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Informace o ukonèení platnosti
obèanských prùkazù

bez strojovì èitelných údajù:

Inzerce



45. schůze rady se konala 23. 10. 2008 chvíli před jednáním
zastupitelstva. Radní vzali na vědomí, že se Mgr. Pavel Culek,
vzdává funkce ředitele Domu dětí a mládeže z důvodu dosaže-
ní důchodového věku. Zároveň byl pan Culek pověřen vede-
ním DDM do 31. 7. 2009, aby dokončil školní rok 2008/2009.

Další jednání rady se konalo 10. 11. 2008. Radní vzali na vě-
domí návrh regulace parkování u Penny Marketu, protože dle
názoru vlastníka je parkoviště „zneužíváno“ jinými uživateli. Par-
koviště využívá stále více řidičů jako plochu pro celodenní od-
stavení vozidel aniž jsou zákazníky Penny Marketu, masny
nebo fitcentra. Účast města je omezena legislativou. Nařídit
vybírání poplatku za parkování může obec pouze ve vybra-
ných úsecích místních komunikací. Toto je navíc komunikace
účelová. 

Dále radní na základě požadavků ZŠ Smetanova a spor-
tovní komise rady města souhlasili s pořízením sportovního vy-
bavení pro akci: „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“ dle
seznamu s možnou pořizovací hodnotou 600 tis. Kč. Na jedné
z předchozích rad bylo uloženo sportovní komisi, aby předlo-
žila návrh sportovního dovybavení sportovní haly pro jednotli-
vé oddíly a příspěvkové organizace.

Protože chodník před budovou školy na Masarykově ná-
městí je neustále znečišcován holubím trusem, požádala ře-
ditelka školy město o řešení tohoto problému a doporučila
umístit na výklenky a parapety školy jehlice. Rada uložila ta-
jemníkovi MěÚ vypracovat návrh řešení. 

Radní schválili zařazení správy sportovní haly do odděle-
ní hospodářské správy s účinností od 1. 1. 2009, tím se zvyšu-
je počet pracovníků hospodářské správy o 2 a stanovuje se tím
celkový počet pracovníků MěÚ s účinností od 1. 6. 2009 na 87.
Zvolením právní formy se radní zabývali již na schůzi 6. 10. 08.
Radní si nechali čas na rozmyšlenou. Pan tajemník předložil
nyní materiál znovu a přímo doporučil jednu z variant, která
byla poté schválena. Rozhodujícím faktorem byla dlouhodobá
možnost zastupitelnosti, ke které má větší předpoklady oddě-
lení hospodářské správy-např. souběžné zastupování správce
Záložny. Současně musí fungovat i úzká spolupráce s odbo-
rem SMI zejména při tvorbě návrhu rozpočtu, řešení oprav a re-
klamací, ale tento odbor nemůže řešit dlouhodobě nepřítom-
nost správce sportovní haly svými pracovníky. 

Zastupitelé se sešli 23. 10. 2008. Prvním bodem byla pro-
jednána prezentace návrhu výstavby nové budovy Městské-
ho úřadu. 

STAVBA NOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU V PŘELOUČI

Jelikož se zastupitelům podařilo valnou většinou schválit
nový návrh výstavby budovy MěÚ, seznámíme Vás nyní s bliž-
šími informacemi.

Nová budova se navýší o 1 podlaží nadzemní a 1 podlaží
podzemní. 

Výstavba nové budovy MěÚ Přelouč - změna 2008
Situace

Zpracovatel: Ing. arch. Košař - ARCHIKO a MYDAT spol. s r.o. Přelouč

Bude umístěna na rohu ulic Tůmy Přeloučského a Čs. armá-
dy, na místě dnešních garáží MěÚ (z Masarykova nám. směrem
k poště po pravé straně).

Studii provedl Ing. architekt Košař, firma ARCHIKO a spo-
lečnost MYDAT s.r.o. Přelouč. V budově je navrženo celkem
6 podlaží. V suterénu bude umístěn centrální archiv a tech-
nické prostory, v přízemí je plánovaná recepce, podatelna, po-
kladna + několik dalších kanceláří a ve 2. až 5. NP budou umís-
těny kanceláře. 

Starý projekt je potřeba aktualizovat i z toho důvodu, že se
v roce 2003 výrazně změnily předpisy požární, hygienické, po-
žadavky na stabilitu objektu, na prostory archívů… 

Vzhledem k tomu, že doba přípravy dokumentace bude trvat
minimálně rok, dojde k zahájení stavby nejdříve ve IV. čtvrtle-
tí roku 2009. 

Předpokládaná cena se blíží 100 mil. Kč bez DPH vč. veške-
rého vybavení. Na financování stavby je zřízen speciální fond na
reformu veřejné správy.

Poté budou mít stávající budovy na Masarykově nám. vy-
užití jako kulturně-společenské místo, které, jak všichni víme,
v našem městě chybí-mohlo by tam být např. muzeum, galerie,
výstavní síň, informační centrum apod.

Jistě si někteří z Vás říkají: „no jo úředníci si chtěj posta-
vit novej úřad za naše peníze“ …ale tak to není. Úředníci sedí
v kancelářích a je jim jedno kde sedí a dokonce ani nemo-
hou stavbu nijak ovlivnit. S největšími problémy se setká ob-
čan, který na úřad přijde. Nejprve se musí vyznat v tom, kde
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která agenda sídlí. Možnosti jsou dvě-bup v budově Agra Bo-
hemia 4. a 5. patro nebo na Masarykově náměstí budovy
čp. 25, 26 a 27. Jaké zklamání (v mnoha případech i vztek ze
ztráty času) nastane, když se občan netrefí a přijde do jedné

budovy, kde ho úředníci odkáží do budovy druhé… o bezba-
riérovosti obou budov nemluvě. Když naši předci před něko-
lika sty lety budovu úřadu zbourali, asi by je nenapadlo, jak
ještě dlouho bude trvat, než bude mít úřad zase svůj samo-
statný stánek, kam se vejdou všichni úředníci a občan bude
mít přehled, při čekání se bude moci posadit a bude se cítit
jako člověk na úřadě…zkrátka to bude mít úroveň.

Troufám si říci, že jsme jedno z mála měst, kde pro obča-
ny vyvstávají takovéto podmínky.

Dále zastupitelé schválili dokončení studie severního ob-
chvatu silnice č. I/2. Jako zpracovatel byla vybrána Dopravní
fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

SEVERNÍ VARIANTA OBCHVATU MĚSTA

Na konci roku 2006 se schválil nový územní plán se silni-
cí č. I/2 vedenou jižně okolo města. Nově zvolené zastupitel-
stvo, ale současně se schvalováním územního plánu rozhodlo
o tom, že požaduje prověřit ještě jiné možné řešení trasy ob-
chvatu silnice č. I/2. Město se obrátilo na Dopravní fakultu
pardubické Univerzity a objednalo u ní „konkurenční studii“. 

Zpracování bylo rozděleno do dvou etap. Pokud by se
v I. etapě ukázalo, že realizace není možná z technického ře-
šení, dále by se již nepokračovalo. II. etapa posoudí již další
aspekty - návaznost na dopravní systém města, dopad např.
povodní na nově navržené řešení, atd.

Obecně má severní varianta výhodu, že vede v části měs-
ta, kde se nejméně dotýká bydlení a dalšího rozvoje města.
Stejně jako jižní řešení se snaží maximálně zklidnit dopravu
ve městě. Celková délka obchvatu by byla cca 6 160 metrů.   

Zpracovatel navrhl trasu, která začíná mezi Valy a Přelou-
čí zhruba za RD, který se nachází po pravé straně, dále komu-
nikace pokračuje přes pole a průmyslový areál a napojí se na
ulici Jaselskou u domu čp. 597 (roh Jaselské), poté je souběž-
ná s ulicí Jaselskou, zhruba na vrcholu Jaselské přechází trasa
na most a kříží železniční areál východně od výpravní budo-
vy ČD, délka mostu je cca 380m, mostní konstrukce dále pro-
chází nad částí ZZN, jižně obchází RD v Hlávkově ulici a na-
pojuje se na silnici č. II/333 (nadjezd). 

Projektant se snažil vyhnout výrobním areálům, a tím zmen-
šit riziko nutných výkupů. Křížení se silnicí II/333 je uvažováno
kruhovou křižovatkou, řešení umožňuje napojení nově navrho-
vané silnice v rámci splavnění Labe, ale i napojení na stávající
most u elektrárny. Dále je trasa vedena severně od železniční
trati, kde výškové řešení respektuje ochranu konstrukce před
případnou záplavovou vodou. Na konci Přelouče v úseku před
drážním domkem (čp. 303) podchází železniční trac a dále po-
stupuje směrem k západu mezi Lhotou a železniční tratí a na
stávající silnici se napojuje až za Lhotou. 

Obslužnost Lhoty by poté připadala v úvahu z křižovatky,
která by se nacházela mezi Přeloučí a Lhotou. Projektant ne-
doporučil zachovat připojení stávající silnice a obchvatu za
Lhotou, a to z toho důvodu aby tato silnice nebyla používaná
jako zkratka do města. Pokud by tam připojení nebylo Lhota
by se stala klidnou místní částí, kam by byl vjezd pouze z jed-
noho směru (od Přelouče). 

Napojení z obchvatu do města by připadalo v úvahu z kru-
hové křižovatky (obchvat-silnice/ II/333), nebo již zmíněnou
odbočkou ke Lhotě a na východní straně v místě odbočení
upravenou křižovatkou tvaru „T“. 

Bohužel v tuto chvíli nemáme situaci ve formě, která by se
dala prezentovat v tiskové podobě v Roštu. Zanedlouho ji bu-
dete moci zhlédnout na webových stránkách města www.me-
stoprelouc.cz.

Dále zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti rady
města, stanoviska majetkového a finančního výboru a návrhy
osadních výborů. 

Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008
Požární řád města Přelouče. Vzhledem k potřebě aktualizace
požárního řádu a stanovení podmínek pro konání akcí, kterých
se zúčastňuje větší počet osob z hlediska požární bezpečnos-
ti v aktuálních podmínkách města, byl připraven text nového
požárního řádu. 

Mimo jiné také zastupitelé schválili zařadit do návrhu roz-
počtu města na rok 2009 částku 100 tis. Kč na podporu čin-
nosti infocentra Bujnoch Přelouč. K 31. 12. 2007 ukončil svoji
činnost Infak s.r.o., který pro město zajišcoval funkci informač-
ního centra. Existence této služby je v současnosti již nezbyt-
ná, o čemž jsme se přesvědčili i v uplynulé letní sezóně. Turis-
té a návštěvníci našeho města nešetřili kritikou na chybějící IC.
Město zatím není schopno tuto službu občanům zajistit z dů-
vodu finanční náročnosti, prostorového i personálního zabez-
pečení. O zajištění této služby projevil zájem Hotel Bujnoch,
který je schopen provoz IC zajistit.                            J. H.
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Firma OREDO z Hradce Králové předvedla na posledním
zastupitelstvu návrh MHD v Přelouči a místních částech. 

Nejdůležitější pro naše město bylo spojení pro místní části,
doprava k vlakům a doprava seniorů. V současnosti jsou nejhůře
dopravně obsloužené místní části Klenovka, Štěpánov a Tupesy.

Jízdní řád je navržen v hodinovém taktu, aby si každý ces-
tující lehce zapamatoval jízdní řád. Autobusy jedoucí v ho-
dinovém taktu odjíždí z každé zastávky v daném směru pravi-
delně každou hodinu ve stejnou minutu. Takový trend je i ve
vlakové dopravě, proto mohla být autobusová doprava navrže-
na tak, aby navazovala na takt dopravy vlakové. 

Nyní budou následovat interní diskuze, na kterých je po-
třeba domluvit projekt do detailů (autobusové zastávky, za-
pojení do integrovaného systému VYDIS a IDS PK, radiobus
- objednání autobusu pomocí SMS atd.).

Ing. Matouš, představitel projektu, doporučil jako nejvhod-
nější vozidlo malý nízkopodlažní autobus na plynový pohon
(kapacita je 15 sedících a 12 stojících cestujících). Tento mini-
bus by měl být kapacitně dostačující, bude mít nižší provozní
náklady a navíc bez problémů projede přes mostek v Mělicích

a zatáčkami v Mánesově ulici. Pro zajištění navrženého oběhu
v pracovní dny jsou potřeba dva řidiči.

Ing. Matouš dle svých zkušeností předpokládá, že využití
spojů MHD bude zpočátku poměrně malé a k nárůstu počtu
cestujících bude docházet postupně tak, jak si právě Vy, ob-
čané města, budete na tuto možnost dopravy zvykat. Navržená
trasa s přijatelnou docházkovou vzdáleností zabezpečí obslu-
hu většiny obyvatel města. 

Trasa linky: s ohledem na velikost města a snahu o efektiv-
ní vynakládání finančních prostředků byla městská doprava
od počátku koncipována k zavedení jedné hlavní linky, která
by nabídla spojení mezi významnými částmi města. Jako nejdů-
ležitější části města pro městskou dopravu byly vyhodnoceny:
nádraží + průmyslová zóna, poliklinika + domovy pro seniory,
sídliště v jižní části města, Masarykovo nám., supermarkety
a „domkové“ čtvrti v západní části města. Tam, kde to bude mož-
né, bude doprava pokračovat dále do místních částí.

Reálný termín zahájení provozu je 1. 9. 2009. Ztráta z pro-
vozu hrazená městem v prvním roce je vypočítána na méně
než 2 mil. Kč.                                                       J. H.
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V souvislosti s blížícím se koncem ro-
ku přinášíme občanům našeho města
informaci týkající se provozní doby sběr-
ného dvora společnosti SOP a.s. o vánoč-
ních svátcích: 
pondělí 22. 12. otevřeno od 13-17 hod.

úterý 23. 12. otevřeno od 10-15 hod.

24. 12. - 28. 12. zavřeno

pondělí 29. 12. otevřeno od 13-17 hod.
úterý 30. 12. otevřeno od 10-15 hod.

31. 12. - 1. 1. zavřeno

pátek 2. 1. otevřeno od 13-17 hod. 
Zároveň občanům touto cestou pře-

jeme příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2009 nejen při třídění
domovního odpadu hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. 

Provozní doba sběrného dvora o vánočních svátcích



V posledním letošním čísle Roštu uveřejňujeme i poslední
část našeho průvodce služeb pro seniory, zdravotně postižené
i rodiny s dětmi. Snažili jsme se zkompletovat přehled dostup-
ných služeb a během příštího roku vyjde tento přehled i jako
samostatná publikace. V další etapě procesu komunitního plá-
nování bude zjišcování potřebnosti služeb, proto prosím o vy-
plnění dotazníku, pokud budete osloveni nebo když máte návrh
na nějakou službu, kterou v našem městě postrádáte, informuj-
te nás. Pracovní skupina všechny podněty zpracuje a bude ve-
řejnost dál informovat. 

Přejeme vám hezké svátky a hodně radosti v příštím roce.

OSTATNÍ SLUŽBY

KDO: Klub maminek a dětí Sluníčko
(pod záštitou o.s. Rodinné centrum Kulihrášek, Par-
dubice)
K. H. Máchy 325, Přelouč
tel.: 605 515 924 pí Ilona Kubová
e-mail: klubslunicko@seznam.cz 

CO: Preventivní aktivity proti sociálnímu vyloučení způ-
sobenému déletrvající sociální izolací matek na ma-
teřské a rodičovské dovolené.
Tvořivé, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity pro:
- maminky s dětmi
- rodiny s dětmi

KOMU: - maminkám (nebo tatínkům i dalším rodinným pří-
slušníkům) s dětmi do 6 let

- těhotným maminkám
- ostatním rodinným příslušníkům se zájmem o zdra-

vý vývoj dětí
KDE: budova ZUŠ, K. H. Máchy 325
KDY: pravidelné aktivity: Pondělí a Čtvrtek

od 9 - 11.30 hodin
nepravidelné aktivity: zveřejňovány v měsíčníku

Rošt, v městském rozhlase,
formou letáků apod.

ZA KOLIK: pravidelné aktivity: 20 Kč/1 dítě/den
30 Kč/sourozenci/den

nepravidelné aktivity: vstupné dobrovolné, ev. dle
dohody

KDO: Rodinné centrum Kubíček Přelouč
www.charitaprelouc.cz
vedoucí: Jitka Salfická, tel. 731 598 913
e-mail: charita.prelouc@cbox.cz

CO: místo pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené.
Nabízí programy výtvarné, tvořivé, pohybové, výlety
po okolí atd. 
Na středeční tvořivé odpoledne jsou zváni i praro-
diče, dětský koutek zajišcujeme. 
K dispozici je zdarma internet.
RC je kontaktním místem pro Rodinné pasy, podá-
me informace a pomůžeme i přímo s registraci.

