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36. schůze rady města se konala
30. 6. 2008. Radní vzali na vědomí zprá-
vu z besedy na téma „Kvalita dětských
hřišM v Přelouči“. O tomto problému od-
bor SMI ví, a podniká kroky ke zlepšení
této situace. Dále radní souhlasili s po-
žadavkem ZUŠ zakoupit z provozních
prostředků školy novou kopírku (stará je
rozbitá a oprava již není možná), hrnčíř-
ský kruh pro výtvarný obor a počítač pro
potřeby výtvarného odboru. Tajemníko-
vi MěÚ radní uložili nechat zpracovat
odborný znalecký posudek z oboru sta-
vebnictví týkající se charakteru závad
na fasádě bytového domu v ul. Tůmy
Přeloučského, Riegrova v Přelouči a při-
pravit žalobu na uplatnění nároků
z reklamovaných vad díla fasády to-
hoto bytového domu. Rada zamítla
žádost obce Sopřeč na uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy na měření rych-
losti vozidel v obci z kapacitních dů-
vodů Městské policie Přelouč.

Další rada se konala dne 21. 7.
2008. Zde vzali radní na vědomí in-
formace velitele městské policie
o možnosti rozšíření kamerového sys-
tému ve městě. Jedná se o tyto ka-
merové body: na sportovištích pod
parkem, na křižovatce ulic Pražská
a Havlíčkova a kamerový bod, kte-
rý bude monitorovat podloubí. Aby
účelnost byla co nejvyšší, byly prová-
děny výškové a přenosové zkoušky
viditelnosti. Dále radní schválili uza-
vření smlouvy o spoluprácin mezi
městem Přelouč a Občanským sdru-

žením SK OMT Pardubice při uspořádá-
ní závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“
u písníků Lohenicko-Mělických.

38. rada města byla spíše mimořád-
ná. Projednával se na ní jediný důležitý
bod. Radní rozhodli, že nejvhodnější na-
bídku na realizaci veřejné zakázky „Do-
stavba areálu ZŠ Smetanova - II. etapa
- keramická dílna a byt správce“ podala
společnost KOBLA. Rozhodnutí rady se
opíralo o hodnotící komisi, která dle za-
dávacích podmínek určila pořadí. Hod-
notícími kritérii byla nabídková cena,

délka poskytnuté záruky a v neposled-
ní řadě smluvní ujednání.

Zatím poslední rada byla konaná
11. 8. 2008. Na této radě byl vzat na vě-
domí plán investic Technických služeb
města Přelouče na období let 2008-14.
Dle tohoto plánu a stavu vozového par-
ku je potřeba řešit situaci v oblasti nízko-
podlažních vozidel a další nutnou inves-
ticí je nákladní přívěs, sloužící k přepravě
malé stavební a údržbové techniky. Ra-
da s pořízením nízkopodlažního užitko-
vého vozidla a podvalníku souhlasila.
Radní schválili prodej vybavení po hipo-
terapii. Dále např. uložili tajemníkovi MěÚ
vytypovat pozemky města pro umístění
uvítacích tabulí na příjezdech do města.
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 7. 2008 evidováno celkem
668 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci červenci tedy činila v této oblasti 4,69 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např. Tetov (20 %), Vápno (17,54 %), Pravy (13,51 %), Moraši-
ce (11,76 %), Přelovice (10,71%), Zdechovice (9,51%), Sovolus-
ky (8,96 %), Hlavečník (8,18 %), Rohovládova Bělá (8,18 %),
Strašov (7,86 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chva-
letice (4,44 %), Choltice (4,45 %), Břehy (5,21 %). V Přelouči do-
sahovala míra nezaměstnanosti 3,99 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,33 % s celkovým počtem 3237 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,66 %, Holicko 2,75 % a Přelouč-
sko 4,69 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 7. 2008 celkem
5796 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připad-
lo v okrese Pardubice v průměru 0,6 uchazeče. Na Přeloučsku
bylo k 31. 7. 2008 hlášeno na ÚP celkem 181 volných pracovních
míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 3,7 uchazečů.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

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

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

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce



V reakci na příspěvek pana Karla
Slavíka, uvádíme následující informace.
V únorovém a březnovém čísle Roštu
jsme se dostatečně věnovali problemati-
ce v tomto příspěvku nastíněné (pořádek
kolem sběrných nádob, kontrola třídění).
Kdo neměl možnost přečíst si výše zmí-
něné články a měl by zájem, může tak
učinit na internetových stránkách města
Přelouče nebo mu jistě budou k přečte-
ní zapůjčeny na sekretariátu městského
úřadu. Pro doplnění k těmto článkům
a v reakci na příspěvek pana Karla Sla-
víka uvádíme, že město Přelouč ve spo-
lupráci se společností SOP a.s. neustále
systém třídění odpadu ve městě rozšiřu-
je a vylepšuje. AM již jde o zavedení tří-
dění tetrapaku, bioodpadu a bílého skla,
dále o otevření sběrného dvora spolu
s místem zpětného odběru použitých elek-
trozařízení nebo o rozšiřování sběrné sí-
tě. V nejbližší době město chystá v rámci
informovanosti občanů výrobu a vylepe-
ní nálepek na sběrné kontejnery s upozor-
něním na možnost využívání sběrného
dvora, aby nedocházelo ke znečišMování
prostranství kolem kontejnerů. Dále ve
spolupráci se společností SOP a.s. a spo-
lečností EKO KOM a.s. město typuje mís-
ta pro další rozšíření sběrné sítě stano-
višM nádob na separovaný odpad. Možná
se to nezdá, ale i toto je poměrně velký
problém, neboM ne všude, kde by bylo
zřízení místa vhodné z hlediska dostup-
nosti, je vhodné z hlediska vlastnictví
pozemku nebo dostatečného prostoru
pro umístění nádob. Při plnění povinnos-
tí týkajících se nakládání s odpady měs-
to Přelouč využívá zkušeností z jiných
obcí a měst a naopak poskytuje i své
zkušenosti. 

Kdo se chce dívat na problém naklá-
dání s odpady jen z pozice nepřítele vše-
ho a všech, nikdo mu asi tento pohled
nezmění. Samozřejmě neustále je co vy-
lepšovat, proto typy na třídění odpadu na
sportovišti a na hřbitově prověříme. Ale
na druhé straně vytříděním 92,4 kg využi-
telných složek komunálního odpadu na
1 občana za rok 2007 se město Přelouč
určitě nemá za co stydět. 

Helena Klápová
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V březnovém vydání Roštu se pracovnice MěÚ rozepsaly na čtyřech stranách o tří-
dění odpadů. Byla to reakce na můj příspěvek, který nebyl zveřejněn. Ing. Klápová
uvádí, že kontrolu třídění odpadů provádí pověření pracovníci MěÚ a Městská poli-
cie. Mohl by některý ze zastupitelů (pokud možno zelených) zjistit, zda nějaká kon-
trola vůbec byla provedena a s jakým výsledkem? Dále je v článku uvedeno, že nejdů-
ležitější je výchova v rodině, předškolních a školních zařízeních. S tím asi můžeme
všichni souhlasit, ale není zde ani zmínka o tom, co by mohl udělat MěÚ. Možná
by pro začátek mohl zavést pořádek na místech, která spravuje. Kontejner na sporto-
višti je pravidelně zaplněn především PET lahvemi a rovněž na hřbitově tvoří znač-
nou část odpadu plasty. Možnost třídění zde není. není pochyb, že zlepšení stavu
nebude snadné, ale zřejmě to není ani nemožné, když se to v některých městech da-
ří. Pokud si pracovníci našeho MěÚ neví rady, mohou se poučit v městech, kde jsou
v tomto směru úspěšnější.

Karel Slavík

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Zveme všechny milovníky hudby a sborového zpěvu,
aby si přišli poslechnout a v případě zájmu posílit 

náš smíšený 

SBOR JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTERA.
Čeká zde na Vás kvalitní kolektiv, pěkná hudba a mladý, 
ale zkušený a vyzrálý sbormistr. Zkoušíme v obřadní síni 

v prvním patře Občanské záložny v Přelouči. První zkouška 
v září se bude konat 1. 9. 2008 v 18.00 hod. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Základní umìlecká �kola Pøelouè,
okres Pardubice

K. H. Máchy 325, Pøelouè 535 01

NABÍDKA VÝUKY
PRO �KOLNÍ ROK 2008/2009

�kola nabízí pøíjemné a inspirativní prostøedí, smysluplné vyu�ití volného
èasu, vlídné a ochotné pedagogy s profesionálním a individuálním pøístupem
ke ka�dému �ákovi, respekt k osobnosti �áka a jeho dosavadním znalostem,
mo�nost individuální, skupinové a kolektivní výuky, zapùjèení hudebního ná-
stroje zdarma, pøípravu na vy��í typy umìleckých �kol, úèast na soustøedì-
ních, soutì�ích a festivalech, slavnostních koncertech a dal�ích akcích �ko-
ly, úèast na zahranièních zájezdech a výmìnných pobytech apod.
Výuka probíhá i na odlouèených pracovi�tích v Cholticích, Chvaleticích, Zde-
chovicích, Øeèanech a Bøehách. V rámci roz�íøení nabídky poskytuje �kola
od �kolního roku 2008/2009 i odborné konzultace pro dospìlé zájemce.

Zájemce vzdìláváme v tìchto oborech:

HUDEBNÍ OBOR
TANEÈNÍ OBOR
VÝTVARNÝ OBOR

LITERÁRNÌ-DRAMATICKÝ OBOR
Vyuèování probíhá ka�dý v�ední den od záøí do èervna v odpoledních a pod-
veèerních hodinách, rozvrh hodin respektuje individuální po�adavky �ákù.

Kontaktní údaje: telefon do kanceláøe 466 958 700,
e-mail: bednarova@zus-prelouc.cz, lojinova@zus-prelouc.cz.

Tì�íme se na vás! Jana Bednáøová, øeditelka �koly



V dnešním příspěvku, jak jsem slíbil, Vás nejprve sezná-
mím se statistickým přehledem řešených událostí a na zákla-
dě mnohočetných dotazů také se statistikou měření nejvyšší
dovolené rychlosti. 

Celkový počet všech událostí řešených MP na území města 
od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 - 2675 - z toho: 

Přestupky proti veřejnému pořádku a obecně závazné 
vyhlášky 212

Přestupky proti majetku 75
Přestupky v oblasti občanského soužití 19
Odchyty psů, synantropní zvěře a přestupky v této oblasti 105
Zadrženo pachatelů podezřelých z trestné činnosti 27
Dopravní přestupky 1392
Poznatky a přestupky z kamerového systému 150
Zajištění pomoci občanům, hledané osoby, 

první pomoc, výjezdy - pult centralizované ochrany 
+ tísňová tlačítka pro seniory 389

Celkem uloženo blokových pokut za: 761.800,- Kč.

Statistický přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti
ve městě Přelouč a v integrovaných obcích
opět za období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008

Celkový počet zastavených vozidel a vyřešených 
přestupků 737

Přestupky postoupené správnímu orgánu (nesouhlasí 
s přestupkem nebo nelze na místě blokově řešit
- hrozí zákaz řízení motorových vozidel) 24

Počet přestupků v tzv. běhu (nedořešené, provedeno 
pouze foto přestupce samotným strážníkem. 
Lustrace + předvolání majitelů vozidel) 50

Počet zjištěných přestupků (nejvyšší dovolená rychlost) 
v jednotlivých lokalitách: 

Přelouč - (ul. Pražská, Pardubická, Karla Čapka, 
Kladenská, Havlíčkova, Vrchlického, Račanská, 
Hradecká - nadjezd) 426

Integrované obce: Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice, 
Tupesy, Klenovka, Štěpánov, Břehy 311

Někteří z Vás možná zaregistrovali, že se bude především
na základě žádosti obyvatel a dalšího vývoje autobusového ná-
draží měnit počet a umístění městského kamerového dohlíže-
cího systému.

