pinu domů na návrší kolem náměstí.
Návštěva inspirovala k tvořivé práci. Chys-
táme se vyrobit si čarodějnice a koláže
stromů.

Poslední týden v květnu plánujeme
návštěvu pevnosti Josefov u Jaroměře.
Tento výlet je spojen s prohlídkou, při níž
všichni prožijí symbolický provoz takové-
ho zařízení. Pracovníci v dobových kostý-
mech nám ukáží obranné systémy, děti

si budou moci skutečně sáhnout na his-
torické zbraně, poznají historické osob-
nosti a jejich úlohu v dějinách našeho
regionu. Pro návštěvníky připravují pra-
covníci hry, soutěže a kvízy. Součástí
vstupného je i návštěva muzea lokomo-
tiv na nádraží v Jaroměři. Tento výlet mů-
žeme uskutečnit pouze v pátek, proto po-
žádáme o uvolnění dětí z vyučování.

MC KUBÍČEK
Kampaň Sítě mateřských center

PŘIJĎTE POBEJT

15. května je mezinárodní den rodiny
a při této příležitosti organizuje Síg MC
celonárodní kampaň Přij|te pobejt. Ta-
ké se připojujeme a srdečně zveme do
prostor MC Kubíček v Orlovně, kde bu-
dou ve čtvrtek 15. 5. v tělocvičně při-
praveny nejrůznější soutěže pro děti od

9.30. Díky sponzorům máme připraveny
hezké odměny pro všechny. Tak přijy-
te pobejt!

Běžný program MC Kubíček 
(každé úterý a čtvrtek):

9.00 hod. příchod, přivítání, vaře-
ní kávy, čaje

9.30 hod. téma dne - problémy 
a zkušenosti maminek

9.50 hod. pohybové hry (házení
balónků, pohybové ří-
kanky, tanec atd.)

10.05 hod. přestávka na přebalení
a svačinku

10.40 hod. téma dne
10.55 hod. pohybové hry
11.20 hod. rozloučení (básnička, ří-

kanka), úklid

POZVÁNKA PRO SENIORY
Povídání 

s paní ředitelkou Janou Bednářovou
o festivalu Polanského Přelouč

Pravidelná setkání seniorů navštíví
v květnu ředitelka Základní umělecké
školy v Přelouči, paní Jana Bednářová.
Povídat si budeme o připravovaném me-
zinárodním festivalu Polanského Přelouč.
Pokud se chcete dovědět více se zákuli-
sí příprav již 4. ročníku, přij|te v pondělí
12. května 2008 v 16.00 hod. na faru.
Čaj a kávu máme pro všechny. Na set-
kání s vámi se těší tým Charity.

POZVÁNÍ 
NA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Při příležitosti Dne matek pořádáme 

v spolupráci se Sdružením žen 
při KDU-ČSL Přelouč 

a Základní uměleckou školou Přelouč
pod záštitou krajského radního

Bc. Miloslava Macely

DEN PRO RODINU
v neděli 11. května 2008 v 14 hod.

Program: vystoupení žáků ZUŠ a sku-
piny BUĎ FIT
soutěže a hry pro děti všech věkových
kategorií včetně malování na asfalt. 

V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v Záložně.

Odvoz seniorů na naše akce je zdarma.
Stačí předem domluvit.
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Chrudim - Muzeum loutkářských kultur

6. výročí Jakub klubu

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

Otevření mateřského centra



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

KULTURNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU
Klub Radost - Světlo pro děti se podílí na přípravě soutě-
ží a zábavy pro děti na kulturním odpoledni pro celou ro-
dinu dne 25. května na fotbalovém stadionu v Přelouči.

Výtvarné činnosti
Mezi tvořivé činnosti, které klub nabízí, patří výtvarná a pra-

covní. Děti se zde seznamují s různými uměleckými technika-
mi, estetikou a pracují s netradičními materiály. Při těchto čin-
nostech se učí vnímat krásu kolem sebe a využít pro tvůrčí
práci veškeré zdánlivě nepotřebné věci.

Divadelní činnosti
Při divadelních činnostech se učí vzájemné komunikaci po-

mocí loutek a rozšiřují si slovní zásobu. Učí se vnímat a roz-
poznávat dobro a zlo ukryté v různých pohádkách.

Pohybové cvičení
Na žíněnce a gymnastických míčích si děti mohou protáh-

nout tělo a naučit se různé cviky. 
Hypoterapie na Boně patří mezi oblíbenou aktivitu, při kte-

ré se děti seznamují s jízdou na koni, kde se zbavují obav a stra-
chu. V klubu Radost nechybí ani diskotéky s občerstvením plné
nejrůznějších soutěží, např. jak rozesmát šíleně smutnou prin-
ceznu a pod.

Kolektiv klubu Radost
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Adopce na dálku
je mezinárodní projekt, který má cíl pomá-
hat dětem v chudých státech celého svě-
ta, dát jim tak šanci na alespoň základ-
ní vzdělání a tím jim umožnit lepší start
do života i lepší budoucnost. Peníze mů-
žete věnovat vybranému dítěti např. z Afri-
ky, Indie a jiných zemí, dítě tím adopto-
vat a stát se tak jeho adoptivními rodiči
- sponzory. 

Jak vypadá situace sponzorovaných
dětí např. v Indii? 

Většina Indů žije velmi prostě a na
hranici bídy - rákosový příbytek s udupa-
nou hlínou, uvnitř chudě zařízená míst-
nost rozdělená přepážkou na tři části
(v jedné z nich často mají dobytek). Voda
ani elektřina v obydlích téměř nikde ne-
ní. Lidé na vesnicích jsou mnohdy ne-
gramotní a jejich životní podmínky jsou
velmi žalostné, takže mají stěží jedno
hlavní jídlo denně. Na některých územích
často vůbec neprší a trpí tam velkým su-
chem. Děti jsou často nuceny k práci na
poli, pastvě dobytka atd., aby pomohly
zvýšit rodinný příjem. Další důvod, proč
tak málo dětí chodí do školy, je ten, že si
rodiče nemohou dovolit kupovat učeb-
nice, školní uniformy (ty děti v Indii musí
povinně nosit), pomůcky, platit cestu do
školy atd. Nejhůře jsou na tom v Indii
dívky. Pokud rodina má možnost umož-
nit vzdělání alespoň některému z počet-
ných dětí v rodině, zvolí totiž chlapce. 

Základní školní docházka trvá v Indii
10 let, ale požadované vzdělání v přípa-
dě přípravy na kvalifikovanou práci je
12 let. Proto se mnozí lidé rozhodli těm-
to dětem pomoci získat vzdělání a tím
i vyhlídku na lepší budoucnost nejen pro
sponzorované dítě, ale i pro jeho rodinu.
Částka potřebná pro adoptované dítě
v Indii je 5 000 Kč na rok. Ta pokryje
všechny jeho potřeby pro školu. Školní
rok v Indii začíná v červnu a končí v břez-
nu. Oficiální školní docházka začíná prv-
ní třídou od 5 let a 10 měsíců dítěte. Kaž-
dé dítě svým adoptivním rodičům podává
(někdy s pomocí dospělých) 2x ročně zprá-
vu o sobě a svém prospěchu ve škole. 