KOMU: - maminky nebo tatínkové na rodičovské dovolené
- rodiny s malými dětmi včetně prarodičů

KDE: Orlovna, Českobratrská 90, Přelouč

KDY: setkání každé úterý a čtvrtek 9.00 - 11.30
nepravidelně středy         17.00 - 19.00

kurzy malování na hedvábí a další
kurzy s Jitkou Myšičkovou 

ZA KOLIK: zdarma

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Městský úřad Přelouč 466 094 111

Městská policie Přelouč 466 094 114

Policie ČR 466 959 486

Rychlá záchranná pomoc 155

Hasiči 150

Lékařská služba první pomoci 112

Poliklinika Přelouč 466 959 222

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR 221 462 146

Linka bezpečí pro děti a mládež
(bezplatná, 24 hodin) 800 155 155

Linka Vzkaz domů pro děti na útěku 
(bezplatná, 8.00-22.00 hod.) 800 111 113

Senior linka (bezplatná, 24 hodin) 800 157 157

Nádorová telefonní linka 
(prac.dny 8.00-15.00 hod.) 800 222 322

Linka DONA pro oběti domácího
násilí (za úhradu, 24 hodin) 251 513 313

Centrum informací VZP 221 752 175
844 117 777

Nádorová telefonní linka
(za úhradu) 224 920 935

Onkologická linka „Život bez únavy“
(středa od 16.00-18.00 hod.) 224 152 133

MAMMA HELP CENTRUM BRNO 549 216 595

MAMMA HELP CENTRUM PRAHA 272 731 000

Česká společnost AIDS pomoc 224 810 702

Národní linka prevence AIDS 800 144 144

Česká alzheimerovská společnost 286 883 676

Český klub nedoslýchavých HELP 377 420 934
377 420 935

Zlatá linka seniorů (anonymní linka důvěry) 800 200 007
(bezplatná)    
poskytuje též informace a doporučení
z oblasti medicíny, práva, psychologie,
systému sociální podpory a pomoci
i o trávení volného času

Linka pomoci DROP IN 222 221 431

ROSA - informační a poradenské centrum 
pro ženy - oběti domácího násilí 602 246 102

NONSTOP linka Bílého kruhu bezpečí 257 317 110

DONA linka pomoci obětem domácího násilí 251 511 313

6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘELOUČSKO
DOKONČENÍ



Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 10. 2008 evidováno celkem
759 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci říjnu tedy činila v této oblasti 5,31 %. K obcím s největ-
ší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Te-
tov (20 %), Vápno (19,3 %), Pravy (16,22 %), Hlavečník (12,73 %),
Turkovice (11,11 %), Rohovládova Bělá (10,91 %), Litošice
(10,42 %), Zdechovice (9,84 %). Dále uvádím další míru neza-
městnanosti: Chvaletice (5,52 %), Choltice (4,23 %), Břehy (5,42 %).
V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,57 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,44 % s celkovým počtem 3487 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,83 %, Holicko 2,84 % a Pře-
loučsko 5,31 %. Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 10.
2008 celkem 2 873 volných pracovních míst. Na 1 volné pra-
covní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,2 uchaze-
če. Na Přeloučsku bylo k 31. 10. 2008 hlášeno na ÚP celkem
485 volných pracovních míst (300 VM firma Kiekert CS s.r.o.).
Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 1,6 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

Úřední hodiny oddělení zprostředkování
Pondělí   8.00 - 17.00 hod.
Úterý 8.00 - 13.00 hod.
Středa 8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 13.00 hod.
Pátek nejsou úřední hodiny

noví uchazeči se můžou přijít zaevidovat v pátek 8.00-13.00 hod.

V případě, že se půjdete zaevidovat na úřad práce, žádá-
me, abyste přišli aspoň půl hodiny před koncem úředních ho-
din. Vyplňujete zde žádosti a zprostředkovatelky Vám podá-
vají informace, týkající se evidence a ověřují Vámi podané
doklady.

Doklady pro zaevidování: platný občanský průkaz, zápočto-
vý list (potvrzení o zaměstnání), pokud není - výpověp ze za-
městnání, čistý průměrný měsíční výdělek, doklad o vzdělání,
u studentů potvrzení od kdy do kdy navštěvovali školu, ma-
minky po MD - rodný list dítěte. Od 1. 1. 2009 budeme poža-
dovat evidenční listy důchodového zabezpečení. V případě, že
nemáte zápočtový list, výdělek atd., domluvíte se na místě se
svou zprostředkovatelkou o dalším termínu doložení. Informa-
ce podáváme kdykoliv v úředních hodinách telefonicky nebo
osobně na DiP v Přelouči.
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Trh práce
na Přeloučsku

Endoskopie je metoda zabývající di-
agnostikou a léčebnými postupy v gas-
troenterologii. Provádí se dlouhými oheb-
nými trubicemi v celé zažívací trubici. Tak
se jmenovala i část interny v Pardubické
krajské nemocnici. Nyní je tzv. Endosko-
pie transformována na samostatné od-
dělení při interní klinice KNP, které se
bude zabývat komplexní péčí o pacienty
s chorobami zažívacího ústrojí - proto
nový název Gastroenterologie a hepa-
tologie. 

Naše pracoviště patří k předním cen-
trům v naší republice. Je spádovým praco-
vištěm pro celý Pardubický kraj. Již mno-
ho let zajišcujeme 24 hodinovou službu
pro akutní stavy - nemocné s krvácením
do zažívacího traktu, akutním zánětem
slinivky břišní či zánětem a neprůchod-
ností žlučových cest. Zde úzce spolupra-
cujeme i s naší Chirurgickou klinikou.

Na oddělení pracuje 8 lékařů a 9 ses-
ter. V loňském roce jsme vyšetřili více jak
6000 pacientů a provedli více jak 5100
endoskopických zákroků, včetně složi-
tých operací na slinivce, játrech a žlučo-
vých cestách. Nově provádíme invazivní

zákroky i v oblasti hrudníku, plic, mezi-
hrudí a konečníku. 

Již druhým rokem vyšetřujeme i tzv.
„Kapslovou enteroskopií“. Při této meto-
dě pacient spolkne 2 cm dlouhou kapsli,
která pak sama prochází jícnem, žalud-
kem, tenkým i tlustým střevem. Kamera
umístěná uvnitř kapsle pak snímá celý
průběh zažívacím traktem a výsledný
záznam prohlížíme v počítači. Můžeme
zjistit vředy, krvácení či nádory v místech,
nedostupných při klasické endoskopii. Asi
3 roky využíváme tzv. endosonografické
vyšetření jícnu, žaludku, dvanáctníku, sli-
nivky, jater, konečníku, části tlustého stře-
va, uzlin i útvarů v břišní dutině či hrudní-
ku. Jde o nejmodernější techniku, kterou
zjišcujeme nádory o velikosti jen několi-
ka milimetrů nebo nádory a ložiska vel-
mi obtížně dostupná jinými vyšetřeními.
Z těchto ložisek můžeme odebrat vzorek
tkáně k přesné histologické diagnose.
Touto metodou také provádíme drenáž
a vypuštění cystických útvarů v břiše, tím
i trvalé vyléčení bez nutnosti operace.

Nemocným v celém našem kraji od-
straňujeme kaménky ze žlučových cest

a slinivky. Zprůchodňujeme jícen, žalu-
dek, dvanáctník či žlučové cesty při je-
jich uzavření nádorem či zánětem. Jsme
jedním z mála pracovišc v Čechách, kte-
ré úspěšně zavádí do všech těchto orgá-
nů speciální kovové výztuže, tzv. stenty.
Výsledkem je obnovení průchodnosti ob-
turovaných orgánů a udržení funkce za-
žívacího systému. 

V loňském roce se nám podařilo, ja-
ko jediným v kraji, založit Centrum pro
biologickou léčbu nespecifických střev-
ních zánětů. Zde nejmodernějšími prepa-
ráty léčíme nemocné s těžkým zánětem
střev, tzv. Crohnovou chorobou a ulceros-
ní kolitidou. Bez této léčby by byli odká-
záni na speciální výživu a opakované
operační zákroky, které by snižovaly kva-
litu jejich života. Často se nám daří těž-
ce chronicky nemocné vracet do normál-
ního života. 

Našim cílem je vytvořit specializo-
vané oddělení, které zlepší kvalitu péče
o nemocné v našem regionu. 

MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
Pardubická krajská nemocnice

NOVÉ GASTROENTEROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
PŘI INTERNÍ KLINICE KNP



Vážení čtenáři Přeloučského roštu,
jak jste mnozí jistě zaregistrovali, došlo ke změně ve vede-

ní Městské policie Přelouč. Bývalý velitel Bc. Petr Veselý odešel
a po výběrovém řízení, které se konalo 8. 10. 2008, jsem na-
stoupil na jeho místo. Jmenuji se Bc. Martin Karabec. 

Nepochybuji o tom, že s některými z vás jsem byl již v osob-
ním kontaktu nejen proto, že jsem bývalý Přeloučák, ale u MP
pracuji již téměř 8 let.

Protože bych vás rád i nadále informoval
o tom, co se děje u městské policie, budu se
snažit psát pravidelně na stránkách Přelouč-
ského roštu nové události a zajímavosti, kte-
ré s naší prací souvisí.

Vánoce, vánoce přicházejí...
S blížícími se vánočními svátky bych vás

rád varoval před zvýšeným početem drobných
krádeží. V tomto období někteří nenechavci vy-
užívají nepozornosti lidí, kteří jsou pohrouže-
ni do nákupů vánočních dárků svým blízkým
a dochází ke kapesním krádežím zejména v ob-
chodech a na místech, kde je zvýšený počet lidí (tržiště, parko-
viště, apod.).

Bupte obezřetní, chraňte své věci, zvláště pak peněženky
a osobní doklady.

Strážníci se v tomto období zaměří na kontrolu rizikových
míst nejen fyzickou přítomností, ale také pomocí kamerového
systému.

V případě jakýchkoliv problémů nebo podezření nás kon-
taktujte na telefonních číslech.

Několik zajímavých událostí
uplynulého období...
Pomoc seniorům

V poledním čase volali z domu pro seniory,
že za dveřmi bytu se ozývá volání o pomoc.
Hlídka MP na místě zajistila správce domu, ale
protože byt byl uzamčený a klíče v zámku, by-
li vyrozuměni hasiči a záchranná zdrav. služ-
ba. Hasiči byt otevřeli rozbitím okna. Paní le-
žela v koupelně a nemohla se hýbat. 

Lékař rozhodl o okamžitém převozu do
fakultní nemocnice Pardubice.

Rád bych na tomto místě požádal se-
niory, kteří bydlí v těchto bytech, aby si po

zamčení svého bytu povytáhli ze zámku klíč. V případě
potřeby se rychleji dostataneme k člověku, který potřebu-
je pomoc. Někdy rozhodují minuty...

Strom, který ohrožoval bezpečnost obyvatel 
a řidičů, musel dolů

V nedělním dopoledni jsme přijali oznámení, že ze Břehů
směrem na Sopřeč padá strom a mohl by spadnout na silnici.
Má podemleté kořeny od Opatovického potoka a visí na men-
ším stromě.

Hlídka na místě ověřila závažnost situace, a protože strom
ohrožoval nejen silniční provoz, ale také rodinný dům a elek-
trické vedení, byli ihned informováni hasiči. Ti po zvážení situa-
ce strom skáceli. Dále bylo zařízeno, aby se odpovědné osoby
postaraly o to, aby byl potok ucpaný paletou a listím vyčištěn. 

Kvůli necelým 2 000 Kč spáchal trestný čin...
Na pult centralizované ochrany přišel poplach z čerpací

stanice Pap oil - tíseň obsluhy. 
Hlídka byla ihned informována dozorčím a protože byla v té

době poblíž, byla na místě téměř okamžitě. Došlo k loupežné-
mu přepadení s pistolí. Muž žádal po obsluze hotovost. Když
mu obsluha sdělila, že téměř žádné peníze nemá, spokojil se
s několika stovkami a z místa utekl. Tísňové tlačítko použila
obsluha bohužel až potom, a tak pachatel získal několik vteřin,
aby z místa uprchl.

Tuto záležitost nyní vyšetřuje Policie ČR, pachateli hrozí až
10 let odnětí svobody.

Strkanice skončila návštěvou Pošty 
mimo úřední hodiny

V odpoledních hodinách jsme přijali telefonát od kolegů
z MP Pardubice, kterým volala jistá žena, jejíhož manžela měl
jiný muž před Montánou prohodit výlohou.
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Hlídka na místě zjistila, že byla rozbita skleněná výplň u poš-
ty. Aktéři byli zklidněni a po příjezdu policie ČR celou věc
převzala k dořešení.

Natankoval a ujel. Spolupráce MP 
však funguje dobře

Ve večerních hodinách volala obsluha z čerpací stanice
Benzina, že nějaký muž si natankoval benzín a ujel. Mladík,
který „zapomněl“ zaplatit byl obsluze podezřelý a tak si pán
poznamenal SPZ vozidla a některé detaily k popisu řidiče. 

Přes dozorčí službu MP Přelouč byl vyrozuměn operační
PČR Pardubice a operační MP Pardubice. Hlídka MP Pardu-
bice vozidlo zastavila a řidiče identifikovala.

Celou věc jsme předali k dořešení přestupkové komisi.

Kvůli drobnému dopravnímu přestupku 
skončil nakonec v poutech

V odpoledních hodinách při obchůzce v ul. Pražská zjistila
hlídka přestupek, kterého se řidič dopustil nezaplacením par-
kovného. Ten se brzy na místo dostavil a byl vyzván k proká-
zání totožnosti. Řidič velmi razantně a arogantně odmítl a po
marné opakované výzvě byl tento muž vyzván k následování
hlídky na Policii ČR ke zjištění totožnosti. I to nadále odmítal,
a tak byla hlídka PČR přivolána na místo. Jelikož ani na výzvy
policie ČR řidič nereagoval a kladl aktivní odpor, bylo použito
donucovacích prostředků a muž nakonec skončil v poutech. 

Následně byl předveden na služebnu Policie ČR.

Agresivní podnapilý host
V dopoledních hodinách volala obsluha z baru Korunka

a oznámila, že je napadána opilým a agresivním mužem. Po
příjezdu hlídky na místo stál muž u baru a velmi hlasitě a vul-
gárně pokřikoval na servírku, která se krčila v rohu. Jelikož muž
na výzvy strážníka reagoval jen sprostými nadávkami a začal
být agresivní, byly použity hmaty a chvaty sebeobrany a tento
muž skončil za okamžik v poutech. 

Poté byl předveden na policii ČR, kde byla zjištěna jeho to-
tožnost. Jeho chování bude patřičně finančně ohodnoceno.

Nenechte si ubližovat ani doma
Na služebnu MP se dostavila paní, která oznámila napade-

ní druhem, který jí udeřil pěstí do obličeje a způsobil jí bouli
a oděrky na čele.

Vzhledem ke způsobenému zranění byla přivolána RZS,
která paní ošetřila a převezla do nemocnice v Pardubicích.

Paní byla poučena, aby se po ošetření dostavila na odděle-
ní policie Přelouč.

Po těchto několika událostech, které jsem vybral, vás
ještě musím upozornit na zvýšený počet přestupků v pře-
kročení nejvyšší povolené rychlosti v obci!

V měsíci říjnu bylo za tyto přestupky uděleno 97 000 Kč.
V období od 1. - 15. 11. to byla částka 96 000 Kč !!!

Vím, že v dnešní době každý někam spěchá, ale jistě jste
nepřehlédli v televizním vysílání šoty o dopravních nehodách.
Jsou to situace, se kterými se v naší práci často setkáváme
a proto apeluji na všechny: „SPĚCHEJ POMALU !!!“ 

Ne kvůli pokutám, ale blíží se vánoční svátky, tak je nezkaž-
te sobě nebo druhým...

Přestože se jedná o můj první příspěvek v Roštu, je to
zároveň poslední v tomto roce. A tak mi dovolte, abych
nám všem popřál šwastné vánoční svátky a v roce 2009
pevné zdraví a hodně štěstí.

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. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

Asi v polovině července jsem upozornil Odbor životního
prostředí MěÚ na velký nepořádek okolo laviček ve Slavíko-
vých ostrovech i jinde u Labe. Po několika dnech mi tehdejší
vedoucí odboru ing. Kašpar telefonicky sdělil, že věc se bude
řešit. Dlouho se nedělo nic, až koncem října došlo k první fázi
úklidu, když část nepořádku ukrylo spadané listí. V dohledné
době snad dojde k dokončení, než vše přikryje sníh. Co ale bu-
de na jaře, až sníh roztaje a listí ztrouchniví? Možná, že do té
doby vyhynou nepříjemní uporozňovatelé a nebo pochopí, že si
nemají ničeho všímat a pokud ano, neobtěžovat na úřadech.

Zdá se mi nepochopitelné, že tento stav neviděl nikdo ze
zaměstnanců MěÚ nebo zastupitelů. Jsou slepí, nebo si ne-
chtějí přidělávat práci?

Karel Slavík

ODPOVĚĎ NA DOPIS:
Chci panu Slavíkovi poděkovat a reagovat nejdříve na ko-

nec jeho dopisu. Úředník, který má na starost určité území,
v případě MěÚ Přelouč, který je tzv. orgánem s rozšířenou pů-
sobností, je to několik set km2, nemůže mít přehled o všem, co
se na tak velkém území děje. Proto by měl být vděčný za kaž-
dou připomínku, námět, ale také stížnost. Je potom na něm,
jak se se vším v rámci svých kompetencí a v souladu se zá-
konem vypořádá ku spokojenosti a někdy bohužel i nespoko-
jenosti občana.

K 1. 9. 2008 došlo na odboru životního prostředí (OŽP)
k personálním změnám. Nový vedoucí (OŽP) dne 29. 10. 2008
společně s místostarostou panem Ivanem Moravcem inkrimi-
novanou lokalitu navštívili a dohodli se na možných způso-
bech řešení. Některé věci, ač vypadají jednoduše, nelze vyřešit
ze dne na den, to je i případ okolí Labe a Slavíkových ostrovů.
Oč by to bylo jednodušší, kdyby na světě nebylo lidí, kteří tam
ten nepořádek dělají.