Jen připomínám, že ze současného stavu 6 kamer, které
jsou umístěny na těchto místech: 
1. u nadjezdu směr Břehy, 2. první světelná křižovatka od Par-
dubic, 3. světelná křižovatka u restaurace U Soudku, 4. kru-
hový objezd, 5. Masarykovo náměstí, 6. nám. 17. listopadu,
bude kamerový systém rozšířen o další 3 kamery.

Jednotlivé kamerové body byly pečlivě vybrány tak, aby do-
sažitelnost, účelnost a využitelnost kamery byla pokud možno
co nejvyšší.

Výškové umístění, typ kamery, viditelnost atd. byla posuzo-
vána odborníky a „našimi“ potřebami. Byly prováděny výškové
a přenosové zkoušky viditelnosti.

Jedná se o tyto kamerové body:
7. kamerový bod na sportovištích pod parkem „vidí“: park
ze spodní části a sportovní plochy pod ním, hokejbalové, skeat-
bordové, rugbyové, tenisové a částečně fotbalové hřiště a pří-
jezdovou cestu k těmto, podchod Na Dole.
8. kamerový bod na křižovatce ulic Pražská x Havlíčkova
(u provozovny MADDOX) „vidí“: ulici Pražskou, od dalšího ka-
merového bodu na kruhovém objezdu po výjezd směr Lhota,
ulici Havlíčkovu, parkoviště před prodejnou AMIPA, restaurace
Na Kříži, JAMAICA-bowling a pochopitelně celý prostor a okolí
před MADDOX.
9. kamerový bod (tzv. pouze pevná kamera) který monito-
ruje podloubí a okolní prostory „vidí“- vchody do městské-
ho úřadu a celé podloubí, prostory přímo před restauracemi,
nové lavičky a prostory, které zůstávají skryty hlavní kameře
na Občanské záložně.

NA ZÁVĚR NĚKOLIK ZAJÍMAVĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ:

Začátek prázdnin skončil pro dva opilce na záchytné sta-
nici.

Hned druhý prázdninový den vyjíždí hlídka již v 9.15 hodin!
umravňovat silně opilého muže, který pomočený a pokálený
sprostě obtěžuje cestující na vlakovém nádraží. Muž byl po del-
ší době zklidněn a bylo mu naměřeno 4,4 promile alkoholu.
Vzhledem k jeho stavu a především chování musel být eskorto-
ván převozovou sanitou na protialkoholickou záchytnou stanici.

O několik hodin později, přesně v 13.50 hod.! nalézá hlíd-
ka u marketu Penny dalšího
silně podnapilého muže. Ten
chvilkami upadá do bezvědo-
mí. Provedenou (několikráte
neúspěšnou) dechovou zkouš-
kou se podařilo naměřit zdej-
ší „rekord“ a to 5promile!!! Ví-
ce naše zařízení nezvládlo. Na
místo musela být přivolána
záchranná služba a stejně ja-
ko v prvním případě muž končí na záchytce.

Soudem stanovený zákaz řízení mu byl málo. Ještě měl té-
měř 3 promile!

V pozdních odpoledních hodinách si hlídka všimla vozidla
zn. Škoda OCTAVIA černé barvy, které zvláštním způsobem za-
jíždí k čerpací stanici a touto pomalu projíždí do stejného smě-
ru jízdy. 

Po chvíli již bylo jasné proč, vozidlo řídil hlídce známý chro-
nický přestupce. Ten kromě toho že má soudem vysloven zá-
kaz řízení motorových vozidel, byl ještě evidentně v podnapi-
lém stavu.

Řidič však na prvotní výzvy k zastavení nereaguje. Hlídka
ho zastavuje až na sídlišti Jana Dítěte. Po zastavení se na mís-
tě dobrovolně podrobil dechové zkoušce, kterou bylo prokázá-
no 2,6! promile alkoholu v dechu. 

Z výše uvedených důvodů pro podezření ze spáchání hned
několika trestných činů si věc do dalšího šetření přebírá poli-
cie státní. Řidič byl eskortován na protialkoholickou záchytnou
stanici kde bude mít do vystřízlivění o čem přemýšlet. 
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V poslední době se bohužel s podobnými případy setkává-
me stále častěji. Vždy se nám však daří podnapilé řidiče zadr-
žet bez dalšího ohrožení silničního provozu a jeho bezpro-
středního okolí.

Na svobodě si dlouho nepobyl. Krátce po krádeži na Ben-
zině byl zadržen.

Kolem 21.00 hodin hlídka spatřila, jak od čerpací stanice bě-
ží občan rómské národnosti. Bezprostředně za ním vybíhá ob-
sluha a křičí „chyMte zloděje“

Protože se jednalo o muže nedávno propuštěného z výko-
nu trestu, který má na svém „kontě“ krádeže ale také loupež-
né přepadení, nenechala nic náhodě a muže okamžitě pro-
následovala kolem marketu PENNY, ulicí Hradeckou do ulice
28. října, a poté zpět na Václavské náměstí. Zde byl zadržen.

Provedenou bezpečnostní prohlídkou a dalším šetřením by-
lo zjištěno, že na Benzině „jen kradl zboží“. I s lupem schova-
ným při sobě se k činu doznal, a protože to byl již jeho něko-
likátý kousek, byl eskortován k vyšetřovateli a v průběhu dne
soudce rozhodl u uvalení vazby. 

Odcizené zboží bylo s díky vráceno zpět obsluze čerpací
stanice. 

Opilý řidič který boural a ujel měl smůlu.
Projížděl pod kamerovým systémem.

V pozdních večerních hodinách je přijato
na tísňovou linku městské policie oznámení
o muži, který prý silně opilý nasedl u mělických
písníků do auta a při vyjíždění naboural do
zde stojícího vozidla Škoda Octavia. I přes sna-
hu přihlížejících se vozidlo jedoucí směrem do
Přelouče zastavit nepodařilo.

Po chvíli je na kamerovém systému zazna-
menán pohyb podezřelého vozidla. To bylo ce-
lou dobu jízdy sledováno a o jeho pohybu by-
la informována hlídka. Ta i přes snahu řidiče
nezastavit vozidlo a za každou cenu ujet, po-

dezřelé auto zastavila až
na konci ulice Kladenská.
Řidič nejprve vše popřel
a nechtěl se ani podrobit
dechové zkoušce. Po zevní
prohlídce vozidla ale řidi-
či nezbylo než s pravdou
ven. Provedenou dechovou

zkouškou u něho bylo zjištěno téměř 2,5 promile alkoholu.
Pro podezření ze spáchání hned několika trestných činů

případ dále šetří policie státní.

Dopravní nehoda s opravdu šmastným koncem.
O štěstí může mluvit nejen řidič, který za volantem usnul

a narazil v ulici Pardubická (pod hřbitovem) do lampy veřejné-
ho osvětlení a následně do schodů vedoucí z bytovek Jana Dí-

těte, ale především skupinka dětí, která si zde na chodníku a na
schodech hrála. Od jednoho chlapce vozidlo přistálo jen pár
centimetrů. 

Věc je dále v šetření policistů ze skupiny dopravních nehod.

Odchyt nebezpečného pitbulteriéra se nakonec povedl.
V krásné slunné dopoledne jsme přijmuli oznámení o pit-

bulteriérovi, který se na volno pohyboval mezi koupajícími se
u mělicko-lohenických písníků. Pes zde napadl dalšího psa
a jakmile se k němu chtěl někdo přiblížit, začal napadat i je-
ho. Hlídka zbraň nechtěla použít, a tak zvolila po domluvě s ve-
terinářem asi nejlepší řešení. Zakoupila salám a do něho apli-
kovala několik zklidňujících tablet. Ty zaúčinkovaly poměrně
brzo. Pejska se povedlo úspěšně odchytit, umístit do převo-
zové klece a následně do útulku. (obr. 1, 2)

Jen od začátku roku evidujeme v oblasti
kolem „pejsků“ a dalších nezbedných zvířátek
více jak 100 případů. 

Výjimkou není např. kuna, která spadla do
bazénu nebo dokonce domácí prase!

Řidič havarovaného kamionu vyvázl jen s oděrkami.
Za obcí Mělice došlo k ošklivě vypadající dopravní neho-

dě kamionu, který převážel potravinářské polotovary. Řidič ne-
přizpůsobil rychlost vozidla a v levotočivé zatáčce převrátil
kamion na bok. Naštěstí zde nikdo nebyl, nejel ani neparko-
val. Z nádrže unikly jen nezávadné sladké polotovary. Několik
hodin však trvalo, než se kamion povedlo vrátit na kola a mís-
to dopravní nehody „zprovoznit“ v obou směrech.

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

Bc. Petr Veselý,
velitel Městské policie Přelouč
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DOBROVOLNÍCKÉ CENTRUM PŘELOUČ
„Jedna hodina týdně pro druhé“

- Hledáme nové dobrovolníky
Naše Dobrovolnícké centrum funguje již třetí rok. V roce

2007 navštěvovalo obyvatele Domu u Fontány 6 dobrovolníků.
Každý nový dobrovolník projde školením psycholožky, a pak
po domluvě s vrchní sestrou Domova je přidělený na určité pat-
ro, kde navštěvuje jednoho konkrétního obyvatele nebo více
ve společných prostorách. Je to individuální. Důležité je, aby
návštěvy byly pravidelné jednou týdně nebo jednou za dva
týdny. Proto jsme i do našeho názvu dali heslo „Jedna hodina
týdně pro druhé“. 

Tez opět hledáme ochotné lidi, kteří by mohli věnovat kou-
sek svého volného času druhým. Činnost dobrovolníka je pře-
devším rozhovor. Ale například dobrovolník Pavel vede již delší
dobu každou středu hudební dopoledne v Domově u Fontány
a stal se u obyvatel velice oblíbený. 

Další možností pro dobrovolníky je jejich činnost s dětmi
v Jakub klubu. Zde nám během minulého roku pomáhalo
13 dobrovolníků. Zde máme nabídku i pro studenty poslední-
ho ročníku gymnázia, pokud chtějí mít potvrzenou praxi před
přijímačkami na vysokou školu, aM nás kontaktují. 

Pro další informace jsme k dispozici v úterý 9. září 2008
na faře za kostelem sv. Jakuba na Masarykově náměstí v Pře-
louči v době 8.00 — 11.00 hod. a 13.00 — 17.00 hod. V pří-
padě potřeby si můžeme domluvit i jiný termín na tel. čísle
731 402 371. 

AKTIVIZAČNÍ PROGAMY PRO SENIORY
1. Od září pokračujeme v aktivizačních programech pro se-

niory a zdravotně postižené. Každou středu máte možnost
přijít do našeho PC KLUBU v Jakub klubu, kde bude pan
Pultr u dvou počítačů s internetem připravený zodpovídat
vaše dotazy a vysvětlí vám nové věci, které počítač umí.
Každou středu v době od 9.00 do 11.00 hodin. 

2. Každé úterý a každý druhý čtvrtek jezdíme odpoledne
plavat do Lázní Bohdaneč. Přihlásit se můžete u paní Ja-
ny Červinkové na tel. 731 598 912

3. Každý čtvrtek probíhá hodina němčiny. Zveme další zá-
jemce, kteří se kdysi německy učili, aby přišli a svoji paměM
trošku potrénovali. Němčina probíhá v příjemném prostředí
na faře každý čtvrtek od 13.30 hod.

4. Každý pátek bude opět relaxační cvičení pro ženy s Irenou
„Samy sobě“. Cvičíme v prostorách Jakub klubu při příjem-
né hudbě od 15.00 do 16.00 hod. Přijzte se před víkendem
příjemně naladit.

Všechny aktivity jsou dostupné pro lidi na vozíčku, díky rampě,
kterou nám financoval Fond pomoci Siemens.

NZDM JAKUB KLUB PŘELOUČ
Den otevřených dveří a soutěží

Dne 8. 9. 2008 se koná v Jakub klubu „Den otevřených
dveří a soutěží“. Srdečně Vás zveme na prohlídku klubu od
10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. Můžete si
zde prohlédnout výrobky dětí, které klub navštěvují, i fotogra-

fie z akcí klubu. Také se dozvíte, jaké bezplatné služby naše
zařízení dětem nabízí. Pro děti jsou připraveny různé soutěže
a výtvarné činnosti včetně drobných odměn.