Záruku za tento projekt přebírá cha-
rita, v našem okruhu Diecézní katolická
charita v Hradci Králové, informace na-
jdete na www.hk.caritas.cz. Mezi spon-
zory = adoptivními rodiči jsou nejen zná-
mé osobnosti kulturní scény, ale i „oby-
čejní lidé“. 

Pomoci potřebným, zejména dětem,
může kdokoliv z nás a ten si také zaslou-
ží poděkování a uznání.

Mgr. V. Jelínková
Vstoupila jsem do kupé. Byla jsem

čtvrtá a pozdravila jsem. Nevnímali mě.
Ani nemohli. Nepřítomný pohled, vnoře-
ni do bund, z uší jim visely dráty. Háčky
na kabáty a číslo nad sedadlem chyběly.
V rychlících bez příplatku občas něco
chybí nebo přebývá. Zmuchlala jsem si
kabát do klína. Vzorek mladé pokrokové
generace by v čekárnách jistě trumfl rep-
tající důchodce, kteří nenosí ani empé-
trojky ani literaturu. Vylovila jsem kníž-
ku. Snahu číst potlačil ranní gramatický
zážitek. „Neposlouchej voli blbce, ag to
s tebou nejde z kopce“ hlásal nápis na
keramickém hrníčku za výlohou, která
mě minula cestou na nádraží. Na jiném
keramickém výrobku stálo „Nashledanou“
a nápis na tričku „He loves me… he lo-
ves me not…“ působil taky pravopisně
smutně. Kdo to psal? Ten, kdo nosí MP3
a málo čte? Začala jsem konstruovat
představu „voliblbce“, který žije v hlině-
ném kopci a čas od času z něj vyleze
a strká před sebou toho, kdo ho poslou-
chá. Kdysi někdo na oslavu oblíbeného
mága Franty vyryl do stolu v čekárně na
nádraží slogan „Franto ty si bůch“. Netr-
valo dlouho a jakýsi filuta - lingvista vet-
knul odpově| „A ty seš chovado“. Stůl je
sice přelakován, ale stejně - není ten češ-
tin krásnej?

Vlak přijížděl do stanice. Zavřela jsem
knížku.                         D. Jiroutová

VoliblbecCO NÁS ZAJÍMÁ

Vážení čtenáři,

dovoluji si Vás v dostatečném ča-
sovém předstihu pozvat na seminář
s názvem Výklad novely živnosten-
ského zákona, která vstoupí v plat-
nost v polovině letošního roku. 

Program: Výklad novelizovaných usta-
novení živnostenského zákona se za-
měřením na zásadní změny významné
pro podnikatele.

Přednášejícím je spoluautor této nove-
ly pan Ing. Bc. Petr Kameník, ředitel
odboru živností Ministerstva průmyslu
a obchodu. 
Seminář se koná v pátek 6. června
2008 od 9.30 do 13.00 hodin v Kon-
gresovém sále Domu techniky na ná-
městí Republiky v Pardubicích. 
Seminář se pořádá pod mojí záštitou
a vstup je zdarma. 
Přihlášky prosím do 23. května 2008 na
adresu: andrea.herynkova@pardubic-
kykraj.cz nebo na tel. č. 466 026 163.

Těším se na viděnou a přeji Vám
hodně úspěchů ve Vaší práci. 

Mgr. Bc. Jana Smetanová
Členka Rady Pardubického kraje

pro rozvoj lidských zdrojů, 
celoživotní vzdělávání a zaměstnanost

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče

Na léta 1968-1973 vzpomíná br. Miroslav Brebera
starosta Tělocvičné jednoty SOKOL Přelouč v letech 1968-1973

Na rok 1968 připadlo 80. výročí založení sokol-
ské jednoty v Přelouči. Členové ZTV (Základní těles-
né výchovy) považovali za svoji povinnost důstojně
vzpomenout tohoto významného výročí a zároveň
vrátit Sokol a myšlenky zakladatele dr. Miroslava Tyr-
še do výchovy mladé generace. V celé zemi se začal
Sokol hlásit o svá práva a o samostatnost. V Praze
se již ustavil přípravný výbor Sokola s cílem obnovit
Československou obec sokolskou. 26. 4. 1968 byl
v Přelouči zvolen přípravný výbor Sokola, který měl za
úkol připravit obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Pře-
louč. V Praze na Žofíně se konal 5. 5. 1968 sjezd
zástupců sokolských žup a jednot z celé republiky
i ze zahraničí. Po návratu ze sjezdu v Praze se pří-
pravný výbor dal ihned do práce na obnově sokol-
ské jednoty. Na 18. června byla svolána veřejná člen-
ská schůze, které se zúčastnili i zástupci obnovené
župy Tyršovy z Kolína. Konání přípravného výboru by-
lo kritizováno z rozbíjení jednotné tělovýchovy v ČSR
a z požadavku navrácení sokolovny jednotě. Sokolo-
vé z Přelouče byli jediní na okrese Pardubice, kteří
se jednoznačně postavili za obnovení České obce so-
kolské a sokolských jednot s právní subjektivitou. Do
nadšené spolupráce přišel srpen 1968, tím skonči-
ly naděje, že se podaří obnovit nezávislou Českou
obec sokolskou a jednoty. Na doporučení České ob-
ce sokolské a přípravného výboru Sokol Přelouč byla
podepsána s TJ Slovanem dohoda o společné práci
v tělovýchově a založení odboru Sokol při TJ Slovan.
I přes ztížené podmínky vládl v odboru Sokola so-
kolský ruch. Dne 26. 11. 1968 se přece jen konala
slavnostní schůze u příležitosti 80. výročí trvání So-
kolské jednoty v Přelouči. Již v říjnu bylo zahájeno
cvičení všech složek v tělocvičně gymnázia, nebog
sokolovna se připravovala na stavbu předsálí, bytu
sokolníka, noclehárny a skladů. Pravidelné cvičení
zajišgovalo 23 cvičitelů a cvičitelek.

V roce 1969-73 činnost odboru Sokola byla vel-
mi čilá a byla vedena podle sokolských zásad. V ro-
ce 1970 byla uspořádána slavnostní akademie ke
stoletému výročí založení ženského tělocviku. Postup-
ně však zakládající členové PV Sokola byli zbavo-
váni v zaměstnání svých funkcí a tak přestávali
pracovat i v tělovýchově. V roce 1973 byl zrušen
Český svaz Sokola a znovu byli funkcionáři dosazováni a schvalováni skupinou KSČ, která pracovala i při jednotě So-
kolské. Pro Sokol, který vždy představoval pilíř demokracie a zdravého vlastenectví, byl takový vývoj obzvlášg hořký. 

Volně zpracováno dle článků z „Almanachu Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč“, rok vydání 1998.