Pane Slavíku, situace se řeší a věřím, že způsob řešení se
Vám bude líbit. Jenom mi nechte trochu času, protože problé-
mů kolem životního prostředí na Přeloučsku je víc a nejde vše
vyřešit naráz.

Mgr. Jiří Rejl
vedoucí Odboru životního prostředí
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DOPIS OD ČTENÁŘE



Blíží se zima, tj. období, kdy především za tuhých zim se
silnými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou budou potře-
bovat ze strany člověka některá zvířata pomoc ve formě přikr-
mování. V našem případě to bude pomoc ptákům, kteří u nás
zůstávají přes zimu (sýkorky, zvonci, stehlíci, kosi atd.).

Kdy začít s krmením? S krmením můžeme začít již za-
čátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku men-
ší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dáv-
ky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března.

Co do takového krmítka dát? Z potravin konzumovaných
lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou
housku (ne slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou
mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj. Použít můžeme i jakáko-
liv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko,
řepka), velice vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových
ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané
směsi pro krmení ptáků. V přírodě můžeme nasbírat různé plo-
dy a bobule: jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, rakytníku,
břečcanu či svídy, semínka bodláků apod. 

Čím zásadně nekrmit? Potrava předkládaná ptákům na
krmítko by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném případě
nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zba-
vovali kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž
ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k je-
jich úhynu. Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, koře-
něnými a uzenými výrobky, ani přepáleným lojem!

Mgr. Jiří Rejl

Evropsky významná lokalita Rybník Moře (EVL - kód lokali-
ty CZ0533312) byla vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb.
Lokalita se nachází na katastrálním území obce Rašovy a má
rozlohu 2,3 ha. Předmětem ochrany této EVL je živočišný druh
žába kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Mělký rybník s porosty orobince a přilehlou olšinou leží na
západním okraji obce Rašovy a asi 17 km JZ od Pardubic.

Kuňka ohnivá je max. 5 cm velká žabka s ohnivými skvrna-
mi na břiše. Větší část roku tráví ve vodě, kde dochází k páře-

ní a kladení vajíček
většinou v několika
vlnách v závislosti na
deštích (od dubna do
srpna). Z vajíček se
zhruba po jednom až
dvou týdnech líhnou
pulci živící se řasami
a organickými zbyt-
ky. Přibližně po dvou
měsících se promě-
ňují v žáby, které se
zdržují rovněž ve vo-
dě a žijí již podob-

ným způsobem jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu kuňky
vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v pukli-
nách skal, v opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí,
v ruinách, ve sklepích atp. Rozmnožování předcházejí cha-
rakteristické hlasové projevy, od kterých je odvozeno vlastní
jméno druhu.

Pro ochranu populace kuňky je nutné zachování litorálního
pásma a provozování pouze extenzivního chovu ryb. Kosení
orobincových a rákosových porostů je třeba provádět až v pod-
zimních a zimních měsících.

K sepsání tohoto příspěvku bylo využito publikace Pardubic-
ký kraj Natura 2000, která byla vydána v roce 2006 a na je-
jím vydání se podílel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany přírody,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Společnost přátel
Železných hor.                                          Mgr. Jiří Rejl

OBORY SE ZÍSKÁNÍM STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Mechanik elektronik, mechanička elektrotechnička
Čtyřletý obor se zaměřením na výpočetní techniku, grafiku
a multimédia zakončený maturitní zkouškou, vhodný pro chlap-
ce i dívky. 26-41-L/01

Reprodukční grafik, reprodukční grafička pro média
Čtyřletý obor se zaměřením na zpracování textů, grafiky na PC
a tvorbu reklamy zakončený maturitní zkouškou, vhodný pro
chlapce i dívky. 34-53-L/002

OBORY SE ZÍSKÁNÍM STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM

Reprodukční grafik, reprodukční grafička 34-53-H/001
Tříletý obor se zaměřením na zpracování návrhů a tiskových
podkladů, vhodný pro chlapce i dívky.

Tiskař, tiskařka na polygrafických strojích 34-52-H/001
Tříletý obor se specializací na sítotiskovou techniku, vhod-
ný pro chlapce i dívky.

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
Mechanička opravářka motorových vozidel
Tříletý obor se zaměřením na údržbu, seřizování, diagnostiku
a opravy strojů, strojních zařízení a motorových vozidel, vhodný
pro chlapce i dívky.

Strojní mechanik, strojní mechanička 23-51-H/01
Tříletý obor zaměřený na servis a provoz strojírenských výrobků,
vhodný pro chlapce i dívky. Žáci zdarma získají svářečský prů-
kaz pro svařování v ochranné atmosféře ZK 135.

Truhlář, truhlářka 33-56-H/01
Tříletý obor se specializací na výrobu nábytku, vhodný pro chlap-
ce i dívky.

Zveme Vás na den otevřených dveří, 
který se uskuteční 7. 1. 2009 od 13.00 do 18.00 hod.
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Zimní přikrmování ptáků

Evropsky významná lokalita
Rybník Moře

Střední odborné učiliště technické Přelouč
oznamuje, že pro školní rok 2009/2010

bude otevírat tyto obory vzdělání:

Podzimní nálada 
u vypuštěného rybníka Moře



Mateřinky
Teprve nedávno nám začal nový škol-

ní rok, ale my už se chystáme na příchod
nových předškoláků, kteří k nám přijdou
v lednu 2009 k zápisu.

Děti z 1. stupně do MŠ Za Fontánou
a Kladenské zavítaly s hudebním a ta-
nečním pásmem a s pozvánkou k nám
do školy.

Stalo se již tradicí, že malí předškoláci
přicházejí v průběhu podzimu na návště-
vy keramické dílny, učebny počítačů, tělo-
cvičny a učebny hudební výchovy, kde se
seznamují se školním prostředím a také
se aktivně zúčastňují programu, který pro
ně naši žáci a vyučující připravili.

Věříme, že se i letos u nás bude dě-
tem líbit a setkáme se s nimi i jejich rodi-
či u zápisu.

V. Káňová

Ze zákazníků zaměstnanci
Do Hypernovy v Pardubicích vejdete slu-

žebním vchodem, absolvujete školení po-
žární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce,
a pak rozděleni do skupin pod vedením
vedoucích strávíte dopoledne na jednotli-
vých úsecích - prodej lahůdek a uzenin, pe-
kárna, sklady, doplňování zboží do regá-
lů, kontrola cen, reklamace, pokladna …

Tohle všechno zažili žáci 9. ročníků
na exkurzi v Hypernově 20. a 23. října.

„Byla to docela fuška všechny ty kon-
zervy srovnat.“                          O. Sigl

„Ocenili jsme možnost podívat se do
zákulisí velkého hypermarketu.“      

P. Drábek
„Obsloužili jsme pár zákazníků a řeknu

vám - nic jednoduchého. Děkujeme Hyper-
nově a naší škole za vzrušující exkurzi.“

P. Šetina
„Líbilo se mi, že byla celá exkurze na-

plánovaná a připravená.“           O. Štekl

„… jedna z mála příležitostí, kdy si mů-
žu něco takového vyzkoušet.“

K. Exnerová
„Zajímavý námět na brigádu.“

T. Pokorný
žáci 9. tř.

Zájmová činnost
- práce v kroužcích

Hlavním cílem celého výchovně-vzdělá-
vacího procesu je podle RVP ZV všestranný
rozvoj dítěte. Aby tento cíl mohl být napl-
něn, nestačí jen děti vzdělávat v klasických
předmětech, ale je nutné jim poskytovat
i prostor pro seberealizaci v různých oblas-
tech jejich zájmů. Z tohoto důvodu dětem
nabízíme pestrou škálu volnočasových akti-
vit, jimž se mohou věnovat.

Zájmová činnost má na naší škole mno-
haletou tradici a stala se také jednou z pri-
orit Školního vzdělávacího programu, kte-
rý jsme si v minulých letech vypracovali.
Učitelé mají na paměti rčení: „Kdo si hra-
je, nezlobí.“ Zájmové kroužky tedy působí
nejen jako prevence různých sociálně pato-
logických jevů, ale i jako příležitost k rozví-
jení specifických schopností a talentu žáků.

Činnost v kroužcích probíhá vždy od
října do konce května. Účast v nich je zdar-
ma, pouze kroužek keramiky je zpoplatněn
symbolickou částkou. Jednotlivé kroužky
vedou naši pedagogové. Při sestavování
nabídky zájmových útvarů se vždy vychá-
zí z požadavků a potřeb žáků a v neposled-
ní řadě i z personálních možností školy.
Proto se rok od roku může nabídka lišit.

V letošním školním roce se do zájmové
činnosti zapojilo přes 230 dětí, které pra-
cují ve 22 kroužcích. 

V rámci školní družiny, která je sou-
částí školy, bylo díky dobré vzájemné spo-
lupráci a toleranci mezi vychovatelkami
otevřeno dokonce dalších 5 kroužků.

Tato oblast vzdělávání je samozřejmě
velmi náročná na organizaci i čas. Doufá-
me, že naše snažení je smysluplné a přiná-
ší radost i poučení pro všechny, kteří se
ho jakýmkoli způsobem účastní.

Úplný přehled letos otevřených kroužků:

při ZŠ
Keramika I., II., III., IV. 
Zábavné počítače
Německý jazyk - I. st.
Cvičení z českého jazyka - 4. a 5. roč.
Cvičení z matematiky - 4. roč.
Cvičení z matematiky - 5. roč.
Sportovní kroužek I., II.
Hravé doučování - 2. roč.

Cvičení z českého jazyka - 9. roč.
Cvičení z českého jazyka - 6.-7. roč.
Cvičení z matematiky - 9. roč.
Cvičení z matematiky - 8. roč.
Pěvecko-instrumentální soubor
Zpěv
Internet
Německý jazyk pro začátečníky - II. st.
Kondiční kulturistika
Logopedická péče

při ŠD
Anglický jazyk Dovedné ruce
Florbal Keramika Aerobic

Další informace lze najít na www.zsmn.xf.cz.

Sbíráme a sbíráme…
30. listopad byl posledním dnem, kdy

si mohli žáci přivydělat sběrem papíru na
vánoční dárky a také přispět své škole na
nákup dataprojektoru a výukových progra-
mů k interaktivní tabuli.

Celkem bylo shromážděno 15 627 kg
starého papíru. Všem, kteří přispěchali se
svou trochou do mlýna, děkujeme.

Sběr byl sice odvezen, ale my zahálet
nebudeme. Přihlásili jsme se do soutěže ve
sběru papíru a nově i plastových víček. Po-
kud jste příznivci třídění odpadů, pomožte
nám. Vždyc veškerý zisk se opět vrací k dě-
tem, i když třeba v trochu jiné podobě (mo-
derní technika, výukové programy).

vedení školy
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pro rodièe prvòáèkù (a nejen ty)
se bude konat

v budovì è. 50
od 14 do 16 hodin.

Den otevøených dveøí

11. prosince 2008

�������	
��������������������������
��	
������	�����	��������
��

Základní škola Pøelouè,
Masarykovo nám. 45



Sběr papíru
V říjnu proběhl sběr starého papíru. Cel-

kový výtěžek z této akce je 14 201 Kč. Část-
ka bude použita na zakoupení další in-
teraktivní tabule. 

Dík patří všem žákům, kteří se sběru
aktivně zúčastnili.

Nejlepší sběrači:

I. stupeň
1. Vítková Alice 546 kg 
2. Halíková Zuzana 463 kg
3. Novotná Radka 400 kg

II. stupeň
1. Hebká Klára 295 kg
2. Lebdušková Lucie 100 kg
3. Navrátil Radim 87 kg

Zároveň bychom na tomto místě rádi
připomenuli, že další prostředky pro zakou-
pení interaktivní tabule bychom chtěli získat
za sběr řádně usušené pomerančové a ci-
trónové kůry. Žáci mohou kůru odevzdávat
vždy jeden den v týdnu. Akce probíhá od
18. 11. 2008 do 30. 4. 2009.

Plavání je radost
Tolik těšení na pondělí jsem dlouho ne-

zažila. Aby ne! Jezdíli jsme se učit plavat do
bazénu v Pardubicích.

Od 8. září probíhal pro žáky 2. a 3. tříd
kurz plavání o 10 lekcích jako součást TV. 

Počáteční nedůvěru některých žáčků
k vodě se podařilo rychle překonat. Naopak
se stávalo, že se jim vůbec nechtělo z vody.

Je radost sledovat, jak rychle se děti učí.
Byly rozděleny do družstev podle plavecké
úrovně, aby rozvíjeli své plavecké dovednos-
ti podle svých možností a schopností. K to-
mu jim pomáhaly různé pomůcky a samo-
zřejmě zajímavé metody a formy výcviku. 

Takové potápění s výlovem předmětů či
vodní hraní určitě stojí za to! Jen škoda, že
všechno tak rychle uteklo a na děti čeka-
la „mokrá vysvědčení.“

To by přece nešlo, aby malí plavčíci
a plavčice ze ZŠ Smetanova neuměli pla-
vat!                  Mgr. Alena Malečková

Pasování na čtenáře 2.A
Výjimečný slavnostní den prožili žáci

2. A v úterý 21. října. Čekalo je zajímavé do-
poledne, které si pro ně připravily pracov-
nice z městské knihovny. Společně si poví-
dali o knížkách, poslechli si pohádku. Na
oplátku děti zarecitovaly básničku a také...

Byl to velmi hezký den. MOC VŠEM DĚ-
KUJEME.

Mgr. Blanka Kratochvílová
Andrea L. Eliška, Jana, Natálie, Nikola

Žáci za pultem
Začátkem listopadu se žáci devátých

tříd v rámci přípravy na volbu povolání vy-
pravili na exkurzi do hypermarketu Hyper-
nova v Pardubicích. Na vlastní kůži si tak
alespoň na chvíli vyzkoušeli práci zaměst-
nance velkého obchodního domu. O své
dojmy z této akce se s námi podělily žá-
kyně 9. ročníku Bára Plecháčková a Niko-
la Urbanová:

„Už začátek exkurze byl slibný, vcháze-
li jsme vchodem pro zaměstnance a díky
tomu jsme se cítili víc než obyčejným zá-
kazníkem. Uvnitř pro nás bylo připrveno po-
hoštění. Lákavě vonícím pečivem nikdo ne-

pohrdl. Posilněni jsme se vrhli do práce.
Čekala nás práce ve skladu, v pekárně,
na informacích. Zkusili jsme si prodávat
v oddělení lahůdek, doplňovali jsme zboží
a dokonce jsme se posadili i za kasu. Po
dobře odvedené práci na nás čekal výbor-
ný oběd a jako dezert jsme ochutnali své
vlastní výrobky z pekárny. 

Stát se na chvíli zaměstnancem Hyper-
novy bylo určitě zajímavé a možná to ně-
kterým z nás pomohlo při výběru budoucí-
ho zaměstnání nebo brigády.“

Přehled zajímavých akcí
Kromě akcí, o kterých jsme vás již in-

formovali, byla školní výuka v říjnu a lis-
topadu obohacena o celou řadu dalších
aktivit, besed, představení apod. Výčet ně-
kterých z nich přináší následující stručný
přehled:
"Michal je pajdulák - pořad pro žáky 1.

a 2. tříd
" Semináře městské policie:

6. roč.: Právo, morálka, odpovědnost
7. roč.: Přestupky dětí a mládeže
8. roč.: Trestné činy
9. roč.: Extremismus

" Vývoj muzikálů - Záložna - nejznámější
muzikálové písně v podání Jakuba Kocha
s vystoupením pěveckého sboru Rošcák

"Brazílie - naučný pořad agentury Me-
dia Pro

" VČD Pardubice - abonmá - Tajný deník
Adriana Molea
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Pozvání na Vánoční akademii
Tradiční Vánoční akademie se bude konat

ve středu 10. prosince v 15.00 a 17.30 hod.
v Občanské záložně

Předprodej vstupenek 2. 12., 3. 12. a 5. 12. 2008 
vždy od 14.00 do 17.00 hod.

v budově 1. stupně v Kladenské ul. (zemědělská škola).
Doprodej před představením v Záložně.

Všechny srdečně zveme!

****************
Krásné Vánoce a v roce 2009 hodně zdraví, pohody a úspěchů

všem rodičům našich žáků, přátelům školy a čtenářům Roštu
přeje vedení školy.



V listopadu tomu bylo již 20 let, kdy byla v Přelouči otevře-
na budova Základní umělecké školy v ulici K. H. Máchy č.p. 325.
Škola za 59 let své existence změnila své sídlo několikrát. Je-
jím prvním působištěm byla budova DTJ, dále Masarykův dům,
Záložna Přelouč a v roce 1988 se škola přestěhovala do
tehdejší Maglenovy vily v ulici K. H. Máchy - svého součas-
ného působiště. 

Budova Maglenovy vily ve 20. letech 20. století

U příležitosti tohoto významného výročí jsme uspořáda-
li slavnostní koncert s názvem „Když se dveře otevřou, ...“,
který byl přehlídkou všech oborů vzdělávání. Nechyběl ani na-
rozeninový dort plný lentilek, jako symbolu našich čtyř umě-
leckých oborů. Velmi nás potěšila osobní návštěva paní
starostky Ireny Burešové a pana místostarosty Ing. Ivana
Moravce.