Neváhejte a přijzte nás navštívit. 
Na vaši účast se těší                   kolektiv Jakub klubu

Prázdninové výlety Jakub klubu
8. 7. se vydala skupina dětí s vedoucími na první prázdni-

nový výlet. Cílem byly tentokrát Holice. Cesta vlakem tam i zpět
netrvala více než půl druhé hodiny. Jak známo v Holicích se na-
chází Africké muzeum věnované holickému rodákovi dr. Emilu
Holubovi. Exponáty muzea připomínají jeho cesty do Afriky.
Po prohlídce následovala ještě hodinka her a soutěží.

V měsíci srpnu byla v plánu cesta na Kunětickou horu.
12. 8. cestovaly děti opět vlakem a poté autobusem pod Ku-
nětickou horu. Líbila se jim nejen zvířata v okolí, tzv. malá ZOO,
ale i středověký hrad se sbírkami předmětů. Nezapomnělo se
ani na návštěvu Perníkové chaloupky s expozicí perníku a po-
hádkových postaviček, krajinek i zastavení v parku v okolí.

Oba výlety doplnily prázdninové volno dětí a obohatily je
o znalosti z blízkého okolí.

KURZY
Připomínáme kurz Rétoriky I., který se uskuteční dne

1. září 2008 v prostorách Jakub klubu a je určen pro do-
spělé. Začátek je v 17. 00 hodin, konec pravděpodobně ve
20.00 hodin. Kurzovné činí 300 Kč, v ceně je malé občerstve-
ní a výukové materiály. V případě zájmu budeme v těchto kur-
zech dále pokračovat. Počet účastníků je 10. Máte možnost si
předem rezervovat místo na tel. 731 402 371. 

Plánovaný Kurz zdravého životního stylu zaměřený na
snižování nadváhy se v termínu od 22. 9. 2008 ruší. Důvodem
je malý zájem. Paní lektorka požadovala minimálně 15 účast-
níků a příhlásilo se nám pouze devět. Proto prosím, pokud jste
o tomto kurzu uvažovali, kontaktujte nás, a v případě dostateč-
ného počtu zájemců domluvíme s paní lektorkou Janou Bouč-
kovou nový termín. Stačí SMS na tel. 731 402 371 nebo mail
na charita.prelouc@cbox.cz. 

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



RODINNÉ CENTRUM KUBÍČEK PŘELOUČ
Jak jste si určitě všimli, změnili jsme název našeho Mateř-

ského centra na Rodinné centrum Kubíček Přelouč. Důvodem
jsou plánované programy nejen pro maminky na rodičovské
dovolené ale pro celé rodiny.

PROGRAM NA ZÁŘÍ
Pravidelná setkání budou každé úterý a čtvrtek 9.00-11.30 hod.
Kromě toho vás zveme:
" v pondělí 1. září od 9.00 hodin na projížzku kočárem

s dvouspřežím u Základní školy na Kladenské ulici. Po sve-
zení prvňáčků, jako každý rok, mají poprvé tuto možnost rov-
než maminky nebo tatínkové s malými dětmi. 

" v úterý 16. září od 17.00 hodin na kurz Dětská a koje-
necká masáž — základní techniky, význam a praktický
nácvik s Gabrielou Boháčovou. Kurzovné je 50 Kč. Vhod-
né i pro budoucí mamaniky. 

" ve čtvrtek 25. 9. přijde v 10.00 hodin do klubu kosme-
tička a bude zodpovídat vaše dotazy. Zdarma. 

KUBÍČEK — kontaktní místo pro RODINNÉ PASY
Rodinné pasy jsou novým projektem Pardubického kraje.

Jedná se o přímou podporu rodin s dětmi do 18 let. Rodiče čas-
to řeší, jak zvládnout finančně náročné kulturní, sportovní a ji-
né volnočasové aktivity pro celou rodinu. Tez v rámci projektu
mají možnost se zaregistrovat a obdrží slevovou kartu. Momen-
tálně vzniká katalog poskytovatelů slev n našem kraji. 

Tento projekt se již realizuje v některých dalších krajích Čes-
ké republiky, na Slovensku a v Rakousku.

Protože se jedná o hodně zajímavou aktivitu pro rodiny, při-
pravili jsme pro vás BESEDU S KRAJSKÝM RADNÍM Bc. Milo-
slavem MACELOU, který je autorem tohoto projektu pro náš
kraj. Jste zváni v pondělí 15. září 2008 od 16.00 hodin.
Akce bude v salónku hotelu Bujnoch. Můžete přijít i se svý-
mi malými dětmi, připravíme dětský koutek s hračkami.

Pokud se besedy nemůžete zúčastnit, můžete navštvívit kon-
taktní místo pro Rodinné pasy v Orlovně, kde vám pracovníci
Jakub klubu nebo v rámci RC Kubíček podají informace a v pří-
padě vašeho zájmu, vás i přímo zaregistrují.

POMOC PO POVODNÍCH
— 5 000 Kč z naší Tříkrálové sbírky

Koncem září navštíví pět zástupců Charit Pardubického kra-
je Prešovský kraj. Půjdeme se seznámit s činností charitních
zařízení. Na území Prešovského kraje působí tři diecézní cha-
rity. Jedna z nich, Arcidiecézní charita Košice, se pokýtá z těž-
kými důsledky červencových povodní. Proto tam neseme dar ve
výši 5 000 Kč z výtěžku naší Tříkrálové sbírky, aby nakoupili,
co postiženým rodinám pomůže. 

SBĚR OŠACENÍ V ŘÍJNU
S Diakonií Broumov jsme domluvili termín sběru ošace-

ní pro Přelouč a okolí na pondělí 13. 10. 2008. Sběr bude
probíhat jako v minulých letech na přeloučském nádraží pří-
mo do vagónu v době od 8.00 do 19.00 hodin. Ošacení pro-
sím přinášejte v pevných obalech (pytle, krabice).

Zdenka Kumstýřová
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Stejně jako v celé republice, i v Přelouči přibývá malých dětí.
Proto také začíná být velmi aktuální otázka kvality hřišM pro děti.

Na toto téma proběhl 10. června 2008 v hotelu Bujných dis-
kusní „kulatý stůl“, který iniciovaly zastupitelky ing. Zdenka Kum-
stýřová a Mgr. Věra Jelínková. Hosty byli starostka města Ire-
na Burešová, vedoucí odboru infrastruktury MěÚ Pavel Myška
a ředitel technických služeb Karel Šilhavý.

Tomuto setkání předcházela dotazníková akce, která zjišMo-
vala názor rodičů našich nejmladších spoluobčánků. Ze 110 do-
tazníků, které se vrátily vyplněné, vyplynulo, že všichni respon-
denti považují dětská hřiště za potřebná a nemyslí si, že by jich
mělo být méně. Dotazovaní měli také vyjádřit své připomínky
a náměty. 50 % dotazovaných by uvítalo na hřištích více prolé-
začek, skluzavek, houpaček, doplnit hřiště o lanové prvky a žeb-
říky. 30 % rodičů se vyjádřilo pro zakrytá pískoviště, někteří při-
pomínají pravidelnou kontrolu kvality písku, zabránění vstupu
psů a koček a nutnost oplocení hřišM. Rodiče by uvítali také
více zeleně u hřišM, dostatek laviček a také nová hřiště v nově
osídlených lokalitách města a ve všech současných částech.

S výsledky ankety byli představitelé města seznámeni, a tak
mohli přítomné informovat o stávajících problémech ohledně
hřišM, která musí nyní odpovídat normám Evropské unie. Do kon-
ce r. 2008 budou z hřišM odstraněny nebezpečné herní prvky. 

Dále byli přítomní seznámeni s tím, že každý rok na jaře
se vyměňuje písek na všech pískovištích. Pískoviště se mají po-
stupně zakrývat, existuje také vyhláška města proti volnému

pobíhání psů (pokuta 300 korun). Pokud město získá dotaci,
mělo by být do konce roku zrekonstruováno hřiště na sídlišti
17. listopadu. Ve stejném termínu by měl být zpracován pro-
jekt na dětské hřiště v parku pod Záložnou.

To byly nejdůležitější výstupy z téměř dvouhodinové disku-
se. Maminky, které se besedy zúčastnily, projevily ochotu podí-
let se např. na dohledu na malá hřiště v blízkosti svého bydliš-
tě, zajišMovat svépomocí zakrývání pískovišM event. drobné opravy
(nátěr dřeva apod.). O tom, jak se situace kolem dětských hřišM
bude dále vyvíjet, vás budeme informovat.

O plnění slíbených oprav vás budeme informovat v příštích
číslech.                                                  Věra Jelínková

Dětská hřiště v Přelouči - výsledky ankety a co dál...



OZNAMUJE, ŽE SVOJI PRAVIDELNOU ČINNOST 
ZAHÁJÍ VE ČTVRTEK 4. ZÁŘÍ.

Dále oznamujeme následující ZMĚNU HAROMONOGRAMU:

HERNA BALETNÍ SÁL

PONDĚLÍ 9-10 h Hrátky s miminky 9.30-10 h
(pro děti, které ještě nechodí), Volná zábava
herna pro miminka (dětská hudba,

balóny, tunel…,
10-11.30 h Tvořivá činnost, pro děti 
herna (pro děti od 1,5 roku) od 1,5 roku)

ČTVRTEK 9-10 h Hrátky s miminky 9.30-10 h
(pro děti, které již chodí, Cvičení
do 1,5 roku), pro děti
herna pro miminka od 1,5 roku
10-11.30 h Herna
(pro děti od 1,5 roku)

BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ,
POTŘEB A HRAČEK

KM Sluníčko připravuje burzu dětského a těhotenského
oblečení, potřeb a hraček. Burza se uskuteční v druhé polo-
vině září. Přesné datum se dozvíte v nejbližších dnech z letá-
ků ve městě, a také z našich internetových stránek. 

KURZ PŘÍPRAVY K PORODU
KM Sluníčko uspořádá v říjnu a listopadu Kurz přípravy

k porodu. Povede ho (již podruhé) lektorka přípravy k poro-
du, zkušená dula NaFa Baliharová. Příprava k porodu pro-
běhne ve třech setkáních po 2,5 hodinách. Kurz Vám v plné
výši proplatí VZP i mnohé jiné zdravotní pojišMovny. Do kurzu se
hlaste e-mailem nebo nás navštivte přímo v ZUŠ Přelouč v KM.
Podrobnější informace získáte na http://klubslunicko.wz.cz ne-
bo na tel. čísle 605 515 924.

„KLUBÍČKOVÁNÍ (aneb Něžná náruč rodičů)“
(od listopadu 08) - vždy šest setkání po 90 minutách pro ma-
minky s miminky. Náplní hodin budou:
##zásady správné manipulace s miminky metodikou Evy

Kiedroňové (teorie, dále praktický nácvik nejprve na pa-
nenkách, poté na miminkách)

##polohy ke kojení, krmení, způsoby přebalování, zvedá-
ní, nošení 

##kontrola správného nácviku pomocí sledování metodic-
kého DVD

„Klubíčkování“ povede absolventka certifikovaného kurzu
Manipulace s novorozencem a kojencem metodikou Evy
Kiedroňové, I. Kubová.

Kurz stojí 300,- Kč a je vhodný i pro těhotné maminky
a další zájemce, kteří mají zájem porozumět potřebám
dítěte. Kvůli správným úchopovým návykům je ideální věk
miminka 0 - 4 měsíce. Více informací najdete na http://klub-
slunicko.wz.cz.

Září plné sluníčka Vám přeje 
kolektiv Klubu maminek a dětí Sluníčko ☺.
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Klub maminek a dìtí Sluníèko
Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,

telefon 466 672 003
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2008/2009

Doufáme, že si vyberete z naší nabídky.
Těší se na Vás pracovníci Domu dětí a mládeže v Přelouči.