Legenda východočeské tělovýchovy br. Otto Hrabinec
Nelze zapomenout, že k přeloučské Sokolské jednotě neoddělitelně patří legenda tělovýchovy, učitel br. Otto Hrabi-

nec. Svou pracovitostí a osobními výkony výrazně převýšil velké spektrum členské základny TJ Sokola v Přelouči, do kte-

Prapor Pražského Sokola od Josefa Mánesa, 1862 - líc

Prapor byl zachráněn
před zničením ve

druhé světové válce
a schován v letech

1948 - 1989

Prapor Sokola Přelouč
z roku 1932
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ré se přestěhoval v roce 1938. Stal se reprezentantem sokolského závodního družstva župy Tyršovy se sídlem v Kolíně.
Po roce 1941 se zaměřil na lehkou atletiku, po celý svůj aktivní život velmi úspěšně pracoval s talentovanou mládeží.

Obnovená jednota přeloučského Sokola po roce 1989
Již 7. ledna 1990 byla obnovena činnost Československé obce Sokolské. Bratři M. Brebera a M. Štruml, kteří se

zúčastnili sjezdu sokolských žup v Praze byli rozhodnuti co nejdříve obnovit činnost sokolské jednoty v Přelouči. Po ne-
lehkých jednáních o navrácení sokolovny a movitého majetku byla uzavřena dohoda k 1. 1. 1991 a podepsána 5. 1. 1991
TJ Tesla a TJ Sokola. 

Ustavující valná hromada se uskutečnila 2. března 1991 za velké účasti členů a hostů. Do jednoty vstoupily se všemi
členy oddíly ZRTV, basketbalu, volejbalu, nohejbalu, judo, karate, šachu a pěší turistiky. K tomuto dni měla jednota v evi-
denci 750 členů z toho 400 členů mladších 18 let. Jednota se přihlásila do sokolské župy Východočeské Pippichovy, kte-
rá má sídlo v Pardubicích. Jednota začínala svoji činnost úplně bez finančních prostředků. Od převzetí sokolovny v roce
1991 musela vynaložit mnoho financí na zanedbanou údržbu a modernizaci, aby bylo zajištěno lepší prostředí pro cviče-
ní. Zabezpečit provoz sokolovny a sportovní tělovýchovnou činnost se podařilo za pomoci dotace ČOS, města Přelouče
a několika sponzorů, dále z pronájmu tělocvičných sálů školám, vlastní činnosti a příspěvků členů. 

K 1. 10. 1996 byla zahájena dostavba sokolovny s termínem do konce roku 1998. Po 70 letech proběhla dostavba, kte-
rá již v samém počátku byla z původního projektu vypuštěna z důvodů nutných úsporných opatření. Stavba byla reali-
zována za nepřetržitého provozu sokolovny a za finanční pomoci ze státního rozpočtu ČOS, ze zdrojů města Přelouče
a garantované půjčky. 

Na XII. A XIII. Všesokolském sletu v Praze 1994 a 2000 se bratři přeloučského Sokola zúčastnili slavnostního průvo-
du Prahou s praporem jednoty. Zúčastnili se Sletu pod Ještědem v roce 2002 a setkání Sokolů v Českých Budějovicích
roku 2003. Tohoto roku 2003 byl vydán „Almanach“ tělocvičné jednoty Sokol Přelouče ke 115. výročí jejího trvání. Alma-
nach představuje činnost sokolské všestrannosti a sportovní oddíly. Pro všechny členy sokolských jednot platí slova,
která napsal prezident ČR Václav Klaus: „Sokol patří k české národní tělovýchovné tradici zcela neoddělitelně… Sokol
nepatří jen do historie, je živou součástí našeho spolkového života a prostorem pro aktivní individuální vyžití mnoha je-
ho členů. Zůstává především významnou aktivní oporou obnovy starých národních ctností…“

Zpracováno dle literatury:

Almanach tělocvičné jednoty Sokol Přelouč 1888-1998
Almanach tělocvičné jednoty Sokol Přelouč 1998-2003
Zora Dvořáková: T. G. Masaryk - Sokol a dnešek
Jiří Žižka: Dějiny a současnost Sokola 
Pro článek „Roštu“ 4/2008 - „Přeloučští sokolové v letech 1945-1948“, byla použita literatura:
Almanach tělocvičné jednoty Sokol Přelouč 1888-1998
Jan Tetřev a Hana Vincenciová: Dějiny města Přelouče IV Marcela Danihelková

V neděli 13. dubna se v restauraci
kempu Břehy uskutečnila schůze delegá-
tů MO ČRS. Toto shromáždění cca 60ti
členů zvolených na výročních členských
schůzích v únoru a březnu mělo za úkol
projednat a schválit hospodaření organi-
zace za uplynulý rok a rozpočet na rok
stávající. Letošní schůze byla o to vý-
znamnější, že v organizaci má dojít k vý-
razné změně v řízení hospodářského úse-
ku, a to odchodem stávajícího hospodáře
p. Hedvábného na zasloužený odpočinek
a nástup hospodáře nového, který úspěš-
ně prošel výběrovým řízením tj. p. Karel
Němec, absolvent vysoké školy v Č. Budě-
jovicích, obor rybářství.

Kromě výše zmíněné informace podal
účastníkům zprávu o činnosti předseda
p. Zikl, ve které zhodnotil uplynulý rok
a nastínil hlavní úkoly pro letošní. Toto
hodnocení doplnila zpráva jednatele
p. Zářeckého, který na konkrétních číslech
dokumentoval hospodářský výsledek za
rok 2007 a seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2008. Informaci doplni-
la zpráva předsedy dozorčí komise, která
ověřila způsob vedení evidence i závěry
vyplývající z roční účetní uzávěrky. 

Zpráva komise mimo jiné i konsta-
tovala skutečnost, že v průběhu roku ne-
musela jako kárný orgán prvního stup-
ně řešit žádný přestupek člena naší MO.

Poměrně bohatá diskuze, která ná-
sledovala po výše uvedených zprávách,
byla zaměřena především na sportovní
a brigádnickou činnost. Vzhledem k tomu,
že se schůze zúčastnil jako host i zástup-
ce krajského úřadu, konkrétně ing. Fuka
z odboru životního prostředí, ovlivnila sku-
tečnost, že moha být značná část diskuz-
ních příspěvků a dotazů vysvětlena přímo
na místě. K dalším se pak podle možnos-
ti vyjádřili přítomní funkcionáři a budou
případně předmětem jednání výboru.

Na závěr přijaté usnesení je podkla-
dem pro práci výboru v tomto roce.

Ing. J. Posledník
místopředseda MO 

Informace výboru MO ČRS 
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Pravidelní čtenáři Přeloučského ROŠ-
TU si nepochybně připomenou tohoto
místního rodáka a spoluobčana z pří-
spěvku v Roštu č. 7-8/2006 jako účast-
níka II. zahraničního odboje ze Západu
a v čísle 9/2006 v článku „Kanadské lis-
ty píší o přeloučském rodáku“.