Nemalou radost jsme si dopřáli i v oblasti ryze materiální-
ho zabezpečení provozu, a tou byla bezesporu rekonstrukce
koupelny v 1. patře naší budovy. 

Velkou zásluhu na její realizaci měla stavební firma pana
Václavka, instalatérské práce zajistil pan Gryč, topenářskou
dodavatelskou firmou byla firma pana Barvínka. Finanční za-
jištění celé rekonstrukce zaštítil odbor správy majetku města
Přelouče za významné podpory pana místostarosty Ing. Iva-
na Moravce. Nad prováděním všech prací bděla paní Václa-
va Pištorová. Jim všem patří náš velký dík. Koupelna bude
sloužit především pro potřeby tanečního oboru, ale také pro
víkendová soustředění pěveckých sborů a dalších uměleckých
kolektivů školy. 

Výzva k pamětníkům města Přelouče
V roce 2009/2010 oslaví naše škola 60. výročí od svého za-

ložení. Pátrali jsme v minulosti města Přelouče a za pomoci

pana Mgr. Tetřeva, pracovníka Okresního muzea v Pardubicích
a pana Kulicha z Muzea města Přelouče se nám podařilo získat
cenné informace k historii školy i budovy Maglenovy vily, ale
naše poslední stopa končí v roce 1913, kdy byla budova pro-
najata paní Maglenovou obci, aby zde byla umístěna expozi-
tura Ministerstva vnitra. Její první přednosta zde sídlil až do
roku 1919.

Čím ale byla vila od roku 1919 do roku 1988, to se nám za-
tím nepodařilo zjistit. Našli jsme i velice málo fotografií - jsou
jen dvě. A proto bychom chtěli požádat vás všechny o bu-
doucí spolupráci při hledání historie této budovy, jejích
obrazových dokumentů a zajímavostí, které bychom měli
znát, abychom nezapomínali na lidi, kteří nám budovu pře-
nechali a díky nimž máme nyní možnost pracovat v prostře-
dí, které nám ledaskdo závidí. 

Své informace nám můžete sdělit na telefonních čís-
lech: 466 958 700, 466 958 709 nebo zaslat na e-mailo-
vou adresu: zus@prl.czn.cz. Těšíme se i na Vaši osobní ná-
vštěvu. Pokud budou ve Vašich rodinných albech fotogra-
fie, kde je zachycena podoba naší školy, nebo události
z jejího života, velmi bychom Vás prosili, zda bychom si
mohli pořídit jejich fotokopie a Vaše originální exempláře
Vám nepoškozené vrátit. 

Jana Bednářová
ředitelka

Dne 14. 10. jsme jako žáci výtvarného oboru ZUŠ Pře-
louč navštívili výstavu mladého českého výtvarníka Krišto-
fa Kintery v Pardubicích, v Domě u Jonáše.

Prohlídku jsme započali v dílně, kde jsme dostali pracov-
ní listy.

První jsme shlédli Kinterovy „ideální spotřebiče“, u nichž by-
la nefunkčnost ukryta v elegantním a efektním designu.

V patře na nás čekal vibrující „kokos“ (Something electric),
hudrující nákupní taška, moucha uvězněná v kbelíku i mluvič,
jehož úvahy nutí k zamyšlení.
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Oslavy 20. výročí otevření budovy ZUŠ Přelouč 

Výprava za poznáním
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Kuriózně vyhlížela i lampa
kolmo trčící speciálně upraveným
oknem, kterou Krištof do budovy
dopravoval jeřábem. 

V přízemí nás vyděsil revolu-
cionář, který po zdánlivě neko-
nečné chvíli mrtvého ticha začal
bušit hlavou o zep s překvapivou
silou. Pak následovalo „TO“, věc,
která nahradí zvířecího kamará-
da a postava ležící ve spacáku,
jejíž myšlenky symbolizuje pára
nad hlavou.

Prohlídku jsem zakončili opět v dílně, kde jsme měli vytvá-
řet vlastní dílo. Zabráni do práce jsme si ani neuvědomili, jak
rychle to vše uteklo, a že už je čas na cestu domů.

Výstava obsahovala spoustu neotřelých nápadů. Všich-
ni se těšíme na další podobné akce, stejně neobvyklé a in-
spirující.

Lenka Korobczuková 
žákyně výtvarného oboru

Tak jako každý rok, i letos v předvánočním čase žáci
a učitelé naší školy připravili řadu koncertů, večírků a setká-
ní, na které Vás co nejsrdečněji zveme.

29. 11. Rozsvěcování vánočního stromu, 18.00 hod., Náměs-
tí TGM

30. 11. Celodenní zájezd na koncert „Zvířata v orchestru“ do
Rudolfina

2. 12. Adventní koncert, 17.00 hod., Záložna
4. 12. Vánoční koncert v Cholticích, 17.00 hod., zámecká

kaple
8. 12. Vánoční koncert keyboardového oddělení, Hudební sál

12. 12. Vánoční koncert sborů, 18.00 hod., Záložna
13. 12. Klanění tří králů, 14.00 hod., zámecká kaple v Chol-

ticích
15. 12. Vernisáž prací výtvarníků, 16.00 hod., ateliér v bu-

dově ZUŠ 
16. 12. Vánoční vystoupení v Domě seniorů, 14.00 hod.
17. 12. Vánoční koncert ve Chvaleticích, 16.30 hod., Divadlo

Jen-Tak
19. 12. Vánoční koncert sborů ve Svinčanech, 19.00 hod.,

kostel 
20. 12. Vánoční koncert sborů v Živanicích, 18.00 hod.
23. 12. Zpívání pod vánočním stromem, Náměstí TGM,

18.00 hod.

Zároveň bychom chtěli poděkovat rodičům i dalším rodin-
ným příslušníkům, kteří doprovázejí naše žáky na jednotlivé
akce, protože tak významně napomáhají k plynulé a bezpro-
blémové organizaci. 

Těšíme se na shledání a přejeme příjemně a pohodově strá-
vený adventní čas. 

Petra Lojínová
zástupce ředitele ZUŠ

ADVENT V ZUŠ

Nastává čas adventu, blíží se vánoce a my jako kaž-
dým rokem přemítáme o tom, co nám ten letošní rok
přinesl dobrého, čím nás naopak zarmoutil a kde nám
udělil lekci. 

Říká se: „Konec dobrý, všechno dobré.“ Proto by-
chom vám chtěli popřát především opravdu dobrý, spo-
kojený, klidný a radostný konec letošního roku, abychom
do toho nového vstupovali s notnou dávkou optimismu,
chuti, plnosti zdraví a dobré vůle, pokoje, lásky a pevných
přátelství. 

Děkujeme všem, kteří nám v tomto roce pomáhali
a kteří s námi společně pracovali - Městu Přelouč, Kultur-
ním službám Města Přelouče, všem pánům ředitelům
a paním ředitelkám našich odloučených pracovišc, Měst-

ské knihovně, Vinotéce u Kotýnků, ro-
dičům, zvláště naší radě SRPŠ, žákům
a vám všem, kdo navštěvujete naše
představení a dodáváte nám tak svoji
energii pro naši další práci. 

Těšíme se s vámi všemi na všech-
na naše budoucí setkání a přejeme si,
ac je i Vám s námi dobře. Radostné
vánoce a krásný nový rok vám všem
přeje

Vaše ZUŠ-ka

Inzerce



Děti pomáhají dětem
Papežské misijní dílo dětí
„Velikost daru poznáš podle toho, kolik Ti zbude.“
Vaše děti vám možná řekly, že malovaly pohlednice s vánoč-

ním motivem - to vše v rámci projektu na pomoc dětem trpícím
bídou v chudých zemích, jako je například Uganda, Papua - No-
vá Guinea atd. Tyto pohlednice vytvořené dětmi si možná zakou-
píte i vy 29. listopadu při rozsvícení vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí. Výtěžek z prodeje pohlednic spolu s 3100,- Kč
vybraných při misijním koláči v kostele a 2100,- Kč z Tříkrálové
sbírky z r. 2008 pomůže potřebným dětem v zahraničí v rámci
projektů Misijního díla dětí.

Dar 100,- Kč skrze Misijní dílo může pomoci dítěti z největ-
ší bídy na půl roku, 200,- Kč vystačí na rok. Do akce se zapo-
jily děti v Jakub klubu, Základní škole Smetanova ulice, děti
v družině ZŠ Masarykovo náměstí i děti v družině ZŠ v Heřma-
nův Městec. Všem děkujeme za nadšení a nasazení pro dob-
rou věc.                                                Věra Jelínková

Listopad v Jakub klubu
Měsíc listopad probíhal v Jakub klubu ve znamení mezilid-

ských vztahů. Děti z klubu se zapojily do akce „Papežské mi-
sijní dílo dětí“, kreslily pohlednice s vánoční tématikou. 

Během tohoto měsíce také v klubu probíhal projekt „Naši
nevidomí občané“, ve kterém se děti postupně seznamovaly
s problémy handicapovaných, učily se jim pomáhat a vnímat je-
jich potřeby. Průběh projektu můžete během prosince zhlédnout
v městské knihovně v Přelouči. Taktéž na www.charitaprelouc.cz.

Co připravujeme na prosinec
V prosinci se v klubu zaměříme na vánoční tradice. Děti si

budou moci odnést předměty, které si samy vyrobí (přání, ozdo-
by, drobné dárky…). 

Maškarní Mikulášská zábava bude probíhat dne 4. 12.
2008 od 13.30 - 16.00 hodin v tělocvičně Orla. Děti se mohou
těšit na soutěže a odměny. Součástí zábavy bude i tombola. 

Vánoční besídka, která zakončí letošní kalendářní rok v Ja-
kub klubu se bude konat dne 18. 12. 2008 v prostorách klubov-
ny od 13.30 - 17.00 hodin.

Na tyto akce všechny srdečně zveme.
Po dobu zimních prázdnin a prvního týdne ledna 2009

bude Jakub klub uzavřen z důvodu probíhající Tříkrálové
sbírky.

kolektiv Jakub klubu

Rodinné centrum Kubíček
Každé úterý a čtvrtek - 9.00 - 11.30 hod. - volný prostor na

vyjádření maminek a dětí, možnost využití herny a tělocvičny
(k dispozici počítače a internet, hudební nástroje, cvičební po-
můcky, odrážedlá, výtvarné potřeby…)

Další akce:
Středa 3. 12. 17.00 - 19.00 hod. Mikulášské dekorace

z papíru a dalších materiálů s Jitkou Myšičkovou
Čtvrtek 4. 12. 13.30 - 16.00 hod. Mikulášská besídka

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



Čtvrtek 18. 12. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Pravidla: 17. 12. od 17.00 - 17.30 hod. nebo 18. 12. od

9.00 - 11.30 hod. přineste 1-2 druhy vánočního
cukroví nebo perníčků, asi 20 kusů dle velikosti
Soutež není věkově omezená, každý účastník
nám sdělí své jméno a kontakt.
18. 12. odpoledne děti v Jakub klubu vyhodnotí
nejlepší cukroví
19. 12. telefonicky zkontaktujeme tři výherce
a obdrží od nás hodnotné dárky
V únorovém Roštu zveřejníme jména výherců.

Vyhodnocení Koláčkového posvícení
Soutěž se uskutečnila 16. října a děti v Jakub klubu jako ví-

tězné vyhodnotily koláčky paní Marcely Zelené, na druhém mís-
tě byly koláčky Evy a Jitky Salfické a na třetím místě citrónové
půlměsíčky paní Dvořákové. Výherkyně obdržely dárkové balíč-
ky a knížky. Děkujeme za účast a těšíme se na další pečené
dobrůtky.

V lednu se opět sejdeme v RC Kubíček ve čtvrtek 15. 1.
2009!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Je celostátní veřejná sbírka Charity České republiky.
Sbírka probíhá podle zákona 117/2001 Sb., je řádně ohláše-

ná Magistrátu hl. m. Prahy (osvědčení č.j. S-MHMP/302958/2006),
který kontroluje vyúčtování a využití prostředků. Pokladničky
jsou zapečetěny obecním úřadem, na rozpečetění pokladniček
a počítání peněz dohlíží zástupce obecního úřadu. O sbírce je
informována státní i městská policie.

Výtěžek letošní sbírky konané Charitou Přelouč bude použit
pro nákup vybavení a zajištění pečovatelských služeb v obcích
Přeloučska, nákup kompenzačních pomůcek, které zapůjču-
jeme rodinám pečujícím o své blízké a pomáháme tím lidem
závislým na cizí pomoci žít co nejdéle v domácím prostředí. Dá-
le na nákup vybavení pro nízkoprahové centrum Jakub klub,
kde mají děti a mládež volný vstup, mohou si vybrat z nabí-
zených aktivit a nemusí být na ulici. Programy jsou dostupné

i pro ty, kterým rodiče nemůžou nebo nechtějí zaplatit kroužky.
Dalšími podpořenými projekty jsou Rodinné centrum Kubí-
ček, které nabízí programy pro maminky nebo tatínky a jejich
malé děti nebo i babičky a Dobrovolnické centrum „Jedna
hodina týdně pro druhé“, které podporuje činnost dobrovol-
níků v domově důchodců i u nás. Stejně jako loni i letos 5% vý-
těžku posíláme Papežskému misijnímu dílu dětí pro pomoc
Ugandě. Čtvrtina výtěžku je určena na humanitární pomoc
Charity Česká republika v zahraničí i v ČR a na další charitní
projekty na pomoc lidem v nouzi.

Když vás koledníci nezastihnou doma ani v práci, můžete
Tříkrálovou sbírku podpořit prostřednictvím dárcovské SMS ve
tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777

Příspěvek je možné zaslat i na jednotný účet Tříkrálové sbír-
ky 33001122/0800, variabilní symbol 5022.

Příjemce: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 111 37
Praha 1

Koordinátor sbírky: Mgr. Věra Jelínková, tel. 731 958 104
Děkujeme Vám za Vaši přispění a podporu naši pomo-

ci druhým.

Slavnostním zakončením sbírky na Přeloučsku bude Tří-
královský benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč v kostele
sv. Jakuba v neděli 11. ledna 2009 od 15.00 hodin pod zá-
štitou pana vicehejtmana Romana Línka.

Srdečně zveme, opět budete moci tipovat výsledek sbírky
a výherce obdrží krásnou knížku.

Zdenka Kumstýřová

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S BISKUPEM MONS. KAJNEKEM
Srdečně zveme nejen seniory na vánoční setkání s po-

mocným biskupem Mons. Josefem Kajnekem v pátek 19. 12.
2008 od 16.00 hod. v prostorách Jakub klubu.

Pokud můžete, přineste na ochutnání vaše cukroví a my při-
pravíme čaj i punč a pro každého malý dárek. Zveme všechny
na příjemné posezení a povídání. 

Na setkání se těší a vše dobré v novém roce přeje 
tým Charity.
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AKTIVITY KLUBU

Fotbalový úspěch klubu
Radost v Pardubicích
Náš klub byl pozván par-

dubickým klubem na fotbalo-
vé utkání, ve kterém jsme zví-
tězili 9:8. Zápas byl dramatický
do úplného závěru a nejlep-
ším hráčem týmu se stal ka-
pitán Tomáš Richtár se svými
4 góly. Výborným hráčem byl
i Dalibor Adámek, který vstře-

lil rovněž 4 míče do soupeřovi branky
a jeden gól patřil Davidu Smrčkovi. Všem
našim hráčům patří velký dík za jejich
bojovnost, reprezentaci klubu a hlavně
za chování v duchu fair-play.

Z našeho klubíku

Práce s ovčím rounem, plstění 
(korálková bižuterie)

Tvoření krabiček s Káfou a Dádou



Halloween v klubu 
(Dlabání a vyřezávání dýní)

Tančíme (Showdance) s Bárou

V klubu nechybí ani sportovní aktivity.
Fotbal u Sokolovny, trampolína, pink-ponk

Co připravujeme na prosinec:

MIKULÁŠ s nadílkou v klubu Radost 
- ve čtvrtek 4. 12. od 16.00 hod.

VÁNOCE V KLUBU - tradice - dárky 
- v úterý 16. 12. od 16.00 hod.

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
- v pondělí 29. 12. od 16.00 hod.

Děkujeme všem dobrovolným pracov-
níkům, kteří ze svého volného času nám

jakýmkoliv způsobem pomáhají a oboha-
cují naši činnost pro klienty.

* * * * *
Všem našim sponzorům a dobrovol-

níkům moc děkujeme za přízeň, finanč-
ní podporu po celý rok.

Děkujeme MÚ Přelouč, SVOS, spol.
s r.o., Market Penny, Zastavárna Pře-
louč, fi. Josef Hejný, fi. Arnošt Veru-
náč - MOVER, Mgr. Monika Dušková
- Lékárna U zlatého raka, pekárna Jen-
ta, spol. s r.o., Pekařství Kaska, s.r.o.,
Ovoce a zelenina - Hradecká 324, po-
traviny ČAS, Krtkův ráj - Luboš Sucho-
chleb, internet Tlapnet, Městská po-
licie Přelouč.