Rozloučení se žáky 9. tříd
naší základní školy proběhlo letos již pošestnácté. V sále Občan-
ské záložny se v pondělí 23. června kromě žáků 9. tříd a jejich
vyučujících sešli rodiče, prarodiče a kamarádi „deváMáků“, aby
byli svědky jejich slavnostního vyřazení.

K absolventům promluvili ředitel školy Mgr. František Jelí-
nek, místostarosta města ing. Ivan Moravec a předsedkyně Klu-
bu přátel školy paní Alena Machová, kteří ve svých proslovech
(kromě rekapitulace uplynulých let) popřáli děvčatům a chlap-
cům šMastný start do další etapy života a hodně úspěchů. Pří-
tomni byli i další hosté - paní Alena Hanušová za školský od-
bor MÚ a pan Mgr. Milan Plecháček, předseda školské rady.

Žáci převzali z rukou svých třídních učitelek Mgr. Jitky
Myšičkové (9.A),
Mgr. Jitky Lelko-
vé (9.B) a Hany
Neradové (9.C)
pamětní listy,
které jim budou
připomínat 9 let
strávených na
ZŠ Smetanova
(dříve Obránců
míru). Na oplát-
ku jim jejich tří-
dy předaly s po-
děkováním ky-
tičky, květiny jim
věnoval také Klub přátel ZŠ. 

Za všechny letošní absolventy ZŠ všem pedagogům i ostat-
ním pracovníkům školy poděkovali zástupci 9.A a 9.B, žáci
všech devítek si také pro přítomné připravili krátký, ale krásný
kulturní program, v kterém uplatnili své autorské nápady. 

Ještě jednou přejeme našim - dnes už bývalým - žákům
hodně štěstí na středních školách a učilištích.

Mgr. V. Jelínková

Sportovní den
či spíše sportovně - zábavný, se za krásného letního počasí
uskutečnil na II. stupni 20. června na hřišti za školou.

Na hřišti se žáci 6. a 7. tříd utkali ve štafetách, chlapci
v kopané a dívky ve vybíjené. Nejlepší byla třída 6.A.

6. a 7. třídy si také vyzkoušely řešit piškvorky - nejvíce se
dařilo Kláře Hebké ze 7.B, své znalosti si žáci prověřili také v do-

pravních testech, šikovnost si vyzkoušeli i v doplňovacích disci-
plínách - přetahování lanem, postřehové a jiné hry.

H. Neradová

Netradiční závěr školního roku
si zorganizovali na předposlední školní den dívky a chlapci
9. tříd. Ve školní tělocvičně pro ně hrála skupina „Buz fit“ ze
ZUŠ Přelouč, v které účinkují i žáci naší školy Eliška Schreine-
rová a Pavel Hejný. Více než hodinový program ocenili nejen
žáci, ale i přítomné třídní učitelky. Byl to příjemný start do prázd-
nin! Přejeme skupině „Buz fit“ hodně dalších úspěšných vy-
stoupení!                                           Mgr. V. Jelínková

Padesátý školní rok
Prvního září jsme zahájili nový školní rok, a to významný

školní rok. Protože v novodobé historii naší školy je padesátým.
S jeho ukončením si připomeneme a oslavíme padesáté výro-
čí existence „nové“ základní školy v Přelouči.

Do dvou prvních tříd nastoupilo 30 žáků. Povedou je Mgr. Jit-
ka Capaliniová a Mgr. Dana Dostálová. Na druhém stupni do-
šlo k dalšímu úbytku tříd. Odešly tři deváté třídy a nahradily je
jenom dvě šesté. Jejich třídními jsou Hana Neradová a Mgr. Jit-
ka Lelková. Vzhledem k menšímu počtu dětí ve třech loňských
osmých třídách došlo k jejich spojení a vytvoření dvou devátých
tříd. Ty povedou třídní Mgr. Eva Horáková a Mgr. Blanka Proko-
pová. Na prvním stupni je deset tříd, na druhém stupni osm,
celkem tedy školu tvoří osmnáct tříd.

Zmenšil se i pedagogický sbor. S koncem loňského škol-
ního roku ukončily aktivní pedagogickou kariéru Mgr. Ladisla-
va Holcová, Mgr. Věra Jelínková a Mgr. Věra Tomanová.

I letos počítáme s uskutečněním celé řady tradičních ak-
cí. Těšíme se na dokončení výstavby sportovní haly v areálu
I. stupně a dalšího objektu tamtéž, s prostorami pro výuku in-
formatiky a keramickou dílnu.

Vykročili jsme společně do posledního roku pátého deseti-
letí existence školy. Všem žákům přeji hodně úspěchů nejen ve
vyučování, ale i v dalších aktivitách, kterými budou školu repre-
zentovat. Rodičům žáků přeji, aby se ve škole setkávali vždy
s pochopením a odnášeli si jen dobré zprávy. Všem zaměstnan-
cům, kolegyním a kolegům, spolupracovníkům z Klubu přátel
školy a Školské rady přeji pevné zdraví a dostatek optimismu
v jejich náročné práci.

Pokračujeme společně v úsilí všech, kteří psali historii ško-
ly před námi. A to nás zavazuje. AM je příštích deset měsíců jen
a jen krásných.

Mgr. F. Jelínek
ředitel školy
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Na začátek září připravuje místní ry-
bářská organizace několik akcí, které Vám
chceme touto formou alespoň v krátkos-
ti představit.

Tou hlavní, která vyžaduje i mimo-
řádné nároky na organizační zajištění, je
bezesporu rybářský závod určený pro
handicapované spoluobčany, pořádaný
pod patronací krajského hejtmana pana
ing Tomana, dne 7. září na rybníku Baš-
ta v Lazních Bohdaneč. Propozice závo-
du včetně časového plánu najdete na
webových stránkách organizace.

Další akcí, která s výše uvedeným zá-
vodem bezprostředně souvisí, a kterou
bychom ji chtěli zpestřit, je vložené utká-
ní zástupců krajských a městských orgá-

nů a případně i novinářů a to jak těch,
kteří se sportovním rybolovem mají zku-
šenosti, tak případně i těch, kteří by si to
chtěli při této příležitosti alespoň zkusit.

Hned následující víkend, to je v sobo-
tu 13. září se uskuteční už druhý ročník
Rybářského maratonu. V podstatě bude
se stejnými propozicemi jako v loňském
roce - pro zájemce jenom připomínám,

že podrobné pokyny najdete opět na na-
šich webových stránkách a pro ty, kteří
nemají možnost přístupu na internet jsou
vyvěšeny v informační skříňce na rybář-
ském domě.

Celou tuto plejádu akcí ještě doplňu-
je akce „Zahájení školního roku s udi-
cí“ určená pro všechny děti, které by si
chtěly chytání ryb zkusit. Koná se opět na
Baště v Bohdanči a to v neděli 14. září od
13.00 do 18.00 hodin. Zúčastnit se mů-
že každé dítě ve věku do 15 let s tím, že
musí být doprovázeno dospělým členem
ČRS, který může doprovázet maximálně
dvě děti, za které plně zodpovídá.

Děti loví na jeden prut s jedním ná-
vazcem. Ze svých úlovků si mohou pone-
chat jednu rybu.

Informace je opět dosažitelná na we-
bu t.j na adrese www.mocrs.vprelouci.cz

Za výbor MO J. Posledník
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Pardubický deník
připomněl ve své rub-
rice „Výročí“ svým čte-
nářům, především pak
přeloučským seniorům,
že 24. 7. t. r. by se dožil
významného životního

jubilea 95 let náš bývalý spoluobčan -
- akad. malíř Vladimír Zourek.

Vladimír nebyl sice přeloučským ro-
dákem, místem jeho narození byla Čes-
ká Třebová, kde byl jeho otec drážním
úředníkem, avšak svá studentská léta
před 2. světovou válkou prožil již v Pře-
louči, kam se rodina přestěhovala. Zde se
záhy zapojil do spolkové činnosti v míst-
ním studentském spolku „JUDr. Ladislav
Quis“, kde získal řadu dobrých přátel.

Studoval v letech 1934-1939 a též
i v roce 1945 na Akademii výtvarných
umění v Praze, a to u profesora Willi No-
waka. U téhož profesora studovali např.
Adolf Zábranský, Fr. Jiroudek, Jiří Hor-
ník aj. Věnoval se krajinomalbě a hlav-
ně malbě figurální. Mezi odborníky byl
hodnocen především jako významný por-
trétista. Jeho tvůrčí činnost byla však
utlumena nejen válečnými událostmi, ale
též omezeným ekonomickým zázemím.
VždyM jediným pevným finančním zdro-
jem bylo stipendium od Svazu výtvarných
umělců. S touto situací se Vladimír vypo-

řádal způsobem jen jemu vlastním, t. j.
bohémským: při dobré finanční zakáz-
ce byly gurmánské hody, v opačném pří-
padě následoval hladový režim. pro svůj
odlišný životní styl byl svými mladými
sympatizanty označován za „posledního
přeloučského bohéma“.

Při vzpomínce na akademického ma-
líře Vladimíra Zourka nemohu se nevrá-
tit do poválečného roku 1945, kdy jsme
jako starší branci nastupovali 1. října
k dodatečnému splnění zkrácené vojen-
ské povinnosti. Podle tradice našich otců
si většina z nás nechala zhotovit černý
vojenský kufr se jménem. Jedinou výjim-
kou byl však právě Vladimír Zourek; v sí-
Mové tašce si nesl asi 1 kg rajčat a v kap-
sičce u saka pak kartáček na zuby a zub-
ní pastu. Svoji odlišnost oproti tradici
prokázal i v této situaci. 

Opravdovým paradoxem byla v po-
válečných letech snaha některých čini-
telů místní lidosprávy odejmout mu pří-
děl potravinových lístků z důvodu jeho
kritického výroku k nevhodnosti umístě-
ní tanku na náměstí Rudé armády (ny-
ní T. G. M.). Na zákrok Svazu, kde své
členské povinnosti řádně plnil, bylo od
tohoto záměru upuštěno. 

Akad. malíř Vladimír Zourek byl i při
svých všestranných vědomostech uměl-
ce nesmírně skromným, řadu svých prací

věnoval zdarma svým přátelům a zná-
mým, mnohdy z vděčnosti za poskytnu-
tí pohostinství. Své práce vystavoval na
výstavách v Přelouči, ve Zlíně a v Par-
dubicích. 

O jeho kladném hodnocení portrét-
ních prací odborníky jsem se přesvědčil
v poválečných letech při návštěvě jedné
výstavy výchočeských výtvarných umělců
v bývalé pardubické synagoze. Při dota-
zu jedné studentky z pardubické reálky
svého profesora akademického malíře
Oldřicha Karla na portrét, který ji zaujal,
dostalo se jí této odpovědi: „Pokud se tý-
če vystavených portrétů, pak nejlepší dva
jsou vystaveny ve vstupní místnosti a to
od akad. malíře Vladimíra Zourka…“ Je-
den portrét byl jeho vlastní autoportrét,
druhý představoval býv. přeloučského spo-
luobčana - ruského legionáře Jana Šten-
gela z Havlíčkovy ulice. Jeho portrét s ty-
pickým špičatým kloboukem a malou
dýmkou byl označen zajímavým textem:
„Soused, který mluvil s Leninem“.

Akad. malíř Vladimír Zourek zemřel
za tragických okolností v Přelouči dne
19. 4. 1969. Rozloučení s ním v pardu-
bické hřbitovní kapli se zúčastnila vedle
několika výtvarných umělců jen hrstka
jeho nejvěrnějších z Přelouče, včetně au-
tora tohoto vzpomínkového příspěvku.