Václavíkovi přeloučští přátelé se s ním
mohli ještě v minulém roce pozdravit ales-
poň telefonicky a popřát mu k 90. výročí
narození dobré zdraví a pohodu v rodi-
ně. Žel jeho životní poug byla ukončena
poněkud nečekaně po krátkém pobytu
v nemocnici v americkém státě Wiskon-
sin, a to dne 4. dubna 2008. Jeho čes-
ká manželka Lydie mu byla při posled-
ním nemocničním pobytu velkou oporou
a jeho přátele v české vlasti o Zdeňkově
úmrtí ihned informovala. Zádušní mše
za našeho rodáka se uskutečnila v ka-
tolickém kostele v Přelouči v pondělí
14. dubna v 18.00 hod.

Připomeňme si alespoň ve stručnos-
ti některé životní peripetie tohoto účast-
níka zahraničního odboje - vojáka ze Zá-
padu, jehož stihl osud většiny bojovníků
ze západní fronty, a proto byl nucen emi-
grovat po Únoru podruhé.

Okupaci naší vlasti německou armá-
dou prožil náš rodák při výkonu základ-

ní presenční služby. Jako uvědomělý
vlastenec nezaváhal opustit svoji vlast
a bojovat proti okupantům. A tak se již
11. října 1939 objevil ve francouzském
Agde, kde se přihlásil do čs. zahraniční
armády. V hodnosti rotného zde působil
jako redaktor deníku čsl. vojáků na zá-
padní frontě „Naše noviny“. Po porážce
Francie přešel do Velké Británie, kde
absolvoval m.j. bojový přepadový kurs
ve skotských horách a parašutistický vý-
cvik na letišti Ringway u Manchesteru.

Na konci válečného tažení, kdy plnil
úkoly u Dunkerque, byl jako redaktor „Na-
šich novin“ vyslán společně se svým spo-
lužákem z pardubické reálky npor. Mir-
kem Millerem - kameramanem a dále fo-
tografem Pavlem Fabianem ze Šastina
u Trnavy společně s americkými vojáky
bojovým automobilem Hummer do závě-
rečné operace při vstupu na území býv.
ČSR při osvobození Chebska. Při překro-
čení hranic pořídili fotografické a filmové
záběry. Žel, povolení k odjezdu do boju-
jící Prahy jim však pobočník gen. Patona
udělit nemohl z důvodu politického roz-
hodnutí o demarkační čáře mezi vojsky
západních spojenců a Rudou armádou.
Proto následoval návrat delegace do Dun-
kerque. 

Po druhé světové válce pracoval v ar-
mádním deníku „Obrana lidu“ a napsal
několik autentických knih o cestách
a osudech našich vojáků v zahraniční
armádě, např. „Jediná hvězda - domov“,
„Standovo veliké tajemství“, „Lidé s ne-
bes“ (společně se Š. Lanerem), „Z prote-
ktorátu do republiky“, „Výcviková četa“
(přeložil z angličtiny). Jeho nejcennější
kniha „Dunkerque“ s fotografiemi M. Lu-
keše byla v únoru 1948 sešrotována, sám
autor byl vyloučen ze svazu spisovatelů
a novinářů. Následovalo rovněž propuš-
tění z redakce „Našeho vojska“. V redak-
ci si směl vzít všechny své věci včetně
diplomu a vyznamenání, do kapsy si za-
strčil i pistoli. Aby se vyhnul osudu větši-
ny bojovníků ze západní fronty, byl nucen
emigrovat podruhé. Pro některé exulan-
ty to bylo odloučení na čtyřicet jeden rok,
někteří se pro stáří a ztrátu svých blíz-
kých doma návratu do vlasti již zřekli.
A to byl i případ našeho rodáka, býv. spo-
luobčana a kamaráda Zdeňka Václavíka.
Jeho dlouhodobé večerní telefonáty nám
budou všem chybět. A jak on sám při-
znával, pro něho to bylo radostné odsko-
čení domů-do Přelouče.

František Hollmann

Za Zdeňkem Václavíkem, přeloučským exulantem
z roku 1939 a po únoru roku 1948…

(23. 8. 1917 - 4. 4. 2008)

Inzerce
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NARODILI SE:
Vítek Forsch
Lohenice 

Lukáš Kobera
ul. Pražská

Ondřej Scheiber
ul. Hradecká

Natálie Schillerová
ul. Žižkova

JUBILANTI:
Marie Horká 75 let
ul. SBS

Jana Kořínková 75 let
ul. Nerudova 

Jaroslava Miletínová 80 let
ul. ČSA

Zdeněk Vavrečka 80 let
ul. Žižkova

Josefína Fürbachová 85 let
ul. K. Čapka

Jiří Šindelář 86 let
Škudly 

Zdenka Hlubučková 87 let
ul. Za Fontánou

Marie Pečenková 88 let
ul. Zborovská

Emilie Ženíšková 89 let
ul. Libušina

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Helena a Miloš Vítkovi
ul. Škroupova

Dagmar a Petr Volejníkovi
ul. Krátká

Dana a Petr Vomlelovi
ul. Pražská

SŇATKY:
29. 2. 2008 Petr Franzel, Tejkalová Monika

29. 2. 2008 Halász Dušan, Hartmanová Olga

7. 3. 2008 Polívka Milan, Černá Monika

8. 3. 2008 Vojta Petr, Martna Konečná

22. 3. 2008 Sotona Jan, Klára Klapková 

PŘELOUČÁCI

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat „Domácí ppéči“
paní KKulakovské a jejímu
celému kolektivu za poctivě
odvedenou práci a za milý
přístup při péči o moji těž-
ce nemocnou maminku. 

Mrzí mě, že tyto služby mi
nebyly včas nabídnuty ošet-
řujícím lékařem. 

Ludmila NNovotná

Kmochova hudba Kolín a Stavební podnik Přelouč
pod záštitou vícehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

a Města Přelouč Vás srdečně zvou na

KULTURNÍ ODPOLEDNE S PROGRAMEM 
PRO CELOU RODINU. 

Akce proběhne na fotbalovém stadionu v Přelouči
od 14 hodin v neděli 25. května 2008. 

Co je připraveno:
Soutěže pro děti a mládež o hodnotné ceny $ Ukázka hasičské techniky

Jarní koncert Kmochovy hudby Kolín s předkapelou Nouzové řešení
Vystoupení mažoretek Srdíčko Kolín 

Občerstvení a další lákadla

Za pořadatele se na setkání s Vámi těší
Ing. Moravec Martin
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NOC S ANDERSENEM 2008
Městská knihovna Přelouč

Každý rok se oslavy narozenin dán-
ského pohádkáře Hanse Christiana An-
dersena spojují s celorepublikovou akcí
pro dětské čtenáře. V současné době se
jedná vlastně už o záležitost celoevrop-
skou, protože české knihovny touto
myšlenkou ,,nakazily“ i mnohé další kni-
hovny v různých koutech Evropy. Kde
všude se přes andersenovskou noc do-
vádí, soutěží a přespává v knihovně, to
by bylo dlouhé vyjmenovávání.