Přejeme Všem sponzorům, dobrovol-
níkům, spolupracovníkům i dětem a Pře-
loučákům krásné svátky Vánoční, plné
dobra, lásky a pohody. V Novém roce
2009 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů.      Kolektiv klubu Radost
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KONALO SE: 
V měsíci listopadu se mimo pravidel-

ný program uskutečnily dva TVOŘIVÉ
VEČERY. První podvečer jsme vyráběli
technikou PLSTĚNÍ Z OVČÍHO ROUNA.
Vyrobili jsme si andílky na stromeček
a další dekorace. Druhý podvečer jsme
vytvářeli ADVENTNÍ VĚNCE. Krásné vánoč-
ní dekorace si zhotovily maminky i děti.
Další aktivitou klubu byla PŘEDNÁŠKA
PhDr. Kateřiny Soudné na téma Souroze-
necké vztahy a dále Psychologická strán-
ka dětských nemocí. Paní profesorce dě-
kujeme za její ochotu dodávat maminkám
jak typy na řešení konkrétních situací, tak
i elán a pozitivní náladu. Uskutečnil se
také KURZ PŘÍPRAVY K PORODU vedený
dulou Napou Baliharovou. Paní lektor-
ce moc děkujeme a těšíme se na další
kurz v březnu 2009. 

USKUTEČNÍ SE:
1. prosince od 9.30 ho-
din pořádá KM Sluníčko
v budově ZUŠ Přelouč
POHÁDKOVÉ 
DOPOLEDNE
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU!!
PRO DĚTI DO 4 LET MÁME ZAJIŠTĚNÉ
MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY!! Pro starší děti
přineste podepsané balíčky z domova.
Dále uvidíte HRANOU POHÁDKU O DVOU

SNĚHULÁCÍCH spojenou se spoustou ko-
led a písniček. Dopoledne budou dopl-
ňovat SOUTĚŽE a ZÁBAVA pro nejmenší
- malý skákací hrádek, domeček s balón-
ky… Rodinné vstupné 45 Kč. 

18. prosince se uskuteční VÁNOČ-
NÍ DOPOLEDNE. Podrobnosti o této akci
se dozvíte z letáků ve městě a ze strá-
nek www.klubslunicko.wz.cz. Touto akcí
končíme letošní činnost klubu. Opět se
na Vás těšíme od 5. ledna 2009.

Krásné Vánoce plné pohody
a Š3astný nový rok Vám všem
přeje kolektiv KM Sluníčko.

HERNA
PONDĚLÍ 9.00 - 10.00 hod.

HRÁTKY S MIMINKY
(pro děti, které ještě nechodí),
herna pro miminka

10.00 - 11.30 hod.
TVOŘIVÁ ČINNOST,
herna (pro děti od 1,5 roku)

ČTVRTEK 9.00 - 10.00 hod.
HRÁTKY S DĚTMI
(pro děti, které již chodí, do
1,5 roku),
herna pro děti

10.00 - 11.30 hod. 
HERNA
(pro děti od 1,5 roku)

BALETNÍ SÁL
PONDĚLÍ 9.30 - 10.00 hod.

VOLNÁ ZÁBAVA
(dětská hudba, balóny, tunel...,
pro děti od 1,5 roku), poté
přesun do herny

ČTVRTEK 9.30 - 10.00 hod.
CVIČENÍ A ZPÍVÁNÍ a hra 
na Orfovy nástroje 
(pro děti od 1,5 roku), poté
přesun do herny

Budova ZUŠ Přelouč, K. H. Máchy 325
www.klubslunicko.wz.cz, tel. 605515924

Klub maminek a dìtí Sluníèko



Listopadová „Divadelní kronika“ Ná-
rodního divadla vzpomenula příspěvkem
Zdeny Benešové úmrtí národní umělkyně
Jiřiny Petrovické. Vedle životopisu a diva-
delní dráhy před vstupem na scénu Ná-
rodního divadla patřila její vzpomínka
již jen působení J. P. od roku 1951 v či-
nohře „Zlaté kapličky“. O jejím vstupu do
činohra ND uvádí: „Vstoupila do soubo-
ru plné hvězd-Z. Baldová, L. Dostalová,
V. Fabiánová, R. Nasková, M. Pačová,
O. Scheinpflugová, J. Šejbalová, L. Boháč,
F. Filipovský, K. Höger, B. Karen, E. Kohout,
O. Krejča, M. Nedbal, J. Průcha, S. Rašilov,
F. Smolík, Z. Štěpánek, J. Vojta, V. Vydra -
- a vstoupila do něho Shakespearovou
Desdemonou. Nechyběla jí odvaha, krá-
sa, talent, píle. Do ND přišla se zvládnu-
tou hereckou technikou a kultivovaným
hlasovým projevem. V prvním období hrá-
la řadu mladodramatických rolí… Ale zá-
hy se ukázalo, že Jiřině Petrovické není ci-

zí břitký intelekt a talent ke komice. A tak
vedle sebe hrála Natašu v Čechovových
Třech sestrách a Petrunělu v Držićově ko-
medii Dundo Maroje, Janu z Arcu v Sha-
wově Svaté Janě a Silku v Klicperově Žen-
ském boji, Angelu v Karvašově Půlnoční
mši a Tonettu v Moliérově Zdravém ne-
mocném, Goneril v Shakespearově Králi
Learovi a Paní Vodičkovou ve Veselých
windsorských paničkách téhož autora. 

V 70. a 80. letech se už se svými mi-
lovanými veseloherními postavami set-
kávala jen zřídka. Ale velké role jí ne-
míjely (Zuzana Baylissová v Millerově hře
Všichni moji synové, Hraběnka v Tolsté-
ho Vojně a míru, titulní role v Čapkově
Matce). Až do konce jejího angažmá v ND
(1992) bylo její herectví nezaměnitelné.
Osobitý hlas a výborná hlasová techni-
ka předurčovaly Jiřinu Petrovickou také
k dráze recitátorky, dabérky a rozhlasové
herečky. I televize využívala velmi často

její herecké umění. Naopak filmová drá-
ha nebyla zdaleka tak šcastná jako její
dráha divadelní. Před kameru vstoupila
už v roce 1943 v komedii Oldřicha No-
vého Čtrnáctý u stolu…

3. listopadu 1992 vstoupila Jiřina Pet-
rovická na jevišti ND naposledy Molié-
rově Tartuffovi a rozloučila se se svými
diváky i se svým milovaným divadlem.
Odcházela ve věku 69 let, měla ještě
dost sil, ale s novou dobou si nerozumě-
la. A na svém ideovém přesvědčení, kte-
ré vyznávala celý život, nechtěla nic mě-
nit. Jako jí nechyběla odvaha při vstupu
do ND, odvaha ji neopustila ani při od-
chodu. Její odchod z divadla, ve kterém
strávila 42 let svého života, byl důstojný.
V září 2008 získala J. P. Cenu za celoži-
votní mistrovství v dabingu. 10. října ve
věku 85 let zemřela.“

Tolik Zdena Benešová v listopadové
Divadelní kronice ND. 
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Kamila Jančíková
ul. Foersterova 827

Patricie Kárníková
ul. Choceňská 1181

Anna Kysilková 
ul. J. Dítěte 1562

Matěj Lisík
nám. 17. listopadu 1232

Jan Macel
ul. Račanská 1261

Adam Steklý
nám. 17. listopadu1235

JUBILANTI:
Oldřich Machač 75 let
ul. K. Čapka 1133

Metodějka Rumlová 75 let
ul. Kosmonautů 1270

Ludmila Kohoutková 80 let
Štěpánov 30

Jaromír Vániš 80 let
ul. Sluneční 1421

Vlasta Voženílková 86 let
ul. Zborovská 941

Václav Křemenák 87 let
ul. ČSA 964

Božena Darsová 89 let
ul. K. Čapka 1016  

Vlasta Jakubčíková 90 let
ul. Libušina 1060

Marie Kašparová 92 let
ul. Pardubická 618

ZLATÁ SVATBA:
Jiřina a Václav Vášovi ul. Dobrovského 1057

Jaroslava a Ludvík Vorlíčkovi oslavili 8. 11. 2008 
zlatou svatbu.

Vše nejlepší a hodně štěstí přejí děti
Michal, Lukáš a Lenka s rodinami.

PŘELOUČÁCI

JEŠTĚ JEDNO OHLÉDNUTÍ ZA JIŘINOU PETROVICKOU



Doslov autora příspěvku:
Pro nás-místní vrstevníky, byla Jiřina

Petrovická vždy sympatickou kamarád-
kou, a to nejen v letech našeho mládí, ale
i v dobách její divadelní slávy. 

U příležitosti významných životních
výročí narození reagovala na zdravice
nás-seniorů stolní společnosti z hotelu
Sport vždy vřelými díky. A nejinak tomu
bylo i o letošním 85. výročí narození, kdy

mne dopisem m.j. požádala: „… Prosím,
vyřip můj dík všem, kteří se podepsali
pod přání, které je nejhezčí a nejmilejší,
a za něž Ti děkuji z celého srdce. Těším
se na setkání s Vámi, kdy si popovídáme
a zavzpomínáme na vše, co nám z pa-
měti nikdy nevymizí-na dětství a mládí
v milované Přelouči.“

Domnívám se, že i tato slova potvr-
zují oprávněnost udělení titulu „čestné

občanky“ našeho města Jiřině Petrovic-
ké. Při její návštěvě přeloučské radnice
dne 9. června t.r. nikdo z přítomných ne-
tušil, že to byla její návštěva poslední.
Delegace našeho města, vedená místo-
starostou p. Ing. Moravcem se s ní roz-
loučila 20. října ve velké obřadní síni
v Praze-Strašnicích. 

Milá Jiřino, čest budiž Tvé památce!
František Hollmann
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Historie !

SEMÍN

Kostel sv. Jana Křtitele
Jižně od vsi, téměř o samotě uprostřed luk a tůněk při Labi, stojí na mírné vyvýšenině románský kostel,

ohrazený hřbitovní zdí. Stará pověst říká, že jistý rytíř ze Semína si pro sebe nechal postavit kostel a na své
pevnosti měl pro tento kostel i svého kaplana. jed-
nolodní kostel s apsidou (půlválcový útvar uvnitř
klenutý, zjevně vystupující z těla chrámové stavby,
používaný nejčastěji v románské architektuře) je
datován do 13. století. V knize „Ranně středověkká
architektura v Čechách“ na straně 311 se vzhledem
k zachování původního obvodového zdiva uvažu-
je i o první polovině 12. století.

Po husitských válkách se stal kostelem filiál-
ním, asi po roce 1434 patřil k přeloučské faře. Kdy-
si býval na severní vnější zdi kostelíčka vsazen
pískovcový náhrobník s postavou rytíře a zacho-
valým nápisem. Ten náhrobník byl v roce 1839 vy-
lomen a pohozen a místo něho byla vsazena mra-
morová deska s německým nápisem. Záznamy
nejstarších farářů uvádějí do roku 1359 Konráda,
roku 1365 Jana. V semínském kostele je náhrobní
kámen Jana Kapouna, na kterém jsou ve znaku
křížem dvě ryby. Jan Kapoun vlastnil od roku 1480
semínskou tvrz. Ke kostelíčku patřilo sedm hekta-
rů polí. zajímavý je soupis záduší, čili majetku kos-
tela, který provedli před sv. Antonínem roku 1566
Václav Drábek - rychtář, Alexa - mlynář, Mikoláš Fuk-
sa - konšel a Matěj Pospíšil - kostelník. Při tomto
soupisu měl kostel tři zvony na zvonici, dva zvo-
ny na kostele, jeden stříbrný kalich a dva cínové,
jednu konvičku a jednu cínovou láhev. Ke koste-
lu patřila fara, kde bydlel plebán (farář), který měl
na starosti i školu. Při opravě cesty se v roce 1909
našlo velké množství středověkých střepů z nádob, nůž a hřebíky. Roku 1856 byl rozšiřován hřbitov a stavě-
la se nová zep. Při této stavbě západně od zvonice byly nalezeny pozůstatky pruských a rakouských vojáků,
kteří po bitvě u Kolína 18. června 1757 zde byli společně pohřbeni.

Marcela Danihelková
Zpracováno dle autorů: Jan Trubač - Semín

Karel Kuča - České Moravské a Slezské zvonice



Vánoční Bohoslužby 2008 
- Kostel sv. Jakuba v Přelouči

Tøi Králové 6. 1. 2009
18.00 hod. Přelouč

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den 24. 12. 14.00 - 17.00 hod.
Boží hod 25. 12. 14.00 - 17.00 hod.
Sv. Štěpán 26. 12. 15.00 - 17.00 hod.
Neděle svaté rodiny 28. 12. 15.00 - 17.00 hod.
Nový Rok 2009 1. 1. 15.00 - 17.00 hod.

�BONIFÁC ANEB KDE NALÉZT JE�Í�E KRISTA?�
VÁNOÈNÍ SCÉNKA DÌTÍ S PÍSNIÈKAMI:

1. 1. 2009 V 16.00 HODIN V KOSTELE SV. JAKUBA - PØELOUÈ

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému...
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému.
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému.

Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému.
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: 

o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce.
Přišel tak proto, aby nám všem, aW chudým či bohatým, 

nabídl věčný život, život v hojnosti.
„Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: 

on, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“
(2Kor 8,9)

V�em obèanùm na�eho mìsta Pøelouèe a okolí pøeji 
krásné svátky Vánoèní, radost z narození Spasitele Je�í�e Krista 

a hojnost Bo�ího Po�ehnání do Nového Roku 2009.
P. Pilka Lubomír 
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! Církevní zprávy 

�tìdrý den 24. 12.
24.00 hod. Přelouč - Půlnoční mše svatá

Bo�í hod vánoèní 25. 12.
9.30 hod. Přelouč

Sv. �tìpán 26. 12.
8.00 hod. Přelouč

Nedìle Svaté rodiny 28. 12.
9.30 hod. Přelouč ranní

Silvestr 31. 12.
16.00 hod. Přelouč - Poděkování za rok 2008

Nový Rok 1. 1. 2009
9.30 hod. Přelouč
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Kultura !

Kulturní služby města Přelouče
PROSINEC 2008 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

5. prosince TOM A JERRY - KOLEKCE 11. ČÁST
pátek Podkrovní myš, Na jevišti i pod ním, Je ta myš doktor?, Mnoho
17.30 hod. povyku kolem lovení myši, Třeskutý mráz, Neústupný Jerry, Slad-

ký život, Tomická energie, Na lešení, Chytit myš není snadné, Myš
kouzelník, Zbožňuji Jerryho, V područí kočky, Rok myši, Kdo se

směje naposled, Souboj, Náměsíčný Jerry.
91 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6. prosince ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
sobota USA-po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone
17.30 hod. a Theodor. Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí mlu-

vit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si
jejich talentu všimne a nechá je natočit desku.

87 minut 15 Kč mluveno česky mládeži přístupný

7. prosince INDIANA JONES   
neděle A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
17.30 hod. USA-devatenáct let čekání skončilo. Univerzitní profesor a muž,

který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné San-
karové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství bude
pátrat po další slavné relikvii - záhadné KřišWálové lebce.

122 minut 15 Kč mládeži do 12let nevhodný

12. prosince VENKOVSKÝ UČITEL
pátek ČR/Francie/Něměcko-učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním
20.00 hod. městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na

nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám sebe. Postupně
získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je svérázná statkářka
Marie a chlapec, její sedmnáctiletý syn.

126 minut 30 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

13. prosince HORTON
sobota USA- Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou.
16.30 hod. Horton je skvělý film pro každého - dokazuje to nejen kouzelně

barevná a propracovaná animace postaviček, ale i humor pro
všechny věkové skupiny.

91 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

14. prosince TROPICKÁ BOUŘE
neděle USA-hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nej-
17.30 hod. nákladnějšího válečného filmu všech dob, v němž Američané ko-

nečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není charak-
teristika filmu Tropická bouře, ale úvod k jeho příběhu, který
slibuje mimořádný zážitek pro fanoušky všech forem humoru.

103 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

18. prosince KUNG FU PANDA
čtvrtek USA- nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat  Shrekovi. Na
16.30 hod. scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný

pandí chlapík jménem Po. Ve vtipem nabitém příběhu musí ujít
neuvěřitelnou cestu, během níž se z uWápnutého prodavače nud-
lových polévek stane legendární Dračí bojovník.

92 minut 15 Kč mluveno česky mládeži přístupný

19. prosince VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
pátek ČR-příběh několika lidí, kterým spadne do klína neočekávaná
17.30 hod. životní příležitost. Účetní v důchodu, pubertální textař, mimoidní
20.00 hod. grafik, mladá manažerka, i jejich šéf, neměli ještě donedávna ani

tušení, že by na nějakém podobném „atraktivním“ místě mohli
vůbec kdy pracovat. 

92 minut 60 Kč mluveno česky mládeži přístupný

20. prosince TOM A JERRY - KOLEKCE 12. ČÁST
sobota USA- Tato dvojice neúnavných nepřátel se nyní vrací další ko-
16.30 hod. lekcí, ve které najdete ty nejveselejší rošWárny a bitvy, které ti

dva spolu svedli od samého začátku jejich nesmrtelného kama-
rádství.

104 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

21. prosince CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
neděle USA-vědec, jeho synovec a jejich krásná místní průvodkyně
17.30 hod. nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným úni-

kem pronikat hlouběji do hlubin Země. Setkají se s nepředsta-
vitelnými postavami, včetně obrovských létajících piraní, svě-
télkujících ptáků a hrozivých dinosaurů z dob dávno minulých. 

95 minut 30 Kč mládeži do 12let nevhodný

2. ledna ŽENY
pátek USA-komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy
17.30 hod. touží. Ztráta zaměstnání a následná touha zlepšit si náladu ná-

vštěvou manikérky. Právě tady se Mary dozví o manželově ne-
věře, čehož využije její nejlepší kamarádka pro svůj ženský ča-
sopis - včetně pikantních detailů.