František Hollmann

Rybářské závody v září

Prázdninové výročí přeloučského akad. malíře Vladimíra Zourka
(1913-1969)
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SEMÍN

Vodní mlýn
Významnou památkou Semína je i vodní mlýn. Původně byl dřevěný, ale ten bohužel vyhořel. V roce 1558 byl mlýn

opět vystaven v dnešní podobě. Byl pronajat Alexandru Lexovi za roční poplatek 52 kop míšeňských. V roce 1773 jej
odkoupil Václav Čermák, jehož náhrob-
ní kámen je umístěný na boku místního
kostela. Majitelem Semínského mlýna bý-
val též Plemenářský podnik Kladruby
nad Labem. Dlouho nebyl mlýn udržo-
ván a chátral. V sedmdesátých letech by-
la opravena vodní turbína, která dříve do-
dávala elektrickou energii obci. Jejímu
plnému využití bránilo zanesené koryto
opatovického kanálu. (Ani v dnešní do-
bě není mlýn udržovaný a velmi chátrá.
Tato nevšední a zajímavá stavba by ne-
měla zaniknout.)

Zdrojem obživy nebýval jen Opato-
vický kanál, ale i řeka Labe a její slepá
ramena živila rybáře v Semíně. Původ-
ní semínská rybářská chalupa čp. 44
stávala na výšině za nynějším domem
čp. 43. Byla pokryta došky a měla jed-
nu světnici. Jedno okno bylo směrem
k Přelouči a dvě okna do dvorku ke Lhotě. Kromě rybářského náčiní a čeřenů zde bývaly uloženy pasti na vydry, které
se ještě roku 1905 zdržovaly na pravém břehu Labe pod Labětínem. Povinností rybáře byla obsluha převozu. Původní
převoz byl směrem k Přelouči na louku, kde vedla nejkratší cesta do tohoto města. Později byl převoz přeložen níže po
proudu a sloužil pro železniční stanici ve Lhotě. Před rokem 1886 se převáželo na lozce vydlabané ze silného kmenu,
které se říkalo korka. Později zhotovil Josef Jánský, tesař z Bezděkova, loz ze silných prken. Při jarních táních sněhu a le-
du stoupala voda v Labi, rozlévala se ze břehů a zaplavovala lány polí a luk ku Přelouči, Lhotě a Labětínu.

Zpracováno dle publikace od Jaroslava Trubače „Semín“. Marcela Danihelková

Inzerce



Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký
výkon v dabingu

a) Alena Vránová za roli slečny Marpleové ve filmu To je vraž-
da, řekla (dialogy a režie českého znění Karolína Průšová),
vyrobila CET 21 s.r.o. — NOVA.

b) Ivanka Devátá, Jana Hlaváčová za role Ursuly a Janet ve
filmu Dámy v letech (režie českého znění Jana Semscho-
vá), vyrobila Česká televize.

c) Dana Černá za roli Susan Mayerové ve filmu Zoufalé man-
želky III (režie českého znění Jiří Kodeš), vyrobila FTV
PRIMA.

Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký
výkon v dabingu

a) Jiří Plachý za roli Flash Maddena ve filmu V křesle reži-
séra (dialogy a režie českého znění Martin Velda), vyrobila
SDI Sun studio — HBO.

b) Martin Stránský za roli Dr. Househo ve filmu Dr. House
(dialogy a režie českého znění) Marek Tomažič), vyrobila
CET 21 s.r.o. — NOVA.

c) Miroslav Táborský za roli Tita ve filmu Prober se! (dialo-
gy a režie českého znění Vladimír Žzánský), vyrobila Čes-
ká televize.

Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnot-
ného audiovizuálního díla

a) Společnost mrtvých básníků - překlad a dialogy Jana Mer-
tinová, zvuk Jozef Kušnír, režie českého znění Elmar Klos,
vyrobila Česká televize.

b) Co mi táta nalhal - překlad Dagmar Kalábová, zvuk: Petr
Mandák, dialogy a režie českého znění Kateřina Fuková, vy-
robila HBO — Česká republika.

c) Desiré Landru - překlad Kateřina Vinšová, zvuk Radim Ště-
tina, dialogy Eva Lavická, režie českého znění Elmar Klos,
vyrobila Česká televize.

Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou
kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla

a) Hrozny hněvu - překlad a dialogy Jiřina Hradecká, zvuk:
Jiří Meixner, režie českého znění Zdeněk Hruška, vyrobila
Česká televize.

b) Prokletí králové - překlad a dialogy Anna Kareninová, zvuk
Radim Štětina, režie českého znění Elmar Klos, vyrobila Čes-
ká televize.

c) Smysluplná vražda - překlad Markéta Šerá, zvuk Svatopluk
Cechel, dialogy Luděk Koutný, režie českého znění Jiří Ko-
deš, vyrobila FTV Prima.

Zvláštní cena F. Filipovského za mimořádné dabingové
zpracování televizních nebo filmových snímků různých žán-
rů včetně tvorby animované, dětské a TV seriálů

a) Impresionisté - překlad Petra Mertinová, zvuk Jiří Meix-
ner, dialogy Jana Mertinová, režie českého znění Zdeněk
Hruška, vyrobila Česká televize.

b) Tudorovci - překlad Olga Pavlová, zvuk Martin Václavík,
dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán, vyrobilo HBO
— Česká republika.

c) Hrdinové I. - překlad Olga Pavlová, Ivana Velichová, zvuk
Svatopluk Cechel, dialogy Luděk Koutný, režie českého zně-
ní Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima.

Cena Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk da-
bovaného audiovizuálního díla

a) Zodiac - zvuk Richard Tomíček, (režie českého znění Mar-
tin Kot), vyrobilo AW Studio Praha.

b) Tudorovci - zvuk Martin Václavík, (režie českého znění Zde-
něk Štěpán), vyrobilo HBO - Česká republika.

c) Hrdinové I. - zvuk Svatopluk Cechel, (režie českého znění
Jiří Kodeš), vyrobila FTV Prima.

20. září budou v Přelouči uděleny ještě Ceny Prezídia herec-
ké asociace za celoživotní mistrovství v dabingu a Cena
Fitesu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu.
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14. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké
výkony v dabingu - NOMINACE

Inzerce



Město Přelouč dlouhodobě připravuje potřebný silniční ob-
chvat. Zatím byly rozpracovány tyto varianty:
- „Jižní“ vedla mezi městem a Mokošínem
- „Sever I“ měla vést mezi městem a železnicí
- „Severojižní“ tato trasa je v územním plánu. Vede pro silnici

I. třídy (Kolín-Přelouč-Pardubice) po jižní hranici
města, a pro silnici II. třídy (Přelouč-Hradec Krá-
lové) od Lhoty mezi tratí a Labem k elektrárně. 

Náklady na odklon tranzitní dopravy ze středu města budou
vysoké. Přesto jako nejdůležitějším ukazatelem pro schvále-
ní obchvatu by neměla být cena realizace! Rozhodující musí
zůstat možnost zachování budoucího rozvoje města směrem
na jih, a nezhoršení hlukových a exhalačních podmínek v již-
ních bytových zónách. Proto byla zadána alternativní studie
„Sever II“. Ta má vést pro silnici I. i II. třídy mezi železniční tra-
tí a Labem.

Studii „Sever II“ představí řešitelé na zasedání zastupitel-
stva 25. září 2008. Bude zajímavé dozvědět se podrobnosti,
a to nejen pro zastupitele. Nezájem veřejnosti neobhájí ná-
mitka, že realizace stavby je v „nedohlednu“. Ze dvou důvodů:
1) je-li v územním plánu optimální trasa obchvatu, jsou všech-

ny dotčené pozemky alokovány a realizace stavby se tím vý-
razně usnadní

2) nedaleko Přelouče zahájená stavba obchvatu je důkazem,
že aktivní činností čelných představitelů města lze termín
zahájení pozitivně ovlivnit

Skica „Severojižního“ obchvatu

Skica obchvatu „Sever II“

Podrobný „Územní plán“ je na http://www.mestoprelouc.cz/

zpracoval:   Jan Bezdíček
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OBCHVAT MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce
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Společenská kronika !

NARODILI SE:
Tereza Babková, ul. Bratrouchovská

Kristýna Černá, ul. Karla Čapka

Jiří Gryč, ul. Jana Dítěte

Michaela Hálová, ul. Dobrovského

Barbora Medvegyová, ul. Husova

Ema Poláčková, ul. Kladenská

Vanessa Riesnerová, Lohenice

Robin Šimák, nám. 17. listopadu

Linda Šturmová, Lhota

Kryštof Valeš, ul. Příčná

JUBILANTI:
Luboš Bulušek 75 let
ul. B. Němcové

Bohumil Danihelka 75 let
ul. Kladenská

Zděnka Jůzová 75 let
ul. Československé armády

Marie Látová 75 let
ul. Kladenská

Ludmila Moravcová 75 let
ul. Na Krétě

Zdenka Smetanová 75 let
ul. Choceňská

Anna Suchánková 75 let
ul. Lédrova

Václav Šeda 75 let
Lhota

Vladislav Jura 80 let
ul. Tyršova

Ludmila Pavlasová 80 let
ul. Sluneční

Jindřich Plaček 80 let
Štěpánov

Marie Roušalová 80 let
ul. K. Čapka

Jiří Růt 80 let
ul. 28. října

Věra Večeřová 80 let
Vratislavské nám.

František Vítek 80 let
ul. Sluneční

Libuše Culková 85 let
ul. Za Fontánou

Marie Lorencová 85 let
Lhota

František Mikeš 85 let
ul. U Rybníčka

Alena Paulusová 85 let
ul. Střelova

František Zámečník 85 let
ul. K. Čapka

Ludmila Bachurová 86 let
Mělice

Marie Beranová 86 let
Klenovka

Jaroslava Hejná 86 let
ul. Žižkova

Ludmila Kratochvílová 86 let
ul. Mánesova

Zdenka Krupičková 86 let
Tupesy

Emil Čapský 87 let
Lohenice

Marie Kvochová 88 let
ul. Přemyslova

Eliška Malá 90 let
nám. 17. listopadu

Marie Urbánková 90 let
ul. Libušina

Aloisie Haladová 94 let
ul. Pionýrů

Anna Poláková 95 let
ul. K. Čapka

Vladimír Bělka 96 let
Vratislavské nám.

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Eva a František Ceplovi ul. Jižní

Dana a Josef Krejčíkovi ul. Vrchlického

Ivana a Jan Zacharovi ul. Studentská

ZLATÉ SVATBY:
Květoslava a Ladislav Černí Klenovka

Bohuslava a Josef Jiroutkovi ul. SBS

31. července oslavil 80 let 
pan Jindřich PLAČEK

ze Štěpánova.

Hodně zdraví do dalších let přejí
Harvánkovi a Karlovi.

PŘELOUČÁCI



NAUČNÁ LITERATURA
rozvoj osobnosti
HÖRNER, Gerhard
Rychlé čtení: čtěte rychle a efektivně. 
Brno: Computer Press, 2007.

filozofie, úvahy
MIHULOVÁ, Marie
Vědomí pokory: rozhovor s Einsteinem.
Liberec: Santal, 2008. 

vojenství, válečná literatura
SONNENFELDT, Richard W.
Svědek z Norimberka: hlavní americký
tlumočník při soudních procesech s vá-
lečnými zločinci. 
Praha: Columbus, 2007.

CESARANI, David
Eichmann: jeho život a zločiny. 
Praha: Argo, 2008.

zahrádkářství
BELTZ, Heinrich
Tvarování dřevin. 
Praha: Grada Publishing, 2008.

umění, malířství
BENDOVÁ, Eva
Pražské kavárny a jejich svět. 
Praha: Paseka, 2008.

ROE, Sue
Impresionisté: soukromé životy. 
Praha: Metafora, 2008.

regionální dějiny
PODDANÁ, Jana
Pardubická zastavení: toulky městem
s historickým ohlédnutím.
Pardubice: Helios, 2002.

ŠEBEK, František
Stoleté ohlédnutí: život Pardubic kolem
roku 1900. 
Pardubice: Helios, 2000.

KRÁSNÁ LITERATURA
BOUČKOVÁ, Tereza
Rok kohouta. 
Praha: Odeon, 2008.

HŮLOVÁ, Petra
Stanice tajga. 
Praha: Torst, 2008.

GUY, John
Marie Stuartovna: vášnivé srdce hrdé
královny. 
Frýdek-Místek: Alpress, 2008.

HOSSEINI, Khaled
Lovec draků. Praha: Rozmluvy, 2007.