I v naší Městské knihovně jsme se
opět pustili do narozeninových oslav se
vší vervou. Každý rok vybíráme na tuto
akci ty nejaktivnější dětské čtenáře, pro
které je účast na pohádkové noci odmě-
nou za lásku ke knihám a čtení.

Tentokrát byla naším hlavním téma-
tem Sněhová královna, krásná pohádka
od H. Ch. Andersena. Hned po seznáme-
ní všech účastníků v pátek 4. 4. navečer
jsme si Královnu zahráli jako divadlo. To
byly děti zatím jenom diváky. Je samotné
pak čekala pohádka Princezna na hráš-
ku, kterou zvládly od vylosování rolí přes
výrobu kostýmů až po sobotní předsta-
vení pro rodiče s obdivuhodným nasaze-
ním. Přidejte k tomu ještě řadu soutěží
a legrácek, půlnoční strašidla a rozbale-
ní spacáku přímo mezi regály s milova-
nými knihami a vyjde vám důvod, proč
děti v sobotu před polednem odcházely
s povzdechem, že všechny pěkné věci
končí vždycky příliš brzy.

Ale za rok budeme slavit znovu, tak,
čtenáříčci, nevěšte hlavy a pilně čtěte, ag
se zase potkáme, těšíme se stejně jako vy.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly



Anketu Nejkrásnější strom Přelou-
če letos už podruhé vyhlásila Základní
škola praktická v Přelouči společně
s Městskou knihovnou Přelouč, ZO Stra-
ny zelených Přelouč a odborem životní-
ho prostředí MěÚ Přelouč. V loňském
roce bylo vítězů ankety hned několik. Ji-
nan dvoulaločný u budovy Městské poli-
cie, smrk na náměstí TGM, který se kaž-
dým rokem o Vánocích mění na vánoční
strom, dub na Slavíkových ostrovech
v areálu kynologického cvičiště a bříza
u budovy ZŠP. 

V letošním roce se volby nejkrásněj-
šího stromu našeho města zúčastnilo
mnohem víc dětí i dospělých než loni. An-
ketní lístky nebyly předem dány, každý si
ten svůj vyráběl sám. Vznikla tak přímo
umělecká díla, která jsou až do konce
května vystavena v půjčovně Městské
knihovny. Máte-li čas, přij|te se podívat,
jak šikovné děti v Přelouči máme.

Velký dík všech organizátorů patří vy-
učujícím, pracovníkům v družinách a klu-
bech, kteří s dětmi stromy vybírali a spo-

jili celou akci s ekologickou výchovou.
Vždyg životní prostředí v našem městě se
týká nás všech a čím víc se děti o příro-
dě okolo nás dozvědí, tím víc si jí budou
vážit. Někdy to děti při výběru neměly
jednoduché. Několik hlasů dostala i po-
kácená lípa u školy, po které jim zbyly
jen smutné vzpomínky, někteří dali hlas
břízám u kina, dnes už také skáceným. 

Vybrat vítěze letošní ankety nebylo
těžké. Naprosto jasně největším po-
čtem hlasů zvítězil platan z městské-
ho parku.

Ve středu 23. dubna se na nám. TGM
konalo slavnostní vyhlášení této ankety.

Odborným průvodcem byl dětem ve-
doucí odboru životního prostředí MěÚ
Přelouč, pan Tomáš Kašpar, technicky
všechno jistil člen městské rady a člen
Strany zelených Přelouč, pan Vlastimil
Hývl. Děti ze Základní školy praktické
a ze Základní školy Smetanova ulice
ozdobily svého letošního favorita krás-
nou medailí. Až půjdete parkem, můžete
se podívat, jak mu to sluší.

Součástí vyhlášení vítěze bylo i za-
sazení Stromu přeloučských dětí. Krás-
ný buk je umístěn nedaleko sochy Jana
Dítěte a zřetelně označen, aby bylo
všem kolemjdoucím jasné, že našim dě-
tem není lhostejné, v jakém prostředí ži-
jí. Všichni jsme mu popřáli dlouhý a spo-
kojený život.

Za všechny organizátory ještě jed-
nou děkuji všem dětem i dospělým, kte-
ří přidali do ankety svůj hlas.

Ladislava Hývlová
Městská knihovna Přelouč

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE
počet hlasů

Jedle na parkovišti u zahr. 1
Vánoční smrk na nám. TGM 13
Jinan dvoulaločný u policie 30
Jinan dvoulaločný u MÚ Přelouč 1
Jilm u Labe 1
Dub u fary 1
Lípa na nám. TGM 3
Dub v parku 1
Platan javorolistý v parku 36
Buk u ZŠ Kladenská 1
Vrba u rybníčka 12
Lípa u cukrárny 9
Lípa u jídelny - pokácená 7
Kaštan u zastávky v Mokošíně 1
Jabloň u dědova pole 1
Lípa v parku 5
Jeřabina u Strnadů na zahradě 1
Lípa na obci 1
Lípa u sokolovny 25
Bříza u rybníčka 1
Pokácené břízy u kina 3
Jabloň u Bršelů na zahradě 1
Lípa před gymnáziem 1
Borovice u Družiny Kladenská ul. 2
Dub - Slavíkovy ostrovy 5
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NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2008…je už vybrán
a patřičně ozdoben, ale ještě tu máme výsledky krátké ankety
mezi čtenáři Městské knihovny Přelouč.

ANKETA KE DNI ZEMĚ 22. DUBNA
Který strom je v našem městě nejkrásnější ???

Martin / 8 let dub u evangelické fary
Milan / 13 let jinan dvoulaločný na náměstí
Drahomíra / 52 let jilm v Polabinách, nádherný, všemi opuš-

těný stařec
Martina / 26 let stříbrný smrk na náměstí TGM

Luboš / 15 let jinan dvoulaločný (oba dva)
Toník / 13 let vánoční strom na náměstí
David / 13 let Jinan dvoulaločný u Policie
Radislava / 14 let lípa na náměstí TGM
Vladimír / 71 let jedle na parkovišti u zahrádkářské ko-

lonie
Anna / 54 let dub na cvičišti pejskařů za Labem
Jakub / 8 let platan v parku za školou
Jana / 44 let smrk na náměstí, ten vánoční
Anna /56/ let již pokácené břízy u kina

Přejeme všem krásné jaro !!!                              L.H.

Nejkrásnější strom Přelouče 2008
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2. května ONCE
pátek Irsko-snímek, který proslavil Českou republiku při udílení Oscarů v le-
17.30 hod. tošním roce. Příběh o lásce a porozumění mezi dvěma mladými lidmi,

na druhou stranu však přináší i přesný pohled na českou komunitu v za-
hraničí a vypovídá o době, kdy se k úspěchu může dopracovat 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 podaří uniknout
do Londýna a je plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky.

116 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

3. května ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY DO BĚLORUSKA
sobota Je druhým ze čtveřice devadesátiminutových filmů Lukáše Přibyla, 
17.30 hod. které jsou mozaikou vzpomínek Židů deportovaných z Čech a Mora-

vy do koncentračních táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku
a východním Polsku.