113 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

3. ledna MALÉ OSLAVY
sobota SR-příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je
17.30 hod. prý stejně dobrá jako sex. Annu Šiškovou a Boleslava Polívku do-

plňuje talentovaná mladá herečka a začínající režisérka Tereza
Novotová. Filmový vztah matky a dcery je o to opravdovější, že
ho ztvárnily skutečná matka s dcerou.

96 minut 50 Kč mluveno slovensky,mládeži do 12let nevhodný

4. ledna DOKAŽ TO
neděle USA- Mladá Lauryn pomáhá po předčasné smrti svých rodičů
17.30 hod. bratrovi Joelovi (John Reardon) s autoservisem, který jejich ro-

dina provozovala. Současně trénuje na zkoušky do taneční školy
v Chicagu. Když je ale na zkoušce odmítnuta, nedokáže se vrá-
tit zpátky domů.

90 minut 65 Kč mládeži přístupný

9. ledna OKO DRAVCE
pátek USA- Představte si, že vám zazvoní telefon, vy ho zvednete
20.00 hod. a zbytek života se vám promění v nekonečnou noční můru. Thril-

ler, pod kterým je coby producent podepsaný Steven Spielberg.
118 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

VÁNOČNÍ NADÍLKA FILMŮ
25. prosince KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
čtvrtek ČR- hlavní hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba a jeho
16.00 hod. prostořeká Koza - se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku
17.30 hod. Orloje, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani duch.
81 minut 50 Kč   mluveno česky mládeži přístupný         

25. prosince TOBRUK
čtvrtek ČR-Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé
20.00 hod. světové války v severoafrickém Tobruku. Na základě skutečných

událostí. Hrají: K. Rímský, M. Novotný, M. Hádek a další.        
102 minut 50 Kč  mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

26. prosince VALL-I
pátek VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač - Imu-
16.30 hod. nizátor) je poslední robot na planetě  Zemi, kterého tu lidstvo

zanechalo, aby ji vyčistil. Balí veškerý odpad do úhledných kostek.
103 minut 50 Kč   mluveno česky mládeži přístupný

26. prosince DĚTI NOCI
pátek ČR-Ofka propadla letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze
20.00 hod. střední školy pokračuje ve studiu,  ona odmítá opustit šalebné

pohodlí dětství, jež se však rychle začíná měnit v dusnou past.
84 minut 50 Kč mluveno česky      mládeži do 15let nepřístupný

27. prosince MAMMA MIA
sobota Velká Británie-veselý romantický film o nevěstě, její matce
17.30 hod. a třech možných otcích, natočený podle úspěšného muzikálu.

Písně legendární  skupiny ABBA nabízí veselou podívanou.
108 minut 30 Kč   mládeži přístupný

27. prosince ZRCADLA
sobota USA- Před rokem byl tento lehkovážný policajt postaven mimo
20.00 hod. službu kvůli zastřelení kolegy. Tato nehoda ho stála nejen mís-

to, ale vnesla mu do života alkohol a vztek.
110 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

28. prosince VESMÍRNÍ OPIČÁCI
neděle USA-Ham se  zajímá o to, co všechno se dá vyvádět ve stavu
16.00 hod. beztíže, a tak zkouší různé (sk)opičiny a  psí kusy, a nějaké

hrdinské činy mu jsou naprosto ukradené. 
80 minut 30 Kč  mluveno česky mládeži přístupný

28. prosince MAX PAYNE
neděle      USA- Max Payne je  policajt, který neuznává pravidla hry, pro-
18.00 hod. tože už nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných vražd, kte-

ré by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte.   
100 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný   



NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
HAY, Louise L.
Miluj svůj život. 
Hodkovičky: Pragma, 2004.

vojenství
EMMERT, František
Češi u Tobruku: vzpomínky českosloven-
ských vojáků, kteří za 2. sv. války slouži-
li v 11. pěším praporu na Blízkém výcho-
dě, doplněné historickým komentářem
a popisem bitvy o Tobruk. 
Praha: Vyšehrad, 2008.

LATIMER, Jon
Tobruk 1941: Rommelovo úvodní tažení.
Praha: Grada, 2008.

výchova
PREKOP, Jirina
Nese mě řeka lásky: rozhovor s Ingeborg
Szöllösi a Ivanou Krausovou. 
Brno: Cesta, 2007.

PREUSCHOFF, Gisela
Výchova dívek. 
Praha: Portál, 2007.

MOLICKA, Maria: Příběhy, které léčí. 
Praha: Portál, 2007.

jazykověda
LOUCKÁ, Pavla
Dech, duch a duše češtiny. 
Praha: Albatros, 2008.

péče o zdraví
JOHARI, Harish
Ájurvéda: léčivá kuchyně: 200 vegeta-
riánských receptů pro zdraví, rovnováhu
a dlouhý život. 
Praha: Pragma, 2007.

ruční práce
WOLFOVÁ, Eva
Tkaní. 
Brno: CP Books, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA
LE CLÉZIO, J.-M. G.
(nositel Nobelovy ceny za literaturu 
za rok 2007)
Mondo a jiné příběhy.
Praha, Dauphin, 2001.

KÖRNEROVÁ, Hana
Almužna jen pro bohaté. 
Brno: Moba, 2008.

KVAČKOVÁ, Radka
Očima tchyně. 
Praha: Motto, 2008.

NOSKOVÁ, Věra
Víme svý.
Praha: Věra Nosková, 2008.

životopisy, vzpomínky
FAJTL, František
Z Donína do oblak: vzpomínky válečné-
ho letce na dětství a mládí. 
Praha: Ostrov, 2008.

KAREN, Jiří
Kdybych se snad nevrátil: korespondence
a deníky z totálního nasazení 1942-1945. 
Praha: Prostor, 2006.

SCHEINPFLUGOVÁ, Olga
Živý jako nikdo z nás. 
Praha: Ikar, 2008.

SÍLA VĚCNOSTI
Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých
nápadů.
Praha: Respekt, 2008.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SUCHÁ, Romana
Rozpustilé básničky pro malé dětské ru-
čičky.
Praha: Portál, 2008.

SOBOTKA, Jan
Čert Pepiáš, kouzelníci a čarodějové. 
Olomouc: Anag, 2008.

BERGER, Margot
Naděje v hedvábné hřívě: příběh, který se
skutečně stal.
Líbeznice: Víkend, 2008.

SPALOVÁ, Olga
Co je to, když se řekne...
Velké Bílovice: TeMi, 2007.

Touto cestou bychom chtěly poděko-
vat všem známým a neznámým dárcům
klubíček, šála by nás zatím sice moc ne-
zahřála, ale pleteme dál ☺

Děkujeme všem čtenářům za je-
jich návštěvy a přízeň, přejeme hez-
ké Vánoce, pevné zdraví a mnoho štěs-
tí v novém roce 2009.

Vánoční půjčování: 
PO  22. 12. 2008

8.00-12.00 13.00-18.00 hod.
PO  29. 12. 2008  

8.00-12.00 13.00-18.00 hod.
Jitka Křídlová
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Východočeský podzimní umělecký ma-
ratón. Co to vlastně je?

Jde o dlouhodobou uměleckou akci
Východočeského střediska Obce spiso-
vatelů, která probíhá v podzimních mě-
sících, za účasti desítek měst, na území
regionu. Jde o řadu besed, čtení, před-
nášek, křtů knih, dramatických předsta-
vení, literárně hudebních pásem a verni-

sáží, které pro veřejnost pořádá více jak
sto obětavých umělců. 

Všichni dobře známe efekt laviny. Sta-
čí svrhnout kamínek... Víme, že nelze rá-
zem osvítit celou společnost, ale lze ales-
poň zapálit pochodeň. Pak se přidají další
„světlonoši“ a podaří se strhnout další
kamínky... Jde o poselství, které Ti, kdo se
k nám průběžně přidávají, roznášejí dál.

Naše společnost se nenachází prá-
vě v optimálním kulturně-etickém stavu.
Žebříček hodnot - zejména těch mo-
rálních - se chaoticky mění, schopnost
empatie mizí, stejně jako je stále méně
zřetelná hranice mezi dobrem a zlem.
Vnímání nekomerční kultury a četba ne-
komerčních knih se stává výsadou hrs-
tičky zarytých intelektuálů, jakkoli dobře
víme, že čtenářství úzce souvisí s kvali-
tou života - a ne pouze jednotlivce, ale
celé společnosti.

A tak, abychom alespoň maličko po-
mohli, vymysleli jsme tuto hru „na lavi-

O podpalování...
(Východočeský podzimní umělecký maratón) 



nu“, „na světlonoše“, hru na „pošli to dál“
- není důležité, jak si kdo naši aktivitu
nazve. Jejím základním smyslem je po-
máhat. Pomáhat lidem hledat vlastní kva-
litní cestu složitým životem, který žijeme.

Přelouč 24. 11. 2008. K Záložně se
trousí hloučky lidí. Proč?

Světe div se, Přelouč se přidala ke
„světlonošům“. A ne jenom letos, ale již
v roce minulém. Co si pod tím máte před-
stavit? Že má toto město osvícenou paní
starostku - a vlastně celé zastupitelstvo.
V loňském roce proběhl malý pokus:
V rámci uměleckého maratónu Obce spi-
sovatelů jsme uspořádali čtení a verni-
sáž umělců Přeloučska v hotelu Buj-
noch. Akce měla velký ohlas, a tak jsme
se rozhodli, podpořeni městem, letos při-
vézt do Přelouče akci ještě velkolepější

- Křest sborníku Šestnáct východočes-
kých básníků.

A tak se stalo, že do Přelouče přijelo
několik desítek umělců z celých Východ-
ních Čech. Knihu křtila paní starostka

Irena Burešová a křest byl spojen nejen
s autentickým čtením zúčastněných au-
torů, nejen s prezentací prvního dílka
místní studentky A. Kulakovské a jejími
hudebními vstupy, nejen s autogramiá-
dou a s vernisáží obrazů Jitky Macákové
a místní malířky Jarmily Jiravové, která
sborník ilustrovala, ale aby si diváci a po-
sluchači mohli i něco hmatatelného od-
nést domů - též s prodejní výstavkou
knih východočeských autorů, ve které se
svým spoluobčanům poprvé představila
i telčická autorka knih pro děti - J. Paš-
tiková.

Za Vč. středisko OS
Mgr. Marcella Marboe

Toto je zkrácená verze příspěvku, celý člá-
nek naleznete na webových stránkách
města.
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Stavební podnik Přelouč s.r.o.,
pořádá

pod záštitou města Přelouč

Adventní koncert
Kmochovy hudby Kolín

pod taktovkou Petra Stříšky
dne 13. prosince 2008 od 18.00 hod.
v sále Občanské záložny v Přelouči

Večerem provází a zpívá Renée Nachtigallová 

Vstupenky v ceně 100,- Kč k zakoupení v předprodeji
na Kulturních službách města Přelouč na nám. TGM 

nebo na místě

informace na www.kmochovahudba.cz

Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster, 
člen UNIE čs. pěv. sborů

Vás zve na 

VÁNOČNÍ KONCERTY, 
které se pořádají ve středu

17. 12. 2008 v sále Občanské záložny
v Přelouči od 19.00 hod.

Uvádí Renata Klečková, sbormistr Petr Vacek 

Další vánoční koncert
se pořádá v sobotu 

20. 12. 2008 v 17.00 hod. v kostele sv. Jakuba, 
Masarykovo nám.

Spolu se sborem J. B. Foerster účinkují 
spojné pardubické sbory - SUK, PERNŠTÝN, LUDMILA.

Jakub Jan Ryba
Česká vánoční mše

„Hej, mistře!“
Řídí sbormistři - Zdeňka Kašparová a Petr Vacek.

Všichni jste srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.

Inzerce



24 Přeloučský ROŠT
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Galerie a vinotéka u Kotýnků pravidelně od roku 2006 při-
náší našemu životu hudební a výtvarnou kulturu. Jinak tomu
nebylo ani 8. 11. od 20.00 hod., kdy byla zahájena výstava te-
plického malíře Pavla Kremla. 

Pavel Kreml je teplický malíř a výtvarník, který se narodil
27. 9. 1954 v Teplicích. Soukromě studoval u chomutovského
výtvarníka Karla Schweinera. Od roku 1983 je členem malíř-
ské skupiny TERČ. V roce 2002 byl vyhlášen nejlepším malířem
Evropy ( European Prize for Fine by European Union of Arts).
Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách
v Německu, Itálii, Norsku, Švýcarsku, Polsku, Lotyšsku, Alžír-
sku, Kuvajtu, ve Francii a na Slovensku. Ilustroval také knihy
E. Vacka, básnickou sbírku Svatavy Antošové Kalendář šesté-
ho smyslu a almanach patafyzické poezie Břitvou do klavíru.

Výstavní prostory u Kotýnků jsou nyní plné jeho krás-
ných obrazů - přij�te se sami přesvědčit. 

29. 11. Vás zveme na malou slavnost „rozsvícení vánoč-
ního stromu“ od 18.00 hod. na náměstí TGM v Přelouči. Mů-
žete zde vyslechnout sváteční promluvu a pěkné písničky.

23. 12. od 18.00 hod. Vás zveme na „vánoční zpívání“ na
schodech před Záložnou. 17. ročník je opět naplněn hudbou
a písničkami. Občerstvení k zakoupení je zajištěno.

Srdečně zve Jiří Drábek + kolektiv (pořadatel akcí) a spolu-
pracovníci - město Přelouč, KS města Přelouče, ZUŠ Přelouč,
sponzoři a další.                                

Pěkné svátky všem!

VÝSTAVA PAVLA KREMLA

POZVÁNKA

Pracovníci Domu dětí a mládeže v Přelouči

Vás srdečně zvou
na vánoční výstavu,

která se koná ve dnech

1 . 12. 2008 - 5. 12. 2008
Otevřeno:

pondělí - čtvrtek od 8.00 do 17.00 hod.
pátek od 8.00 do 15.00 hod.

1. až 5. 12. bude v prostorách výstavy 
od 9.00 do 12.00 hod. probíhat ukázka ručních prací

(zdobení perníků, výroba drátovaných ozdob 
a ukázka paličkování)

Těšíme se na Vaši návštěvu
Pracovníci DDM Přelouč

Inzerce



Před 120 lety byl v Přelouči založen Sokol. Jeho členové si
připomněli toto výročí zároveň s 90. výročím vzniku samostat-
ného československého státu. K této příležitosti připravili slav-
nostní akademii, na které rádi přivítali nejen představitele České
obce sokolské bratra Josefa Těšitele a zástupce Východočeské
sokolské župy Pippichovy, ale i starostku města paní Irenu Bu-
rešovou a  místostarostu pana Ing. Ivana Moravce.

Akademie byla zahájena dekorováním historického pra-
poru z roku 1932 památeční stuhou, kterou Sokolu udělila u té-
to příležitosti Česká obec sokolská. V oficiální části přednesli
své projevy představitelé města a jednoty. Bratr Zdeněk Jech

připomněl ve svém projevu k výročí vzniku ČR význam legio-
nářů, paní Stanka Klapková, předsedkyně Klubu rodáků a přá-
tel Přelouče v Praze přednesla báseň Zborov. Zástupce ČOS
předal členům naší jednoty čtyři bronzové medaile (J. Urbán-
kové, MUDr. Z. Kracíkové, Z. Šporkové, L. Buluškovi) a čtyři pa-
mětní listy (Mgr. L. Pacákovi, H. Novotné, V. Lelkovi, Z. Jechovi).
Také jednota vydala k tomuto výročí své Pamětní listy, které
obdrželi cvičitelé, trenéři, funkcionáři a další příznivci přelouč-
ského Sokola.

Ve sportovní části akademie zacvičilo nejmladší žactvo,
mladší žákyně, gymnastky, basketbalisté a na závěr předvedli
členové Věrné gardy ukázku sletové skladby.

Program byl doplněn vystoupením smíšeného pěveckého
sboru J. B. Foerster a žákovský dechový sbor ZUŠ Přelouč s po-
staral o řízný hudební doprovod.            Mgr. Jitka Lelková

12 / 2008 25

Kultura !

SOKOLOVÉ SLAVILI

V úterý 28. 10. 2008 se k 90. výročí vzniku samostatného
československého státu uspořádal koncert skupiny Melody Ma-
kers a Věry Gondolánové. Večerem vtipně provázel M. Zbro-
žek. Koncert se konal ve velkém sále Občanské záložny, kte-
rý byl nabitý posluchači. Protože se tato akce konala v rámci
oslav kulatého výročí, byl pro občany zdarma. Ohlasy na tuto
akci byly velké, tento koncert se zkrátka povedl.

KONCERT K VÝROČÍ



Vážení čtenáři a příznivci sportu v na-
šem městě, rád bych Vás seznámil v půl-
ce sezóny 2008/2009 s aktuálními vý-
sledky přeloučského fotbalu, který v příš-
tím roce oslaví sto let od svého založení.
Pro nezasvěcené, v současné době hra-
je v krajských soutěžích celkem šest muž-
stev, mladší a starší přípravka, mladší
a starší žáci již druhým rokem krajský
přebor, dorostenecké mužstvo 1. třídu
kraje a A-mužstvo dospělých 1. B třídu.
B-mužstvo dospělých hraje 3. třídu okres-
ních soutěží.