životopisy, vzpomínky
KLEMPERA, Josef
Cyril Bouda: malířova malá mořská víla
(vyprávění o Cyrilu Boudovi). 
Praha: Toužimský & Moravec, 2008.

VOSKOVEC, Jiří
Korespondence 2., díl. 
Praha: Akropolis, 2007.

CHESTERTON, Gilbert Keith
Úžas, radost a paradoxy v díle G.K.Ches-
tertona. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2007.

poezie
GARCÍA LORCA, Federico
Romancero gitano = Cikánské romance.
Praha: Triton, 2007.

HÁJEK, Jonáš
SuM: 2003-2006. 
Praha: Agite/Fra, 2007.

pro mládež
DRIJVEROVÁ, Martina
Příběhy z hradů a zámků. 
Praha: Knižní klub, 2007.

ROWLING, Joanne K
Harry Potter and the Deathly Hallows. 
London: Bloomsbury, 2007.
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! Kultura 

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Řada příběhů z knih byla také zfilmována! Vzhledem k to-
mu, že v dětském oddělení Městské knihovny je celé září mě-
sícem zfilmovaných pohádek, otázka pro naše malé čtenáře
tentokrát zněla:

Která zfilmovaná kniha je Tvoje nejoblíbenější???
Luboš (15 let) -  Letopisy Narnie
Terezka (12 let) -  Most do země Terabithia
Alenka (7 let) -  Arabela
Michaela (12 let) -  Most do země Terabithia
Vašek (10 let) -  Bylo nás pět
Tereza (12 let) -  Páni kluci
Aleš (13 let) -  všechny díly Pána prstenu
Jirka (9 let) -  Pan Tau
Natálka (10 let) -  Limonádový Joe

Všem školákům přejeme od-
vážné vykročení do dalšího škol-
ního roku a co se komu o prázd-
ninách vykouřilo z hlavy, to si
může snadno dohledat u nás
v knihách!!!

ZFILMOVANÉ PŘÍBĚHYPozvání na výstavu

Přelouč a Štěpánov
za vlády Andělů z Ronovce

1482 -1518
barevné kresby Marcely Danihelkové.

V čítárně Městské knihovny v Přelouči
od 15. 9. 2008 - 10. 10. 2008 

ve výpůjčních dnech.

Pozvání na výlet

Pěšky do Štěpánova
14. 9. 2008 ve 13.00 hod.
(bližší informace v knihovně)

Těšíme se na Vaši návštěvu. Jitka Křídlová
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Kultura !

Kulturní služby města Přelouče
ZÁŘÍ 2008 www.prelouc.org

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

5. září KOPAČKY
pátek USA-vtipné vypořádání s panictvím (40 let panic), nechtěným
21.00 hod. těhotenstvím (Zbouchnutá) a teD se se stejnou vervou pitvá dal-

ší vztahová noční můra - rozchod, respektive jeho obzvlášK krutá
verze, kdy jeden chce dál ve vztahu pokračovat a ten druhý už ne. 

110 minut 50 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

6. září STALO SE
sobota USA-mohli jste to vycítit šestým smyslem, viděli jste znamení
21.00 hod. a teD se to stalo. Na světě se objevila úplně nová epidemie - rych-

le se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je pak napros-
tá ztráta základního pudu každého jedince - pudu sebezáchovy.

90 minut 50 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

7. září ŠAKALÍ LÉTA
neděle Česká republika-muzikálová komedie o svobodě a nezávislosti.
18.30 hod. Odehrává se v Praze r. 1959. Do maloměstského života zasáhne

mladý chuligán, který svým výstředním oblečením a vášní pro 
rokenrol rozbouří stojaté vody…

109 minut 6 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ

8. září BATHORY
pondělí ČR-Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
18.30 hod. filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu
21.00 hod. o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na

svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Je vede-
na jako největší vražedkyně všech dob.

140 minut 65 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

12. září JAK UKRÁST NEVĚSTU
pátek USA-hrdina filmu si užívá života: je sexy, je úspěšný a ví, že se 
18.30 hod. může kdykoliv spolehnout na Hannah, svou okouzlující nej-

lepší kamarádku, která je jediným neměnným prvkem v jeho
životě. Všechno dokonale funguje až do chvíle, kdy Hannah
odjede na šest týdnů pracovně do Skotska...

101 minut 70 Kč mládeži přístupný

13. září LOONEY TUNES 
sobota - TO NEJLEPŠÍ Z KOHOUTKA ULIČNÍKA
16.30 hod. USA-kohoutek Uličník a jeho kamarádi ve spoustě bláznivých

situací. Nikdy nevíte, co Vilda E. Kojot zkusí příště. Co ale víte, že 
to zkusí určitě. Honička začíná. A bude to velká legrace.

103 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

13. září NEUVĚŘITELNÝ HULK
sobota USA-když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském životě
18.30 hod. je Bruce Banner sympatický vědec s křehkou duší, ve stavu zu-

řivosti šílené monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem
sebe. Komiksový svět ho zná pod přezdívkou Hulk.

112 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

14. září KDYBY TISÍC KLARINETŮ
neděle ČR-dnes již legendární český filmový muzikál je postaven na
18.30 hod. groteskní možnosti přeměny zbraní v hudební nástroje. Hudební

nástroje nemohou nikoho zabít, nikomu ublížit. A vojáci, jak se
zdá, v těchto „zbraních“ nacházejí velké zalíbení.

130 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

OD PÁTKU 19. 9. KINO PROMÍTÁ O HODINU DŘÍVE, V 17.30 NEBO VE 20.00 HODIN

19. září KUNG FU PANDA
pátek USA-nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat Shrekovi. 
16.30 hod. Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně neši-

kovný pandí chlapík jménem Po. Ve vtipem nabitém příběhu
musí ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uKápnutého pro-
davače nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník.

92 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

20. září MUMIE - HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
sobota USA- Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté
17.30 hod. písečné duny a společně s olympioniky se vynořila v Číně. O to

strašlivější by měla být. Dobrodružný velkofilm Mumie: Hrob
Dračího císaře je pokračováním úspěšných snímků Mumie a Mu-
mie se vrací.

111 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

21. září UCHO
neděle ČR-film Jana Procházky a Karla Kachyni patří k takzvaným
17.30 hod. trezorovým filmům, to jest k filmům, které byly natočeny v le-

tech 1968-1970, ale do distribuce mohly být uvedeny až po dva-
ceti letech od svého vzniku.

92 minut 6 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

26. září WANTED
pátek USA-Wesley Gibson je mladík, jehož život se ocitnul v bludném
17.30 hod. kruhu. Všechno změní jedno setkání, během něhož se dozví, že

jeho otec byl hlavou tajné organizace nájemných vrahů, která
odnepaměti udržuje na světě křehkou rovnováhu podle pravidla
„Zabij jednoho, zachráníš tisíce“…

109 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

27. září LOONEY TUNES
sobota - TO NEJLEPŠÍ Z DAFFYHO A PORKYHO
16.30 hod. USA-v této bláznivě báječné komedii najdeme ty nejznámější

Looney Tunes grotesky. Nadchnou Vás i sci-fi legrácky Daf-
fyho a Porkyho v kosmické komedii Duck dodgers a návrat do

24. a půltého století.
109 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

27. září TEMNÝ RYTÍŘ
sobota USA- Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. 
18.30 hod. Temný hrdina se proto spojí s poručíkem Jimem Gordonem

a právníkem Harvey Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město
Gotham City několika nebezpečných zločineckých organizací.

152 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

28. září ÚTĚK DO DIVOČINY
neděle USA-Chris se vymykal odjakživa, ale to, co udělal bezpro-
20.00 hod. středně po absolvování univerzity ho dělá výjimečným i mezi

výjimečnými. Všechny své dosavadní úspory věnoval charitě
a s minimální výbavou a přípravou vyrazil napříč Spojenými
státy na Aljašku, kde chtěl vyzkoušet život v divočině. 

148 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

3. října BOBULE
pátek ČR-letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je pří-
17.30 hod. během dvou kamarádů, Honzy a Jirky. Honza je typický městský

floutek. Jeho kámoš Jirka je podvodníček, který moc rozumu
nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblb-
nout ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech.

90 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

4. října BATHORY
sobota ČR-Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou
17.30 hod. legendu o Čachtické paní. 
140 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

5. října DRAHÉ TETY A JÁ
neděle ČR-komedie Zdeňka Podskalského o dvou potrhlých tetičkách,
17.30 hod. zpívajícím ženichovi a přepadení spořitelny.
78 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

10. října AKTA X - CHCI UVĚŘIT
pátek USA-agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem,
17.30 hod. jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů.
105 minut 50 Kč    mládeži do 12let nevhodný



V nedávné době jsme se pustili do
velkého projektu stavby skoro desetime-
trové horolezecké stěny. Tuto cvičnou stě-
nu budou využívat převážně skauti z Pře-
louče, ale i veřejnost na námi pořádaných
akcích. Zároveň bude k dispozici všem
skautským kamarádům, kteří přijedou do
našich kluboven. Předběžné datum „slav-
nostního otevření“ je 11. 10. 2008. Bohu-
žel, stavba stěny je nákladná, a tak hle-
dáme mezi Vámi sponzory, kteří by nám
se stavbou finančně pomohli. Za oplát-
ku můžeme nabídnout stálou reklamu na
této stěně, logo na titulní straně našich
www stránek a všech propagačních ma-
teriálech nebo reklamu na všech našich
akcích pro veřejnost. Více informací na
www.junakprelouc.cz nebo u Martina Pitt-
nera - PíMi (m.pittner@seznam.cz, tel. čís-
lo 602 590 206).

Rádi bychom poděkovali Pekárně
Jenta, která svojí výraznou pomocí při-
spěla k pořádání skautského tábora „Hra-
ničky“.

18 Přeloučský ROŠT

! Napsali nám 

Na začátku letních prázdnin vyjeli skauti z Přelouče do nád-
herného prostředí v Rychlebských horách. Hraničky - místo,
které se nám stalo útočištěm na dalších 14 dnů bylo přímo
ideální pro naše táboření. Děti si mohly užít sport, ohně, bojo-
vé hry, celotáborovou soutěž, přežití v opuštěné přirodě, výlety,

romantiku, kamarády a mnoho dalšího. Věřím, že se tábor líbil
a již usilovně plánujeme, jak a kde společne prožijeme další
dobrodružství.

TÁBOR 2008

Poděkování

Hledáme
sponzory



CZECH OPEN Praha 2008 - nej-
větší florbalový „open“ turnaj na světě
(www.czechopen.cz) - zažil letos dvě mi-
mořádné události. Tou první bylo překo-
nání dosavadního rekordu v počtu účast-
níků - celkem se zúčastnilo 239 týmů
z 18 zemí světa. Tou druhou, z našeho
pohledu ještě větší událostí, byla histo-
ricky první účast přeloučského florbalu
na této světové florbalové akci. Po slouče-
ní klubu FbC Maddox Přelouč s oddílem
florbalu Orel Přelouč se hráči mužské ka-
tegorie ve společném týmu pokusili do-
být Prahu! Podle výsledků je zřejmé, že
jsme se v Praze neztratili.

Po celý turnaj jsme nastupovali
v sestavě: Jarolím, Kalousek - Jadrníček,
Sedláček, Lapka, Pleskot - Pozler, Bína,
Bulíček - Vančura, Pokorný, Škuta - Jana-
ta, Halík, Lelek.