85 minut 6 Kč 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 pa-
láce, při oslavě prezidentových šedesátin ochutnáme pověstný Havlův
guláš, v USA navštívíme Miloše Formana atd.

155 minut 60 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

9. května TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
pátek USA- „Je to pravděpodobně náš nejdrsnější a nejtemnější film“, říká
20.00 hod. Joel Coen. Od spolutvůrce brutálního a oscarového thrilleru Fargo ne-

bo podobně krvavé Zbytečné krutosti zní tahle slova poměrně zlověstně.
122 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

10. května VÁCLAV
sobota ČR-tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí jeden
17.30 hod. průšvih za druhým… Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jan Budař, Jiří Lá-

bus, Ivan Trojan, Emília Vášáryová, Petra Špalková a další.
97 minut 60 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

11. května TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
neděle ČR- můžete se těšit na celovečerní film, který vznikl na motivy jedno-
17.30 hod. ho z nejoblíbenějších českých televizních seriálů a knihy Fan Vavřin-

cové. Hrají: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří Mádl, Ivana Chýlková,
Marián Labuda, Lilian Malkina,Vanda Hybnerová, Monika Zoubková,
Luboš Kostelný ad.

90 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

MADAGASKAR 1 - PODIVUHODNÁ LEMURIE
Zahájení série cestovatelských přednášek, s možností jejich pravidelného opakování, pokud se me-
zi námi najde dostatečný počet nadšenců, kteří se budou chtít podělit o zážitky s cestovateli, pro-
jít postupně celý svět a seznámit se s prostředím, s nímž se většina z nás nebude mít možnost 

osobně setkat.
Ne nadarmo se čtvrtému největšímu ostrovu na Zemi říká „osmý světadíl“. Téměř vše, čím oplývá,
je naprosto unikátní a jinde nevídané. Aleje nejtlustších stromů - baobabů, porosty trnitého buše,
lemuři - podivní primáti, chameleoni lovící hmyz výstřelem svého jazyka, deštné pralesy i sterilní
pouště. Žijí zde Malgaši, domorodci dosud vyznávající animismus a věřící víc svým zemřelým před-
kům než moderním názorům na svět. Madagaskar je jednou z ekonomicky nejchudších zemí
světa, ale po stránce národopisné a přírodovědné naopak nejbohatší... Přednáška byla oceněna 

Cenou magazínu Koktejl za rok 2006 na Mezinárodním setkání cestovatelů „Cesty 2006“.
Na tuto první a doufejme, že ne poslední cestovatelskou přednášku přijal pozvání pan Vladimír Lem-
berk, který pracuje jako zoolog ve Východočeském muzeu v Pardubicích a procestoval nebo pobýval

v 55 státech s celkovou dobou pobytu na cestách cca 5 let.
Úterý 13. května v 19.00 hodin v kině. Vstupné 25 Kč.

16. května 10 000 PŘ. N. L.
pátek USA-člen horského kmene, mladý lovec D’Leh, objevil tu nejsilnější 
17.30 hod. vášeň svého srdce - krásnou dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne

vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh se společně s tlu-
pou nejodvážnějších lovců vydává po jejich stopách, rozhodnut jít tře-
ba až na konec světa…

109 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

17. května LET’S DANCE 2 STREET DANCE
sobota USA-každá druhá šance začíná prvním krokem. Nora je prvotřídní
17.30 hod. primabalerína a chce najít tanečního partnera. Tyler, odsouzený na

veřejně prospěšné práce, je pro všechny jen drzým outsiderem. Jeho
taneční nadání se však nezapře a Nora zjistí, že v tomto klukovi je víc.

98 minut 65 Kč mládeži přístupný

18. května JUMPER
neděle USA-Jumper je dobrodružnou sci-fi podívanou, u které se nebudete
17.30 hod. mít čas nudit. Spolu s postavami tak navštívíme nejrůznější místa naší

planety a budeme svědky teleportování např. i londýnských autobusů.
88 minut 30 Kč mládeži přístupný

23. května BOBULE
pátek ČR-letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem
17.30 hod. dvou kamarádů, Honzy a Jirky. Honza je typický městský floutek. Ká-

moš Jirka je podvodníček, který moc rozumu nepobral, ale má jednu
skvělou vlastnost, umí geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba využívají.

90 minut 60 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

24. května ÚHEL POHLEDU
sobota USA- Příběh akčního thrilleru Úhel pohledu sledujeme očima osmi
17.30 hod. různých lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu

o atentát na prezidenta USA. Tak, jak tito a další lidé postupně dopl-
ňují jednotlivé části skládačky, začínají se odhalovat děsivé souvislosti.

90 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

25. května O RODIČÍCH A DĚTECH
neděle ČR-milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích,
17.30 hod. synech a ženách jejich života. Hrají: Josef Somr, David Novotný, Zu-

zana Stivínová, M. Kroftová, J. Lábus a další. Režie: Vladimír Michálek.
110 minut 65 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

OD PÁTKU DO NEDĚLE - KE DNI DĚTÍ HRAJEME
NA VŠECHNY SE TĚŠÍME - KAŽDÝ SI SNAD VYBERE

Následující filmy můžete vidět díky laskavé spolupráci a finančnímu příspěvku od Města Přelouč a firmy Kiekert-cz.

30. května TOM A JERRY - LOUSKÁČEK
pátek Co by byly Vánoce bez pořádné honičky Toma a Jerryho. V opuštěné
16.00 hod. budově opery vysloví Jerry přání zde vystoupit a jeho přání se splní.

Je nejšmastnějším myšákem na světě.
46 minut ZADARMO mluveno česky mládeži přístupný

31. května MALÍ ROŠŤÁCI   Legrací nabité dobrodružství s kouzlem pro 
sobota celou rodinu. Kvůli sněhové bouři byly zrušeny všechny lety na meziná-
13.30 hod. rodním letišti. Špatná zpráva ale pro děti cestující bez dozoru rodičů

znamená lístek do světa dobrodružství.
86 minut ZADARMO mluveno česky mládeži přístupný

31. května KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
sobota USA-dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci Jared, Simon
18.00 hod. a Mallory právě přistěhovali, vypadal velmi záhadně. A druhý pohled

jim stačil, aby vytušili, že je čeká největší dobrodružství.
107 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

1. června LOONEY TUNES - TO NEJLEPŠÍ Z KRÁLÍKA BUGSE
neděle Jak je, doktore? Spousta kreslené zábavy! Uvolněte cestu pro Jeho
10.00 hod. Výsost Králíka! Přichází hrdinný králičí šibal, nad jehož odvážnými 

králíčími skutky se vám bude tajit dech.
109 minut ZADARMO mluveno česky mládeži přístupný

1. června LOONEY TUNES - HVĚZDNÝ TÝM
neděle Tolik oslnivých hvězd, že budete potřebovat sluneční brýle! Králík Bugs,
13.30 hod. kačer Daffy, Elmer Fuddm, prasátko Porky, Michigan j. Frog a další 

kreslené hvězdy ve ztřeštěných animovaných příbězích.
107 minut ZADARMO mluveno česky mládeži přístupný

1. června CHYŤTE DOKTORA
neděle ČR- nadějný doktor žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne
18.00 hod. narazí na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat na sál,

ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem začíná.
95 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

Kulturní služby města Přelouče
KVĚTEN 2008 www.prelouc.org

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



letos ji� posedmé
Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá

Občanské sdružení Altus se svými partnery i v roce
2008 největší přehlídku aktivit pro děti a mládež
v Pardubickém kraji s názvem Bambiriáda. Letošní,

již sedmý ročník, proběhne ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května
v Chrudimi v parku Na Střelnici. Záštitu nad letošním ročníkem
převzali Marie Málková, náměstek hejtmana, Miloslav Macela,
radní Pardubického kraje a Roman Málek, místostarosta měs-
ta Chrudim.