Po právě skončené podzimní části
mohu říci, že všechna mužstva plní oče-
kávání vedení oddílu, která byla stanove-
na před začátkem soutěží. Mladší a star-
ší přípravka byla doplněna o nové adepty,
kteří se rychle učí fotbalovým začátkům.
Musím se na tomto místě zmínit o obě-
tavé práci trenérů a vedoucích jmeno-
vitě Pavla Václavka, Petra Hudce,
Václava Klenky a některých rodičů
především za jejich pomoc při orga-
nizaci turnajů. Dá se říct, že nejtěžší
úlohu mají starší žáci, hrající nejvyš-
ší krajskou soutěž, a po odchodu loň-
ských opor do kategorie dorostu jen
stěží udržují kontakt se svými soupe-
ři. Přesto sehráli řadu velmi vyrovna-
ných zápasů a nejsou zdaleka bez
nadějí na udržení v přeboru kraje.
Několik našich odchovanců hostuje
v žákovské a dorostenecké lize v muž-
stvu Fotbal Pardubice, čímž jsou na-
še mužstva do značné míry oslabena.

Velmi úspěšně si vedou po podzi-
mu dorostenci, z druhého místa ztrá-
cí na vedoucí celek 1. třídy kraje pou-
hé 2 body. Je zde velká naděje, že by
se mohli probojovat po dlouhých le-
tech do krajského přeboru. V roce

stého výročí oddílu by to byl určitě dobrý
počin. Narážíme zde na podmínku při-
hlásit do soutěže současně i mladší do-
rost, což dělá mnoha oddílům velké pro-
blémy, vždyc dát dohromady 25 hráčů
jedné kategorie není snadná záležitost.
Nám se naštěstí sešli početně silné roč-
níky, a tak bychom to mohli v případě
postupu zkusit.

V kategorii dospělých se již třetím ro-
kem zabydluje A-mužstvo v 1.B třídě,
i když to není v rámci kraje kdoví jaká
super třída, snažíme se poctivou hrou
s vlastními odchovanci nemít především
sestupové starosti, jako tomu bylo v uply-
nulých letech. Osmá příčka po podzimu
odpovídá současné kvalitě mužstva pod
trenérskou taktovkou Václava Slavíka.
Béčko doplatilo na špatné výkony v do-
mácím prostředí. Při kvalitě hráčů, z nichž

někteří pravidelně nastupují za A-tým, by
měl být boj o přední příčky 3. třídy povin-
ností. To si musí na jaře hráči a vedení
mužstva uvědomit.

Závěrem mého pohledu na přelouč-
ský fotbal nezbývá, než ještě jednou při-
pomenout, že rok 2009 je pro nás „ro-
kem století“, neboc v roce 1909 hrstka
přeloučských sportovních nadšenců za-
ložila oddíl AFK Přelouč, ze kterého přes
častou změnu názvů vykrystalizoval sou-
časný fotbalový klub. Proto Vás chceme
na stránkách Roštu již od lednového čís-
la informovat o jeho historii, od prvních
krůčků až po současnost. Navíc Vás po-
stupně seznámíme s akcemi, které bu-
dou v rámci tohoto významného výročí
v našem městě pořádány.

Josef Vančura
předseda FK Přelouč
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Na předposlední turnaj sezony, který se konal v Praze na
Pragovce, jsme cestovali pouze s 15 hráči. Mnoho hráčů se
omluvilo pro nemoc a někteří se neomluvili vůbec. A tak jsme
do turnaje sestavili dvě mužstva. Jedno do kategorie U 11 a jed-
no do kategorie U 7. S umístěními v turnaji jsme tak na půl spo-
kojení. Dvě těsné porážky o bod odsoudily naší U 11 na 5. mís-
to, přesto musíme uznat, že většina hráčů bojovala s plným
nasazením a jen chyby je připravily o lepší umístění. Za to spo-
kojení jsme byli s U 7, neprohráli jediné utkání a obsadili dru-
hé místo. Ale scházela jim větší koncentrace při utkání, čímž

je soupeř trestal zbytečnými body. Jsou však mladí a teprve sbí-
rají zkušenosti.

U 11
VÝSLEDKY UTKÁNÍ:
PETROVICE - TATRA 0 : 1
PŘELOUČ - SPARTA 0 : 4
LVI ŘÍČ. - TYGŘI ŘÍČ. 1 : 1
PETROVICE - PŘELOUČ 1 : 2
SPARTA - LVI ŘÍČ. 2 : 2 

Sté výročí přeloučského fotbalu je za dveřmi

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - PRAGA 19. 10. 2008 

Inzerce



TATRA - TYGŘI ŘÍČ. 1 : 1
LVI ŘÍČ. - PETROVICE 2 : 1
TYGŘI ŘÍČ. - SPARTA 0 : 3
PŘELOUČ - TATRA 1 : 2
TYGŘI ŘÍČ. - PETROVICE 3 : 1
PŘELOUČ - LVI ŘÍČ. 0 : 1
TATRA - SPARTA 1 : 3
TYGŘI ŘÍČ. - PŘELOUČ 3 : 0
SPARTA - PETROVICE 3 : 0 
LVI ŘÍČ. - TATRA 3 : 0 

UMÍSTĚNÍ V TURNAJI:
1. RC SPARTA Praha 14 15 : 3
2. RC LVI Říčany 13 9 : 4
3. RC TYGŘI Říčany 11 8 : 6 
4. RC TATRA Smíchov 10 5 : 8
5. RC PŘELOUČ 7 3 : 11
6. RK PETROVICE 5 3 : 11

Sestava našeho mužstva:
Černá Kája, Šmídová Bára, Backa Petr, Čejka David, Honzů

Radim, Lukátz Vojta,Šnokhous Matěj, Rozkošný David
Trenér: Rozkošný Miloš
Bodovali: Šmídová Bára 2x, Šnokhous Matěj 1x

U 7
VÝSLEDKY UTKÁNÍ:
PETROVICE - VELRYBY 3 : 2
PŘELOUČ - MEDVĚDI 2 : 2
MEDVĚD - VELRYBY 5 : 4
PŘELOUČ - PETROVICE 3 : 3
PŘELOUČ - VELRYBY 5 : 2
PETROVICE - MEDVĚDI 5 : 2

UMÍSTĚNÍ V TURNAJI:
1. RK PETROVICE 8 11 : 7
2. RC PŘELOUČ 7 10 : 7
3. RC MEDVĚDI Říčany 6 9 : 11
4. RC VELRYBY Říčany 3 8 : 13

Sestava našeho mužstva:
Černý Tomáš jun., Čeřovský Dominik, Joukl Martin, Krejzl

Štěpán, Rozkošný Vítek, Suchý Petr, Tácha Tomáš
Trenér: Černý Tomáš Bobek
Bodovali: Čeřovský Dominik 3x, Joukl Martin 3x, Tácha To-

máš 2x, Krejzl Štěpán 1x, Rozkošný Vítek 1x

Zpracoval a zapsal
Oczadlý Zdeněk
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OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU 
V tomto čísle Roštu přinášíme fanouškům florbalu z Přelou-

če a okolí přehled o výsledcích B-družstva mužů v Pardubické
lize. Letos si v ní vedeme nad očekávání dobře, jak je vidět dá-
le. Škoda jen, že nemůžete hru našeho B-týmu vidět naživo pří-
mo v Přelouči, protože v této sezóně chlapi z béčka skutečně
předvádějí hezký kombinační florbal. Doufejme jen, že si formu
udrží i v celém příštím roce, kdy už budeme své domácí zápa-
sy hrát od podzimu skutečně doma - v nové přeloučské spor-
tovní hale.

Pokud máte zájem o aktuální informace z přeloučského
florbalu, doporučuji naše nové webové stránky www.fbcpre-
louc.ic.cz. Převážnou část dosavadních podzimních zápasů
odehrálo béčko v tomto složení: 
Branaři: Luboš Bednář, Dan Jarolím
Obrana: Michal Pleskot, Bohouš Lapka, Petr Novák, Honza

Tetřev
Útok: Milan Koubek, Tomáš Blažej, Tomáš Hromádko, Jir-

ka Matička, Lápa Jezdinský, Ruda Raška, Štěpán
Chábera, Honza Pozler, Ondra Janata

Kouč: Bohouš Lapka, Foto: Šárka Pleskotová.

PŘEHLED DOSUD ODEHRANÝCH ZÁPASŮ:
Orel Přelouč - Sokol Fajtrs Pardubice E 6:3 
Orel Přelouč - ŽSK Třemošnice 5:5 
Orel Přelouč - FBC Respect Heřmanův Městec 7:2 
Orel Přelouč - Sokol Pardubice D 5:1
Orel Přelouč - FBC Piráti Sokol Chrudim 3:3
Orel Přelouč - ASPV Holice 2:2
Orel Přelouč - ŽSK Třemošnice 4:9
Orel Přelouč - Sokol Fajtrs Pardubice E 3:4
Orel Přelouč - FBC Respect Heřmanův Městec 4:3
Orel Přelouč - Sokol Pardubice D 5:5

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH V KANADSKÉM BODOVÁNÍ B-TÝMU:
Tomáš Hromádko - 15 (6+9), Milan Koubek - 13 (10+3), To-

máš Blažej - 12 (5+7), Lápa Jezdinský - 10 (8+2), Ruda Raš-
ka - 7 (4+3), Štěpán Chábera - 5 (4+1), Bohouš Lapka - 4 (2+2),
Petr Novák - 4 (2+2), Jirka Matička -4 (1+3), Michal Pleskot - 3
(0+3).

Předposlednímu zápasu s týmem z Heřmanova Městce se
nyní budeme věnovat podrobněji, neboc po dvou prohrách na
předchozím turnaji spojených s červenou dohrou v podobě 2 vy-
loučení béčko mužů dokázalo navázat na úspěšný vstup do
Pardubické ligy, a tak opět atakujeme vedoucí Třemošnici.

Začátek zápasu se na-
ší vinou trochu opozdil, pro-
tože polovina týmu přijela
na začátek ze Slatiňan, kde
těsně před tím pomáhala
v souboji A-týmu Orla Pře-
louč získat důležitý bod
s domácím celkem ve 3. li-
ze. Brankář áčka Koudy,
který zaskakoval za Lubo-
še Bednáře čekajícího na
disciplinární trest za vylou-
čení v minulém zápase,
snad v brankářské výstroji
řídil i auto při přejezdu do
Chrudimi - ještě že si sun-
dal aspoň helmu☺.

Na výkonu týmu to ale
nebylo vůbec znát a od po-
čátku zápasu s tradičním
a férovým rivalem Orlové

Nejproduktivnější hráč 
Tomáš Hromádko



diktovali tempo. Přesnou kombinací se dostávali i ke střeleckým
příležitostem, které na rozdíl od předchozích zápasů i promě-
ňovali. Nejprve Jezpa prudkou ranou z úhlu zavěsil pod víko pře-
kvapeného branaře, což dodalo potřebný klid na naše florbal-

ky. Na začátku druhé půle pak po skvěle sehrané kombinaci
při přesilovce Tomáš Blážej volejem zavěsil do odkryté branky
po krásné křížné příhře Toma Hromádky. A vzhledem k tomu,
že Koudy nejenom výborným výkonem, ale i dobře postavený-
mi tyčkami své branky zabránil soupeři skórovat více než jed-
nou, vypadal zápas po celé dvě první třetiny pohodově a jas-
ně tříbodově.

Jenže na rozdíl od prvního vzájemného mače v této sezó-
ně dokázali kluci z Heřmaňáku z toho ještě udělat drama. Na-
poprvé se jim to ještě nepovedlo - po vyrovnání na 2:2 na za-
čátku třetí třetiny kluci ještě odpověděli dvěma slepenými góly.
Nejprve se konečně trefil i Hans Pozler po nezištné přihrávce
od Jirky Matičky, a poté opět v přesilovce zafungovala již tra-
diční spolupráce obou Tomášů. Ovšem bojovníci z Městce ne
a ne to položit - minutu a osm vteřin před koncem se opět při-
táhli na rozdíl jediného gólu. A najednou zase „pochodovaly
nervy“ - po ostrém zákroku na Bohunu, po kterém se náš nej-
starší hráč jen těžko sbíral z palubovky haly v Chrudimi, se
dvakrát navezli do viníka naši nejzkušenější hráči Koubis s To-
mem. A rázem to bylo drama: poslední minutu 3 proti 4! Na-
štěstí už bez dalších následků a tak jsme zase po 4 zápasech
poznali opojný pocit vítězství.

Na závěr tohoto příspěvku přejeme jménem celé jed-
noty Orel Přelouč, našich sponzorů (Skupina ČEZ a.s., Sta-
vební podnik Přelouč s.r.o., Josef Hejný - výškové práce,
JP sport a Město Přelouč) všem spoluobčanům pokojné
a radostné Vánoce a mnoho nejenom sporotovních úspě-
chů v novém roce 2009!

Mirek Kumstýř

Tabulka soutěže:

1. ŽSK Třemošnice 10 5 2 3 17 52 46
2.Orel Přelouč B 10 4 4 2 16 44 37
3. FBC Respect Heřmanův Městec 8 4 2 2 14 35 31
4. Sokol Fajtrs Pardubice E 8 4 0 4 12 38 37
5. FBC Piráti Sokol Chrudim 8 3 2 3 11 32 33
6. ASPV Holice 8 2 1 5 7 32 38
7. Sokol Pardubice D 8 2 1 5 7 27 38
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Kapitán Bohouš Lapka

Taktická porada béčka Orla

Na stadionu „Pod parkem“ započal další ročník tradiční pře-
loučké ligy, jenž vyvrcholí v měsíci únor 2009.

V 1. lize se zúčastní 7 týmů:
HT CEPY, JAMAICA BC, BC RIO, BC MOTOR STARS JIH, ČUNÍ-

CI, ROCKETS, CHLUPATEJ BOBR
Hraje se o putovní pohár, který obhajují HT Cepy. 
Po dvoukolové základní části a nadstavbě postupuje 6 týmů

do vyřazovacích bojů.

2. ligu bude hrát 14 mužstev: 
T-STRING, BEER STARS BŘEHY, MATADORS, A.S.P. PARDU-

BIČKY, TPS AMIPA, HC DEVILS, FAN CLUB PARDUBICE, RUDÁ
KŘÍDLA LOHENICE, ALKEHOL STÁRS, DESPERÁDOS, ČMELÁCI,
BUDVAR SEMÍN, FIRE HORSES, VENTURA PARDUBICE

Po jednokolové základní části do vyřazovacích bojů postu-
puje poprvé v historii 12 týmů.

DOSAVADNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
V PODZIMNÍ ČÁSTI

A-TÝM
A-tým proti nejúspěšnější loňské sezóně byl nucen udělat

změny v kádru. Do sestavy se propracovávají mladí hráči z býva-
leho extraligového dorostu, a vrátili se i zkušení matadoři. Výsled-
ky jsou prozatím uspokojivé směrem k cíli k postupu do play-off.

ĎÁBLOVÉ PRAHA - HC JESTŘÁBI 2:4            (0:0, 0:1, 2:3)
Branky: Kopecký 2x, Raška, Příhoda
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI 6:4 (2:0, 3:3, 1:1)
Branky: Šmíd, Svoboda, D. Kazimír, Marvan
HC JESTŘÁBI - HBC NOVÉ STRAŠECÍ 1:3       (0:0, 1:3, 0:0)
Branka: Příhoda
HC JESTŘÁBI - TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC 3:2 

(1:1, 2:1, 0:0)
Branky: Příhoda, Štefanský, Svoboda

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA



HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 2:3 
po sam. náj. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: Kadera, Raška
KILLERS LITOMĚŘICE - HC JESTŘÁBI 2:3    (2:1, 0:0, 0:2)
Branky: Adámek, Štefanský, Kadera
HC JESTŘÁBI - TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ 3:4 

po sam. náj. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)
Branky: Raška, Čapek, Adámek
HC JESTŘÁBI - TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE 5:2

(1:0, 1:0, 3:2)
Branky: Kadera, Čapek, Marvan, Kopecký, Šmíd
SK JUNGLE FEVER KLADNO - HC JESTŘÁBI 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky: Bílý, Svoboda

B-TÝM
Taktéž obměněný kádr oproti sezóně minulé. V týmu je pro-

zatím zdravý a bojovný duch, který dává naději po získání zku-
šeností řady nováčků, k jarním zápasům.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI B 11:3 

(5:1, 4:2, 2:0)
Branky: M. Kryštof, Kopecký, Diviš
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI B 8:1 (4:1, 2:0, 2:0)
Branka: M. Kryštof
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI B 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Branky: Hackenberg 2x, Komůrka
TJ HSK NÁCHOD - HC JESTŘÁBI B 5:4        (2:4, 2:0, 1:0)
Branky: Kopic, Kadera, Pidanič, Vorba
SK OEZ TESTA LETOHRAD NÁCHOD B - HC JESTŘÁBI B 6:2

(2:1, 1:1, 3:0)
Branky: Matějovský, Hackenberg
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. B - HC JESTŘÁBI 1:3

(1:1, 0:0, 0:2)
Branky: Svoboda 2x, M. Kryštof
HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU - HC JESTŘÁBI B 3:2 

po sam. náj. (0:1, 1:1, 10 - 1:0)
Branky: Matějovský 2x, Hackenberg
HBC DDM ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B 7:2

(2:1, 3:1, 2:0)
Branky: Vorba, M. Kazimír
1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI B 5:2         (3:0, 0:2, 2:0)
Branky: Mucha, Komůrka 

DOROST
Dorostence táhne bohužel jen torzo hráčů, a ostatní se ve-

zou na vlně zájmu a nezájmu. A tomu tak odpovídají výsledky.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI 4:2