Orel Přelouč - C.S.K.A. Hlásná Třebáň
0:3 (0:2)

Na úvod jsme dostali asi nejtěžší mož-
nou překážku - tým tvořený zkušenými
borci z líhně Tatranu Střešovice doplně-
ný ještě o 1 exreprezentanta. Tento tým
pro nás byl na úvod opravdu velkým sous-
tem. Nicméně naše bojovnost a nadšení
bylo důstojným soupeřem a před gólma-
nem Hlásné se během zápasu alespoň
dva větší závary vyskytly. Jenže buz chy-
bělo štěstí - míček z Lelkovi hole skončil
na břevně nebo lepší domluva v útoku
- Pokorný se vytáčel do stoprocentní gó-
lovky. První dva góly v naší síti pár hrá-

čů ani nestihlo zaregistrovat o jakou se
jednalo rychlost a sehranost na jeden
dotek. Třetí skončil v sítí po smolném
odrazu od Sedláčkovy nohy při bránění
dva na jednoho. Velký problém nám dě-
laly především fyzické parametry hráčů
z Hlásné a přechod do útočného pásma,
kdy naše pokusy byly důrazně zastavová-
ny již na půlce. A nerovný povrch v hale
na Spartě „dvojce“ nám též na klidu ne-
přidával. Sečteno a podtrženo vstup ne-
byl špatný, Hlásná se odpíchla k velkole-
pé jízdě až do semifinále turnaje mužů
CZECH OPEN 2008.
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Sport !

A - TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
neděle 7.9. 14:00 TJ KOVO Praha tam
neděle 14.9. 14:00 HBC Pento Most B doma
neděle 21.9. 14:00 SK Ďáblové Praha tam
neděle 5.10. 14:00 Ježci Heřmanův Městec tam
sobota 11.10. 14:00 HBC Nové Strašecí doma
neděle 12.10. 14:00 TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec doma
neděle 26.10. 14:00 Killers Litoměřice tam
sobota 1.11. 14:00 TJ Tatran Třemošná doma
neděle 2.11. 14:00 TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice doma
neděle 9.11. 14:00 SK Jungle Fever tam
neděle 16.11. 14:00 TJ KOVO Praha doma
sobota 22.11. 14:00 HBC Nové Strašecí tam
neděle 23.11. 14:00 TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec tam
neděle 30.11. 14:00 HBC Pento Most B tam

B - TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
sobota 13.9. 17:00 1. HBC Svitavy doma
sobota 20.9. 15:00 TJ Lokomotiva Česká Třebová tam
neděle 21.9. 15:00 SK Kometa Polička tam
sobota 4.10. 14:00 SK Holcim Prachovice tam
neděle 5.10. 14:00 TJ HSK Sokol Náchod tam
sobota 11.10. 17:00 SK OEZ Testa Letohrad B tam
sobota 18.10. 13:00 HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové B tam
sobota 25.10. 17:00 HBC Chlumec nad Cidlinou doma
sobota 1.11. 17:00 HBC DDM Alfa Pardubice tam
sobota 8.11. 9:00 1. HBC Svitavy tam
sobota 15.11. 16:00 TJ Lokomotiva Česká Třebová doma
sobota 22.11. 16:00 SK Kometa Polička doma

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
sobota 13.9. 12:00 a 14:30 TJ KOVO Praha doma
sobota 20.9. 10:00 a 12:00 HBC Autosklo H.A.K. Hr. Kr. tam
sobota 27.9. 12:00 a 14:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová doma
sobota 4.10. 10:00 a 12:00 TJ HSK Sokol Náchod tam
sobota 11.10. 9:00 a 11:00 SK Kometa Polička doma
sobota 18.10. 11:30 a 14:30 TJ KOVO Praha tam
sobota 1.11. 9:00 a 11:00 HBC Autosklo H.A.K. Hr. Kr. doma
sobota 8.11. 9:00 a 11:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová tam
sobota 15.11. 12:00 a 14:00 TJ HSK Sokol Náchod doma

STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)
sobota 20.9. 11:00 a 13:00 HBC Autosklo H.A.K. Hr. Kr. doma
neděle 28.9. 11:00 a 13:00 1. HBC Svitavy tam
neděle 5.10. 11:00 a 13:00 SK Holcim Prachovice doma
neděle 12.10. 10:00 a 12:00 TJ Paramo Svítkov Stars Pce doma
neděle 19.10. 10:00 a 13:00 SK OEZ Testa Letohrad tam
neděle 2.11. 10:00 a 12:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová doma
neděle 9.11. 10:00 a 13:00 HBC DDM Alfa Pardubice tam

- Fáda -

ROZPIS PODZIMNÍCH ZÁPASŮ HC JESTŘÁBI

FLORBAL V PŘELOUČI - INFORMACE

NÁBOR ŽÁKŮ ROČNÍKU 1994 A MLADŠÍ
Treninky jsou každou středu a pátek od 17.00 hodin

na hokejbalovém stadionu ,,Pod parkem“

V případě zájmu možno telefonicky získat více informací:
(604604092 nebo 606311356)



Orel Přelouč - Rheintal Gators (SUI)
1:3 (1:1)

Branka (asistence): Bína (Lapka) 
Na druhý zápas jsme se těšili nejvíce,

protože došlo k historicky první meziná-
rodní konfrontaci našeho klubu v krát-
ké době existence. Švýcarský tým hraje
třetí nejvyšší soutěž ve své zemi (v pod-
statě ten samý level ze kterého jsme letos
spadli my u nás) a my jsme jej sledova-
li v ranním zápase a zjištění bylo jasné.
Švýcaři dotahují každou akci velmi ne-
bezpečnou střelou a pohyb po hřišti je
bleskový. Chlapci však žádní hromotluci
nebyli, takže důraz na ně mohl platit. Od

začátku se spustila běžecká přetahova-
ná a oba týmy si na sebe zvykali, první
šMastnější byl soupeř, ale ještě do polo-
času stihl Bína po Lapkově žabičce vyrov-
nat a zaznamenal PRVNÍ GÓL Přelouče
na CZECH OPEN kdy vůbec. Gatoři však
k překvapení začali hrát až na hranici
faulů a seker+podobných střetů hokejek,
kterých bylo víc než dost. Po zásluze by-
li také vylučováni, ale švýcarští (či němeč-
tí?) rozhodčí toho ještě hodně přehlíželi.
Tady se ovšem opět projevila naše sla-
bina, místo využitých přesilovek vzápě-
tí 2 míčky v naší síti. V poslední vteřině
chytil ještě Kalousek trestný nájezd. Pro-
hra byla zbytečná vzhledem k průběhu
zápasu. Švýcaři byli dobří, ale ne tak jak
jsme čekali.

Orel Přelouč - Wolver (FIN) 5:3 (2:3)
Branky: Bína 2 (Sedláček, Bulíček), Šku-
ta (Pokorný), Halík (Janata), Vančura (Ja-
drníček) 

Poslední zápas ve skupině v pátek
brzy ráno v Kunraticích řešil otázku, zda
skončíme třetí či čtvrtí a do prvního před-
kola play-off dostaneme relativně lehčího
soupeře. I když, vybírejte si z neznámých
týmů... Každopádně všichni si chtěli už
zahrát pořádný florbal, neboM hala v Kun-
raticích byla opravdu perfektní. A právě
začátek utkání proti finským výletníkům
tomu přesně odpovídal. Každý si chtěl

asi zahrát to svoje a díky tomu svítilo
po šesti minutách 0:3. Jarolím se na to
z brány nemohl koukat a nazlobeně se

nechal střídat Kalouskem. Zapnuli jsme
tedy konečně více kolektivní režim a při-
dali kombinaci a rychlost. Ovoce se vzá-
pětí dostavilo, když Škuta z mezikruží
propálil gólmana poprvé a Bína po vyndá-
ní míčku zpoza brány od Sedláčka do po-
ločasu snížil na rozdíl jediné branky. Po
přestávce jsme již šlapali za vítězstvím
a skvělá orientace Bíny před bránou po-
mohla vyrovnat. Pak šel na trestnou od-
počívat Pokorný, jenže Janata skvělou
prací v oslabení vybojoval míček pro Ha-
líka a ten pěknou střelou nahoru, až se
Jirka sám divil, že míček skončil v bráně,
zařízl vítězný zásah. Pátý gól ještě za-
věsil Vančura po Jadrníčkově solidním
vyjetí. Čili jak někdo říkal „utrpěli jsme
vítězství“ neboM soupeř měl odejít již od
prvních minut s velkým výpraskem.

Orel Přelouč - Corcelles Selection (SUI)
1:2p (0:0)

Branka: Vančura (Škuta) 
Paradoxní zápas... Suverénně nejlepší

zápas Orla Přelouč v Praze byl i s podpo-
rou fandů dorazivších povzbudit, a při-

tom zároveň zápas poslední. Od prvních
minut jsme vypadali mnohem lépe než
francouzsky mluvící soupeř a předvá-
děli jsme hru tak, jak by měla vypadat.
Pohyb bez míčku, spousta přihrávek a ne-
bezpečné výpady před soupeřovu sva-
tyni. Leč bohužel z naší mírné převahy
i přesilovek jsme vytěžili pouho pouhý
jeden vyrovnávací zásah z hole Vančury,
který stál však za to. Křížná střela do šibe-
nice vymetla švýcarské pavouky. A proto-
že to bylo za 2x15 minut od obou týmů
vše, šlo se na nájezdy. U nás proměnil
jen Bulíček, u Švýcarů byli šMastnější dva

střelci. Tímto se tedy pro nás premiérové
CZECH OPEN 2008 skončilo bez ostudy,
ale i bez vážnější díry do světa. Přesto šlo
o další jednoznačný úspěch přeloučské-
ho florbalu, který se jistě v budoucnu
projeví minimálně v podobě využití no-
vých a neocenitelných zkušeností.

Petr Sedláček

Informace pro mládež 
- začátek sezóny 2008/09

Přehled prvních tréninků pro jednotli-
vé mládežnické kategorie (účast nutná
za účelem sestavování jednotlivých druž-
stev - v případě nemožnosti přijít volej-
te 732 610 593):
- mladší žáci - ročník 1995 až 1998 -

úterý 9.9. 16:00-18:00 Orlovna,
- starší žáci - ročník 1993 a 1994 -

čtvrtek 4.9. 16:00-17:00 Orlovna,
- dorost - ročník 1991 a 1992 - čtvrtek

4.9. 17:00-18:00 Orlovna.

V těchto dnech též přijímáme nové
členy do florbalových družstev podle uve-
dených ročníků. Více informací na strán-
kách www.fbcprelouc.ic.cz nebo na te-
lefonu 732 610 593.

Mirek Kumstýř

Tímto bychom chtěli poděkovat na-
šemu trenérovi panu Mirku Kumstýřovi,
který nejenže je jedním ze zakladatelů
přeloučského florbalu, ale dokonce nás
již několik sezón úspěšně vede. Je velmi
dobrý organizátor a věnuje nám, svým
svěřencům a spoluhráčům, spoustu ča-
su, a to nejen při trénincích a zápasech,
ale i při různých mimosportovních akcích,
které pro nás chystá. I při zdánlivě ztra-
ceném zápase nás provází jeho humor,
temperament a nezdolný optimismus. 

Každý kluk i holčička,
Ví, že jsi naše jednička!
I ten malý míček praví,
Že jsi pro florbal ten pravý.
Říkáme, že bez tebe,
Naše mužstvo nevede.
Proto ještě dlouhý čas,
Musíš stále vésti nás.

Děkují mu jeho svěřenci, spoluhráči,
spolupracovníci a všichni fanoušci pře-
loučského florbalu.
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Dne 20. května 2008 uspořádal pře-
loučský Sokol dva autobusové zájezdy.

Jeden pro oddíl rodičů s dětmi v rám-
ci MDD do ZOO v Liberci a druhý pro se-

niory do Prahy na prohlídku historických
památek.

Předškolním dětem se liberecká zoo-
logická zahrada velmi líbila. Nejvíce obdi-

vovaly řadu exotických zvířat, ve výbězích
slony, žirafy, zebry a v bazénu tuleně.

Výlety do ZOO pořádáme každoroč-
ně a tak děti navštívily již ZOO ve Dvoře
Králové, v Jihlavě a v Praze.

Zájezd do Prahy byl zaměřen hlav-
ně na areál Hradu. Měli jsme sjednanou
účast kvalifikovaného průvodce z PIS,
který nás provedl všemi hradními zahra-
dami a odborným výkladem nám přiblí-
žil historii i současnost zahrad. Prošli jsme
Jelením příkopem, vystoupili jsme na Ma-
sarykovu vyhlídku a došli až k Letohrád-
ku královny Anny. Odpoledne jsme ještě
navštívili památný Vyšehrad.