Bambiriáda je prezentací činností občanských sdružení dě-
tí a mládeže, sdružení pro děti a mládež a středisek volného
času (DDM). Akce má velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí
bezmála devítitisícová návštěvnost spokojených návštěvníků
v loňském roce. 

Pro návštěvníky budou připraveny například lanové pro-
lézačky, opičí dráha, projíž|ka na lodích, jízda na koních, výsta-
va kronik, deskové hry, výstava keramiky a jiných ručních prací.

Bambiriádu bude zpestřovat bohatý pódiový program, kte-
rý bude trvat více jak 16 hodin. Na pódiu budou k vidění ukáz-
ky břišních tanců, stepu, dětského aerobiku, lidové tance, fol-
ková hudba, krátká divadelní představení a malovaní na pódiu.
A aby bylo trochu veselo, v pátek 23. května nám zazpívá Ja-
roslav Uhlíř.

I letos budete moci sledovat online Bambiriádu pomocí člán-
ku dětských novinářů na serveru www.chrudimka.cz, a dále bu-
dou vysílány živé vstupy přímo z akce v rádiu Pohoda.

Bližší informace na www.bambiriada.cz/chrudim.
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Napsali nám !

Bydlí v Přelouči, od 1.třídy je žákem ZŠ Smetanova ul., ny-
ní chodí do třídy 7.B. René od srpna 2007 začal jezdit plochou
dráhu, jednak proto, že se mu tento sport líbí, ale hlavně pro-
to, že plochou dráhu kdysi jezdil jeho otec.

René začal závodit letošní sezónu (od dubna). Trénuje dva-
krát týdně (středa a sobota) v Pardubicích pod vedením bývalé-
ho jezdce Františka Kaliny, zbytek týdne se věnuje zlepšování
fyzické kondice a přípravě a údržbě motocyklu, se kterou mu
pomáhá i jeho otec. René má v pardubickém depu svůj box
s dílnou, kde se údržbě svého stroje může věnovat. V současné
době má René kromě svého vlastního motocyklu zapůjčen dru-
hý stroj od AMK ZP Pardubice, jehož je členem. 

René se v letošním roce zúčastní seriálu MARKÉTA CUP,
což je 12 závodů v Praze na „Markétě,“ a 9 závodů Mistrovství
republiky na stadionech např.: v Praze, Liberci, Slaném, Plzni
a v domácích Pardubicích. Jezdí na motocyklech JAWA 500
a HONDA 125, vlastní licenci AČR 125 cm, jeho barva je mod-
rá (motocykl, kombinéza, přilba). Jako junior bude René jezdit
do 19 let. Zejména v začátcích plochodrážního sportu by uví-
tal sponzora. 

Přejeme Renému hodně úspěchů a doufáme, že ho v plo-
chodrážním sportu čeká úspěšná budoucnost.

Věra Jelínková

Je mezi námi budoucí reprezentant v ploché dráze?
René Vidner (*1993)

Inzerce
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Expedice Slovensko
Tak je to tady! Cestování do vy-

sokých hor již není jen výsadou pou-
ze starších. Tuto obvyklost přetrhla
parta skautů z druhého oddílu (klu-
ci 11 -14 let), když o velikonočních
prázdninách vyrazili do srubu, kte-
rý je na úpatí Nízkých Tater a Vel-
ké Fatry. Kluci si mohli prožít po-
cit z dobytí vrcholu, když už sami
nevěřili v úspěch. Překonání dvou
metrů sněhu a převýšení více jak
800 metrů si zaslouží velký obdiv.
Odměnou jim byla nejen návštěva Termálního parku Bešeno-
vá, ale i společně strávené chvíle u krbu a her. Klukům se vý-
prava líbila a už se těší na další společné dobrodružství.

Zdravotnický kurz
Pro některé z nás se stal duben měsícem první pomoci.

Vyrazili jsme na zdravotnický kurz, který pořádali, pod zášti-
tou zkušeného instruktora a policisty Radka Bendakovského,
holičští skauti. Na kurz jsme vyrazili, abychom si doplnili své
zdravovědné znalosti a získali dekret zdravotníka zotavova-
cích akcí. Kurz byl veden velmi kvalitně a mnoho různých za-
chraňujících úkonů jsme si vyzkoušeli na simulovaných situ-
acích. Zatím jsme absolvovali pouze výuku a nejdůležitější

moment - zkoušky - teprve přijde. Věříme, že jsme dobře při-
praveni a vše se podaří. 

Valný sněm Junáka
500 zástupců skautů z celé České republiky a i dva skau-

ti z Přelouče se o víkendu 11. - 13. dubna 2008 sjeli do Ha-
vířova, kde rozhodovali o dalším směřování celé organizace
i o zvolení jejího vedení na následující tři roky. Hlavními body
sněmu bylo představení Nového programu pro skauty a skaut-
ky, jehož tvorbou se Junák několik let zabýval, dále projedná-
ní Priorit Junáka pro roky 2008 - 2011. Před třemi lety se Valný
sněm zabýval Chartou 21. století skautingu, ve které se přihlá-
sil k silné vizi, moderní, přitažlivé a kompetentní organizaci
s jasným výchovným posláním, která nabízí rodičům pomoc
při výchově dětí a zábavným způsobem připravuje mladé lidi
na smysluplné prosazení ve společnosti. I s odkazem na na-
plnění charty se vyvíjel právě Nový program, který postupně
zapojujeme i do činnosti u nás.

Tábor 2008
Přípravy na letošní skautský tábor jsou v plném proudu.

Čeká nás krásné tábořiště v Rychlebských horách poblíž stát-
ní hranice. 14 dní hry, inspirované putováním v čase a spous-
ty dalších tradičních i netradičních aktivit. Ačkoliv tábor bude
v podobném duchu, jako ty předchozí, letos je otevřen i dětem
z široké veřejnosti. Těm zbývá ještě nějaký čas pro podání při-
hlášky. Více informací můžete získat na www.junakprelouc.cz
nebo 603428872 (Lukáš Spurný - Lucky)
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KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
srdečně zvou občany na jarní koncerty,

které pořádá smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster
- člen unie českých pěveckých sborů.