(1:0, 3:0, 0:2)
Branky: Nový, Jírsa
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI 17:1

(3:0, 5:1, 9:0)
Branky: T. Kryštof
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 1:4 

(0:2, 1:2, 0:0)
Branka: Nový
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 5:6 

(3:4, 1:2, 1:0)
Branky: Rozsypal 2x, Holub, Kryštof, Škuta
TJ HSK SOKOL NÁCHOD - HC JESTŘÁBI 3:3 (0:1, 2:0, 1:2)
Branky: Kryštof 2x, Auci
TJ HSK SOKOL NÁCHOD - HC JESTŘÁBI 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Branky: Kryštof 2x, Jírsa

HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 2:4    (0:3, 0:1, 2:1)
Branky: Holub, Kalousek
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 0:5     (0:0, 0:2, 0:3)
TJ KOVO PRAHA - HC JESTŘÁBI 6:0            (3:0, 2:0, 1:0)
TJ KOVO PRAHA - HC JESTŘÁBI 5:2            (2:0, 1:2, 2:0)
Branky: Kryštof, Jírsa
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO HRADEC H.A.K. KRÁLOVÉ 2:3

(1:3, 1:0, 0:0)
Branky: Kryštof 2x
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO HRADEC H.A.K. KRÁLOVÉ 1:3

(0:2, 1:0, 0:1)
Branka: Richter
TJ LOKOMOTVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 9:0 

(4:0, 0:0, 5:0)
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 6:0 

(0:0, 4:0, 2:0)

ŽÁCI
Žáci splňují pod vedením Jiřího Vališe a Pavla Vamberské-

ho své ambice nad plán, což dává chuc k práci do dalších bojů.
Po podzimní části vládne spokojenost.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ 0:1

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

(0:0, 0:1, 0:0)
1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI 3:1             (0:0, 2:0, 1:1)
Branka: Novotný
1. HB SVITAVY - HC JESTŘÁBI 7:0                (1:0, 3:0, 3:0)
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky: Bednář 2x, Moravec
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 9:3 (4:1, 2:1, 3:1)
Branky: Moravec 4x, Bednář 2x, Kadaník 2x, Balada
HC JESTŘÁBI - TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE 5:1

(1:1, 3:0, 1:0)
Branky: Vališ 3x, Moravec, Kadaník
HC JESTŘÁBI - TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE 10:0

(3:0, 2:0, 5:0)
Branky: Moravec 5x, Navrátil 2x, Kadaník, Vališ, Bednář
SK OEZ TESTA LETOHRAD - HC JESTŘÁBI 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
SK OEZ TESTA LETOHRAD - HC JESTŘÁBI 2:2 (0:1, 1:0, 1:1)
Branky: Navrátil, Moravec
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 2:3 

po sam. náj (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)
Branky: Vališ, Jírsa
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 3:2 

(0:0, 3:1, 0:1)
Branky: Bednář, Jírsa, Moravec
HBC DDM ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
HBC DDM ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. HBC DDM Alfa Pardubice 14 13 0 1 0 91:10 40
2. SK OEZ Testa Letohrad 14 10 0 2 2 102:31 32
3. 1. HBC Svitavy 14 10 0 1 3 104:20 31
4. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. 14 8 0 1 5 46:34 25
5. HC Jestřábi Přelouč 14 5 0 2 7 36:38 17
6. TJ Lokomotiva Česká Třebová 14 3 1 0 10 22:53 11
7. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 14 2 0 0 12 27:117 6
8. SK Holcim Prachovice 14 1 0 0 13 11:136 3

- FÁDA -
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Koncem září vstoupila basketbalová družstva již do své
62. sezony!

Město Přelouč letos reprezentují dvě družstva mužů -
muži A bojují o body ve Východočeské lize (loni skončili
v téže soutěži na 6. místě) a muži B opět v krajském pře-
boru Pardubického kraje (v loňském roce 9. místo).

Po roční pauze, která byla způsobena studijními, pracov-
ními i mateřskými povinnostmi, se do soutěže přihlásilo druž-
stvo žen. Ty letos bojují se soupeřkami v oblastním přebo-
ru, stejně tak jako naše mladé basketbalové naděje — mladší
minižákyně (letos poprvé v soutěži!) a starší minižáci (loni
mladší minižactvo skončilo na 8. místě a nejmladší minižact-
vo na 3. místě).

Početný kádr dorostenců — Junioři U 18 — nastupuje
v lize (A mužstvo) i v krajském přeboru Pardubického kra-
je (B mužstvo).

Za zmínku jistě stojí fakt, že všichni basketbaloví příznivci
a hráči toužebně očekávají dostavbu nové sportovní haly!
Vždyc domácí palubovkou pro muže A je již 3. sezónu
chvaletická hala a v letošním roce musí jezdit i naši ligoví
dorostenci do haly BK Pardubice. Je to strašná škoda, pro-
tože tím jsou místní diváci, rodiče, přátelé a známí ochuzeni
o kvalitní basketbal a podívanou!!!

Z přeloučských nadějí si letos zahraje za BK Pardubice
extraligu juniorů U 18 Lubor Pacák a extraligu U 16 Voj-
těch Pacák, Petr Heřman, Michael Hývl a Jakub Šimon. 

Přeloučská družstva posilují také hráči z Pardubic — mu-
že - Aleš Zikmunda (1. liga), juniory U 18 — Dušek, Večeřa,
Zikuda, Kříž (liga) a ženy — Karolína Žáková (extraliga st.
dorostenek).

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV (do 15. 11.)

Liga U 18:
Sokol Přelouč — Sokol Karviná 81 : 83 (33:41)
Večeřa 23, Kmošek 18, Bulušek 13, Dašek 8, Pacák V. 6, Du-
šek 6, Dvořák M. 4, Šmejdíř 3
Sokol Přelouč — SBK Valašské Meziříčí 75 : 68 (35:36)
Večeřa 17, Kmošek 16, Dašek 11, Šmejdíř 10, Pacák V. 10, Du-
šek 8, Dvořák J. 2, Bulušek 1
BK Vysočina — Sokol Přelouč 90 : 54 (51:30)
Kmošek 16, Bulušek 10, Heřman 7, Šmejdíř 6, Večeřa 6, Du-
šek 5, Dašek 2, Dvořák J. 2
TJ Spartak Jindřichův Hradec — Sokol Přelouč 91 : 61 (46:31)
Kmošek 20, Dušek 9, Večeřa 9, Dašek 6, Dvořák J. 5, Bulušek 4,
Šmejdíř 4, Kubec 2, Welsch 2
Sokol Přelouč — Slavia Kroměříž 76 : 70 po prodloužení
(66:66, 23:37)
Pacák L. 17, Kmošek 13, Dašek 11, Bulušek 8, Dušek 8, Zi-
kuda 7, Večeřa 4, Pacák V. 2, Dvořák J. 2, Tužil 2, Šmejdíř 2
Sokol Přelouč — DEN BRAVEN Krnov 59 : 75 (30:33)
Pacák V. 15, Večeřa 15, Dašek 8, Bulušek 6, Dvořák J. 4, Šmej-
díř 3, Dušek 3, Šandera 3, Tužil 2
Sokol Přelouč — NH Ostrava 81 : 59 (38:31)
Dašek 22, Pacák V. 16, Kmošek 14, Bulušek 9, Večeřa 9, Welsch 6,
Dušek 2, Dvořák J. 2, Šmejdíř 1

Muži A:
TJ Dvůr Králové n. Labem — Sokol Přelouč 68 : 57 (37:33)
Miřejovský 15, Konvalina 10, Válek 9, Hrůša 8, Sojka 6, Priess-
nitz 4, Roub 2, Ždánský 3
Sokol Přelouč — Sokol Hradec Králové 55 : 85 (29:46)
Konvalina 10, Přemyslovský 7, Ždánský 7, Sojka 7, Priessnitz 7,
Půlpán 6, Zikmunda 5, Válek 4, Hrůša 2
Sokol Přelouč — SK Týniště n. Orlicí 112 : 86 (54:44)
Sojka 21, Priessnitz 20, Konvalina 16, Zikmunda 16, Půlpán 11,
Ždánský 7, Přemyslovský 7, Hrůša 6, Roub 4, Kautský 2
BK Sokol Vysoké Mýto — Sokol Přelouč 83 : 68 (42:42)
Konvalina 14, Sojka 14, Priessnitz 13, Válek 12, Zikmunda 10,
Miřejovský 5
TJ Trutnov — Sokol Přelouč 90: 79 (52:46)
Sojka 26, Konvalina 25, Miřejovský 12, Ždánský 7, Priessnitz 5,
Král 2, Kmošek 2
Sokol Přelouč — TJ Sokol Chlumec n. Cidl. 84 : 87 (38:45)
Sojka 24, Zikmunda 24, Priessnitz 17, Ždánský 10, Roub 4, Pře-
myslovský 4, Kubát 1
Sokol Přelouč — TJ Jiskra Hořice 96 : 86 (58:37)
Priessnitz 24, Ždánský 16, Sojka 12, Přemyslovský 10, Zikmun-
da 9, Král 9, Hrůša 4, Válek 4, Kautský 3, Kubát 3, Půlpán 2

Muži B:
TJ Jiskra Heřmanův Městec — Sokol Přelouč 83 : 62 (37:27)
Kubát 15, Král 10, Horák 9, Kmošek 8, Tužil P. 8, Bulušek 7,
Suchánek 3, Hrdý 2
Sokol Pardubice — Sokol Přelouč 69 : 70 (32:35)
Kmošek 19, Tužil V. 15, Pacák L. 13, Kubát 13, Kautský 7, Hrdý 3
Tesla Pardubice — Sokol Přelouč 90 : 49 (47:26)
Pacák L. 12, Dašek 9, Pála 8, Kmošek 5, Šindelář 4, Kautský 4,
Hrdý 3, Tužil V. 3
Sokol Přelouč — TJ Česká Třebová 81 : 75 (46:31)
Kmošek 25, Kubát 14, Bulušek 13, Horák 9, Dvořák 8, Tužil V. 8,
Kautský 2, Suchánek 2
Sokol Přelouč — Spartak Choceň 74 : 87 (36:46)
Bulušek 22, Kubát 16, Tužil V. 12, Kmošek 8, Horák 8, Kaut-
ský 6, Suchánek 2
TJ Nové Město na Moravě — Sokol Přelouč 107 : 65 (50:29)
Tužil V. 18, Horák 11, Bulušek 10, Hrdý 7, Pála 6, Dašek 6, Dvo-
řák 5, Priessnitz V. 2
Jiskra Havlíčkův Brod — Sokol Přelouč 82 : 57 (34:25)
Král 14, Kautský 14, Bulušek 10, Dašek 8, Horák 7, Tužil V. 3, Hrdý 2

Dorost U 18:
Tesla Pardubice — Sokol Přelouč 85 : 41 (38:19)
Suchánek 10, Hývl 8, Dvořák 7, Machek 6, Maček 4, Šindelář 4,
Kubec 2
Tesla Pardubice — Sokol Přelouč 75 : 44 (36:26)
Dvořák 21, Kubec 11, Hývl 4, Suchánek 4, Machek 2, Šindelář 2
Sokol Přelouč — BK Pardubice 101 : 82 (50:39)
Pacák L. 35, Kmošek 29, Bulušek 18, Šindelář 9, Kubec 9, Da-
šek 2, Suchánek 2
Sokol Přelouč — BK Pardubice 79 : 89 (50:49)
Bulušek 27, Kmošek 27, Dvořák 11, Dašek 8, Suchánek 6
BK Gymnázium Žamberk — Sokol Přelouč 53 : 57 (25:29)
Suchánek 18, Kubec 13, Pospíšil 9, Šindelář 9, Blažek 5, Hývl 3

Basketbalová sezona opět v plném proudu…



BK Gymnázium Vamberk — Sokol Přelouč 74 : 69 (32:39)
Suchánek 23, Šindelář 17, Blažek 8, Kubec 7, Pospíšil 7, Hývl 5,
Bělka 2

Ženy:
SK Týniště n. Orlicí — Sokol Přelouč 59 : 71 (24:40)
Hlavatá 17, Nováková 14, Roubová 14, Nevolová 10, Richtero-
vá 6, Rambousková L. 4, Žáková 4, Němečková 2
TJ Jiskra Hořice — Sokol Přelouč 49 : 63 (24:45)
Nováková 19, Hlavatá 15, Rambousková D. 10, Roubová 8, Rich-
terová 4, Žáková 4, Rambousková L. 2, Němečková 1
Sokol Přelouč — TJ JEKA Pardubičky 75 : 55 (36:19)
Nováková 18, Rambousková D. 16, Roubová 12, Hlavatá 11,
Nevolová 9, Žáková 4, Fílová 3, Richterová 2
BSK Jičín — Sokol Přelouč 83 : 74 (36:48)
Roubová 23, Nováková 18, Rambousková D. 10, Nevolová 8,
Richterová 8, Hlavatá 6, Němečková 1
Bižuterie Jablonec n. Nisou — Sokol Přelouč 65 : 71 (40:29)
Nováková 24, Hlavatá 20, Nevolová 9, Roubová 9, Rambous-
ková D. 7, Richterová 2
TJ Jiskra Ústí n. Orlicí — Sokol Přelouč 53 : 78 (12:33)
Nováková 29, Roubová 13, Richterová 9, Rambousková D. 8, Ne-
volová 8, Němečková 5, Žáková 2, Fílová 2, Rambousková L. 2
Sokol Přelouč — TJ Jiskra Litomyšl 78 : 43 (33:22)
Nováková 29, Rambousková D. 16, Žáková 16, Němečková 6,
Rambousková L. 6, Jánská 3, Richterová 2
Sokol Přelouč — Jiskra Havlíčkův Brod 87 : 64 (42:31)
Nováková 20, Nevolová 15, Rambousková D. 12, Žáková 10, Rich-
terová 9, Hlavatá 8, Roubová 8, Jánská 2, Rambousková L. 2,
Němečková 1

Starší minižáci:
TJ Svitavy — Sokol Přelouč 57 : 38 (38:18)
Roub 10, Dašek 8, Tomášek 6, Pitřík 6, Vosáhlo 2 Minář 2, Vo-
kál 2, Hledík 2

TJ Svitavy — Sokol Přelouč 36 : 26 (12:14)
Roub 12, Minář 6, Tomášek 4, Dašek 2, Vokál 2
Jiskra Havlíčkův Brod — Sokol Přelouč 88 : 36 (50:15)
Tomášek 8, Dašek 7, Roub 6, Pitřík 5, Kosina 2, Minář 2, Hle-
dík 2, Vosáhlo 2, Jirák 2
Jiskra Havlíčkův Brod — Sokol Přelouč 83 : 41 (42:21)
Dašek 9, Roub 8, Minář 6, Tomášek 6, Hledík 4, Pitřík 2, Jirka 2,
Kosina 2, Vosáhlo 2
Sokol Přelouč — BK Holice 56 : 40 (18:27)
Dašek 13, Hledík 10, Roub 8, Tomášek 6, Vokál 5, Jedlička 3,
Válek 3, Vosáhlo 2, Jirák 2, Kosina 2, Jirka 2
Sokol Přelouč — BK Holice 49 : 46 (27:30)
Tomášek 17, Roub 11, Vosáhlo 7, Dašek 4, Minář 4, Pitřík 2,
Hledík 2, Vokál 2
Sokol Přelouč — Spartak Choceň 27 : 80 (9:42)
Dašek 6, Roub 6, Hledík 4, Tomášek 3, Pitřík 2, Minář 2, Jirák2
Sokol Přelouč — Spartak Choceň 38 : 67 (25:28)
Roub 11, Tomášek 6, Dašek 6, Hledík 6, Pitřík 5, Kosina 2,
Jirák 2

Mladší minižačky:
BK Kara Trutnov — Sokol Přelouč 70 : 48 (34:23)
Žáčková 14, Pacáková 7, Fričová 6, Roubová 4, Holubová 4,
Lhotová 4, Novotná 4, Zittová 3, Dlasková 2
BK Kara Trutnov — Sokol Přelouč 56 : 58 (41:21)
Žáčková 24, Fričová 13, Pacáková 6, Dlasková 6, Lhotová 3,
Novotná 2, Roubová 2, Holubová 2
Sokol Nová Paka — Sokol Přelouč 54 : 41 (26:18)
Roubová 8, Holubová 8, Žáčková 6, Danielová 5, Lhotová 4,
Novotná 4, Pacáková 2, Dejdarová 2, Fričová 2
Sokol Nová Paka — Sokol Přelouč 46 : 55 (32:24)
Žáčková 14, Novotná 12, Fričová 8, Pacáková 8, Danielová 5,
Valchová 4, Holubová 2, Dlasková 2

D. Rambousková
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Sport !

Tělocvičná jednota SOKOL Přelouč stejně jako každý
rok i letos zve rodiče s dětmi na tradiční a oblíbenou

DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
S NADÍLKOU,

která se koná v neděli 7. prosince 2008 v sokolov-
ně od 14.30 hod.
V programu vystoupí
cvičenci a sportovci
naší sokolské jedno-
ty, ani Mikuláš s čerty
samozřejmě opět ne-
bude chybět.
Vstupné dobrovolné.
Příjem dárků od 10.00
-11.00 hod. Příspěvek
za 1 dárek 5,- Kč.
Srdečně všechny zve

SOKOL Přelouč.

SOKOL DĚTEM
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