První koncert se koná 15. 5. 2008 v 18.00 hod. v budově
Československé církve husitské v ul. Tůmy Přeloučského.
Se sborem J. B. Foerster účinkuje pěvecký sbor „Rošgák“.

Koncert řídí sbormistr Petr Vacek. 

Následující koncert se uskuteční 22. 5. 2008 v 19.00 hod.
v budově Občanské záložny. 

Se sborem J. B. Foerster vystoupí pěvecký sbor „Korálek“. 
Řídí Petr Vacek. Uvádí Renata Klečková. ���
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- PODIVUHODNÁ LEMURIE
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Junák Přelouč

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám přispěli,
a tím umožnili uspořádat zimní soustředění žáků TJ Valy,

které proběhlo od 20. - 24. 2. 2008 ve Svratce 
v penzionu Poslední míle.



! Sport 

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 5 - 2. května 2008. Vydává: Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, 
IČO 00274101. Šéfredaktorka Jiřina Hutlová, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1450, 

sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, 
podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.

Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

A - TÝM 
(1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)

ZÁPASY ZÁKLADNÍ ČÁSTI

Neděle 23. 3.
TJ SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JES-
TŘÁBI 2 : 7 (2:0, 0:2, 0:5)
Branky: Příhoda 3x, Horák, Štefanský, Ka-

dera, Jurkas

Sobota 29. 3.
HC JESTŘÁBI - HBC KEB KLADNO B 7 : 2
(0:0, 3:2, 4:0)
Branky: Šmíd 3x, Svoboda 2x, Komůrka,

Tesák

Neděle 30. 3.
HBC NOVÉ STRAŠECÍ - HC JESTŘÁBI 7 : 2
(4:0, 1:1, 2:1)
Branky: Příhoda 2x

Jestřábi skončili v základní části na 6. mís-
tě s 35 body, s 10 výhrami, 1 výhrou na sa-
mostatné nájezdy, 2 remízy a 9 prohrami.
Ve čtvrtfinále nastoupili na 3 vítězná
utkání proti proti HBC Olymp Jindřichův
Hradec.

ČTVRTFINÁLE

Sobota 5. 4.
TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC -
- HC JESTŘÁBI 1 : 2 na sam. nájezdy
(0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Sestava: R. Ježek - M. Novotný, Z. Čapek,

L. Tesák, M. Štajner, R. Stoklasa, A. Mátl
- J. Marvan, M. Šmíd, D. Štefanský - J. Ho-
rák, P. Svoboda, J. Příhoda - L. Komůr-
ka, M. Jurkas, J. Kadera

Branky: Svoboda 2x

Nedělě 6. 4.
TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC -
- HC JESTŘÁBI 1 : 2 v prodloužení (0:0,
1:0, 0:1 - 0:1)
Sestava: R. Ježek - Z. Čapek, R. Stoklasa,

A. Mátl, L. Tesák, M. Štajner - J. Marvan,
M. Šmíd,D. Štefanský - J. Horák, P. Svo-
boda, J. Příhoda - L. Komůrka, M. Jur-
kas, J. Kadera - M. Novotný

Branky: Tesák, Svoboda

Sobota 12. 4.
HC JESTŘÁBI - TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV
HRADEC 1 : 2 v prodloužení (0:0, 1:1,
0:0 - 0:1)

Sestava: R. Ježek - M. Novotný, Z. Čapek,
L. Tesák, M. Štajner, R. Stoklasa, A. Mátl
- J. Marvan, M. Šmíd, D. Štefanský -
- P. Svoboda, M. Jurkas, J. Příhoda -
L. Komůrka, J. Kadera

Branka: Příhoda

Neděle 13. 4.
HC JESTŘÁBI - TJ HBC OLYMP JINDŘI-
CHŮV HRADEC 6 : 1 (2:0, 1:0, 3:1)
Sestava: R. Ježek - M. Novotný, Z. Čapek,

L. Tesák, M. Štajner, R. Stoklasa, A. Mátl
- J. Marvan, M. Šmíd, D. Štefanský -
J. Skřivánek, P. Svoboda, J. Příhoda -
L. Komůrka, M. Jurkas, J. Kadera

Branky: Příhoda 3x, Kadera, Štefanský, Šmíd

Poprvé v historii klubu se podařilo postou-
pit do semifinále mezi nejlepší 4 týmy.
V semifinále změří Jestřábi síly s HC Kert
Park Praha.

B - TÝM
(2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)

Neděle 23. 3.
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁ-
BI B 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)

Neděle 30. 3.
HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI B 4 : 2 (1:0,
2:1, 1:1)
Branky: Kalousek, Šejna

Sobota 5. 4.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JES-
TŘÁBI B 4 : 1 (0:0, 3:0, 1:1)
Branka: Adámek

Pro B- tým skončila neúspěšná sezóna.
Z 11 týmů skončilo béčko na 10. místě
(2x výhra, 1x zisk za 2 body, 3x zisk za
1 bod a 14 proher) 

STARŠÍ DOROST
(NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)

Sobota 22. 3.
HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI dorost 5 : 4
na sam. náj. (0:3, 3:0, 1:1 - 1:0)
Branky: Kozlík, Šolta, Kryštof, Kalousek
HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI dorost 1 : 2
(1:1, 0:0, 0:1)
Branky: Jirsa, Šolta

Sobota 29. 3.
HC JESTŘÁBI dorost - TJ PARAMO SVÍT-
KOV STARS PARDUBICE 1 : 7 (1:1, 0:5, 0:1)
Branka: Šolta
HC JESTŘÁBI dorost - TJ PARAMO SVÍT-
KOV STARS PARDUBICE 1 : 3 (0:0, 0:3, 1:0)
Branka: Škuta

Sobota 12. 4.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLO-
VÉ - HC JESTŘÁBI dorost 3 : 1 (1:0, 0:0, 2:1)
Branka: Kryštof
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLO-
VÉ - HC JESTŘÁBI dorost 6 : 1 (1:0, 2:1, 3:0)
Branka: Holub

STARŠÍ ŽÁCI
(MČR VÝCHOD)

Neděle 23. 3.
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁ-
BI žáci 7 : 6 (0:1, 3:2, 4:3)
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁ-
BI žáci 15 : 3 (4:1, 4:1, 7:1)

Sobota 5. 4.
SK OEZ TESTA LETOHRAD - HC JESTŘÁ-
BI žáci 15 : 0 (4:0, 8:0, 3:0)
SK OEZ TESTA LETOHRAD - HC JESTŘÁ-
BI žáci 11 : 1 (3:0, 4:1, 4:0)

Neděle 13. 4.
HC JESTŘÁBI žáci - DDM ALFA PARDU-
BICE 0 : 9 (0:4, 0:3, 0:2)
HC JESTŘÁBI žáci - DDM ALFA PARDU-
BICE 0 : 17 (0:4, 0:9, 0:4) - Fáda -

HC JESTŘÁBI POSTOUPILI
DO SEMIFINÁLE NÁRODNÍ LIGY!
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