Ve dnech 20.-22. června 2008 se ko-
nal Sokolský slet pod Ještědem v Liberci.

Věrná garda přeloučské jednoty se
zúčastnila a vystoupila ve sletové sklad-
bě. Byl to velký svátek Sokolů. Z celé re-
publiky i ze Slovenska přijelo na Slet přes
7 000 cvičenců.

Z Přelouče byl v neděli 22. června
vypraven autobus pro návštěvníky, kteří
chtěli zhlédnout závěrečné vystoupení cvi-
čenců. Celkem se tohoto zájezdu zúčast-
nilo 30 diváků - příznivců Sokola. V dopo-
ledních hodinách se byli podívat v ZOO
nebo botanické zahradě, a vyjeli si la-
novkou na Ještěd.

V průběhu celého sletu účastníci po-
chvalovali krásnou a nadšenou atmo-
sféru a odnášeli si pěkné vzpomínky na
prožité dny.

Slet byl též zaměřen na 90. výročí
vzniku samostatné ČSR. 

9 / 2008 21

Sport !

SOKOL Pøelouè
Oddíly všestrannosti, florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, aikijujutsu

Vás zve v pondìlí 8. záøí 2008
na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
V Sokolovnì od 16.00-18.00 hod.

Ukázky sportù a èinností

Soutì�e dìtí o sladké ceny

Mo�nost pøihlásit se k nám

Zveme všechny zájemce, co mají chu� si s námi zacvièit!

Výlety a zájezdy Sokola Přelouč



To, že se vítězem letošního ročníku stalo družstvo žáků
FK Mladá Boleslav, které ve finále zdolalo žáky FC Spartak
Trnava až na penalty 3 : 2, když v normální hrací době skon-
čilo utkání bez branek, ví jistě řada příznivců mládežnického
fotbalu.

Po skončení finálové utkání jsme zaznamenali ohlasy z řad
vítězného celku.

Trenér Stanislav Bejda: výkony svého celku na turnaji hodno-
tím jako solidní. Finálové utkání bylo svázáno taktikou z obou
stran. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Podržel nás
brankář a jsem překvapen jak si Pepík Eliáš s takovým přehle-
dem dokázal poradit a rozhodnout v penaltovém rozstřelu.
Vedoucí Jiří Falta: Byl to náš nejslabší fotbalový výkon, kluci
bojovali, štěstí se k nám obrátilo čelem. Jsem osobně šMasten,
že se to klukům podařilo.
Střelec rozhodující penalty Pepa Eliáš: Nechtěl jsem na pe-
naltu vůbec jít i když jsem byl již před zápasem trenérem určen.
Nakonec jsem byl přemluven kolektivem a tak tíhu zodpověd-
nosti převzal na sebe.
Brankář Luboš Borecký: Na penalty je třeba maximálního sou-
středění a čekat do poslední chvíle co provede exekutor poku-
tového kopu. Pokud jde o chybu Petra Čecha na Euru bylo vy-
jádření jednoduché — i to se může stát.
Tatínek brankáře pan Borecký: Ještě tez držím slzičky na kra-
jíčku. Nevěděl jsem vlastně co dříve, protože průběh pokuto-
vých kopů jsem se snažil zachytit na svůj fotoaparát. Když se
blížil konec zápasu, tak jsem si přál, aby došlo na penalty, pro-
tože jsem věřil svému synovi, že nějakou penaltu chytne a že
Boleslav na penalty zvítězí.

To jsou postřehy zachycené bezprostředně po skončení fi-
nálového utkání.

V průběhu letošního ročníku bylo dále zaznamenáno a to
nejen z řad vedoucích, trenérů, ale i samotných hráčů.

Kapitán FC Spartak Trnava — Radovan Klačo
S turnajem jsem celkem spokojený, jsou tu kvalitní týmy. Jsme
rádi, že jsme postoupili až do finále. Atmosféra je tu dobrá,
ubytování je na dobré úrovni.
Útočník FK AS Pardubice — Tomáš Mareček
Nepřijeli jsme na turnaj v dostatečném množství hráčů, ale
jsme s výkonem velice spokojení. Jsme rádi, že jsme vybojova-
li 3. místo. Po celou dobu turnaje zde byla výborná atmosfé-
ra a určitě nám to pomohlo i k výhře v posledním zápase.
Trenér FC Viktoria Plzeň — Pavel Vitouš
Přijeli jsme získávat zkušenosti proti starším hráčům, hra se
nám docela dařila, horší to bylo s koncovkou. Pro kluky to urči-
tě mělo přínos.
Trenér SK Řečany n. L. — Bohuslav Koki
S hrou týmu jsem vcelku spokojen, vadilo mi, že chlapci nedo-
káží zpracovat míč a dobře přihrát. Fyzicky jsme proti ligovým
týmům zaostávali, ale jinak si myslím, že je to pro ně cenná zku-
šenost. Je také řada hráčů, kteří takový turnaj nehráli, takže
pro chlapce je to určitě čest zde být.
Nejlepší střelec turnaje — Petr Nový — FK SIAD Most
Některé zápasy jsme odehráli dobře, ale rozhodující zápas se
Zlínem se nám nepovedl. Tento turnaj z našeho pohledu nehod-
notím velmi dobře, naše cíle byly vyšší.

Kapitán a nejužitečnější hráč PFK Piešmany — Jozef Masárik
Jsem s turnajem spokojený, herně jsme předvedli pěkný fot-
bal. Oproti loňskému ročníku jsme se polepšili o jednu příč-
ku. V porovnání soupeřů letos a vloni, vychází lepší kvalita na
letošní ročník.
Trenér FC Slovan Havlíčkův Brod — Jozef Šomšák
Turnaj byl perfektně zajištěn, co se týká jídla i ubytování. Tur-
naj předčil moje očekávání, byl jsem velmi spokojen.
Brankář FC Zenit Čáslav — Martin Výborný
Chtěli jsme být do 10.místa, což se nám povedlo. S turnajem
jsme spokojeni, byli zde kvalitní soupeři i ze Slovenska. Rádi
přijmeme pozvání na další ročník a budeme se na něj těšit.
Vedoucí FC Sparta Brno — Pavel Hajn
S průběhem turnaje jsme spokojeni, jako vítěz divize jsme to
brali jako konfrontaci s ligovými týmy. Utkání o třetí místo je
nad naše očekávání, jen škoda, že jsme neudrželi vedení do
konce zápasu. Všem klukům pochvala za předvedené výko-
ny, stejně jako pořadatelům za výbornou organizaci.
Nejlepší střelec družstva Junošport Stará Lubovňa — Ro-
bert Pavlovský
Líbilo se nám zde, umístění bylo dobré, ale škoda zápasu s Par-
dubicemi, byli bychom výše. Na turnaji byla dobrá atmosféra
a chtěli bychom přijet i na další ročník.
Trenér Lokomotiva Košice — Štefan Leško
Turnaj jsme brali jako zkoušku mladých chlapců, všichni si do
posledního zápasu zahráli. Je to pro ně určitá zkušenost.
Trenér TJ Svitavy —Martin Andrle
Současně na turnaji jsem spokojen, 5.místo na první účasti je
pro nás úspěch. Myslím, že turnaj má vysokou kvalitu, finalis-
té převyšují ostatní. Po stránce organizace se nám turnaj je-
vil vysoko. Turnaji přeji ještě dlouhou budoucnost.
Organizační pracovnice BŠK Bardejov — Jana Matejová
Jsme rádi, že jsme skončili na 7.místě. Tento turnaj se nám vel-
mi líbil. Změřili jsme síly s kvalitními soupeři. Těšíme se na
pozvání na další ročník.
Vedoucí týmu FC Tescoma Zlín — František Brachtl
Na možnosti tohoto týmu je umístění na 8. místě přijatelné. Mě-
li jsme velký počet zraněných a turnaj jsme dohráli s 11 hrá-
či. Po organizační stránce byl turnaj jako tradičně velmi dobře
zvládnut. Příjemně překvapilo ubytování, v tomto ohledu u nás
panuje naprostá spokojenost.
A nakonec kapitán domácího celku — Václav Rokyta
Hráli jsem dobrý fotbal, výkony byly podle trenérů výborný. Ko-
nečné umístění je pro nás to, co jsme očekávali. Vyzdvihl bych
kolektivní hru a výkony Václava Vančury.
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Skončil 52. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané...

Inzerce



Po letním období, kdy bylo příjemné
sportovat venku, později se stmívalo
a běžec či cyklista nebyl obtěžován deš-
těm či větrem nastává podzim, kdy se
podmínky pro aktivní pobyt v přírodě
zhoršují.

Je však škoda přijít o pracně získa-
nou kondici či hezčí postavu a přestat
s pohybem a to i proto, že se při pohy-
bové aktivitě a po ní vyplavují endorfi-
ny — hormony štěstí, jejichž tvorba je při
nedostatku slunce nižší. Právě nedosta-
tek tohoto hormonu může být příčinou
podzimních depresí, které často prováze-
jí sychravé podzimní večery.                

Jistou obranou je tedy nejen odjezd
do míst, kde je sluníčka dostatek či lev-
nější návštěva solária, ale i již zmíněný
pohyb.

Ideálním a přirozeným způsobem, jak
zvednout náladu, fyzickou kondici, zpev-
nit postavu a posílit kardiovaskulární
systém je bezesporu běh a bylo by tedy
škoda ho kvůli špatným povětrnostním
podmínkám do pohybové aktivity neza-
hrnovat. Právě proto byly vyvinuty bě-
žecké pásy, které umožňují běhat uza-
vřených prostorách a tvoří základ Cardio
zóny v každém lepším fitcentru.

Vzhledem k současnému životnímu
stylu většiny populace - automobil, po-
čítač, sedavé zaměstnání, stres a žádný
pohyb je mohutný rozvoj Cardio trena-
žérů (posilují srdce a kardiovaskulární
systém) v posledních letech logický.      

Srdeční sval totiž musí pracovat ce-
lý život, den za dnem, rok za rokem, ale
i přesto jako každý sval v těle v důsled-
ku nedostatečného využívání ochabuje,
což vede k různým zdravotním problé-
mům. Právě proto je tedy o Cardio cviče-
ní čím dal větší zájem.                       

Výhoda Cardio trenažérů spočívá
v tom, že vedou trénink v aerobním
pásmu, které odpovídá kondici každé-
ho jednotlivého klienta. Umožňují tré-
novat vytrvalost začátečníkům, seniorům
i lidem s nemocným pohybovým apa-
rátem. Cvičení na nich je jednoduché
a zátěž se zvyšuje dle potřeby, takže
s tímto druhem cvičení může začít oprav-
du každý , klidně i v důchodovém věku.

Je velkou výhodou, že v současné
době je možné posilovat srdce, zlepšo-
vat náladu a kondici bez ohledu na po-
časí či roční období, stáčí mít v okolí
vhodné sportovní zařízení. 

SROVNÁNÍ CARDIO STROJŮ
S POHYBEM V PŘÍRODĚ:

BĚHACÍ PÁS VERSUS BĚH VENKU
Běhání venku a na běhacím páse - to

jsou úplně rozdílné druhy pohybu. Na pá-
se šetříte mnohem více klouby než při
běhu v terénu. Pro mnoho lidí je však
běžecký trénink ve fitness centru jediná
možnost, jak zvyšovat a udržovat svoji
kondici. Dlouho pracují a nechtějí bě-
hat venku po nocích a dýchat výfukové
zplodiny z aut, ne vždy je navíc příhodné
počasí a teplota. Na pásu můžete snad-
no měnit rychlost i sklon, a tím si vytvo-
řit tzv. „terénní běh“ a získat téměř stej-
né benefity jako při běhu venku. 
VÝHODY BĚHACÍHO PÁSU: 
* je bezpečný v jakoukoli denní i večer-

ní hodinu
* nezávislost na venkovním počasí a tep-

lotě 
* čas lépe utíká, protože můžete sledovat

TV nebo stav svých vitálních funkcí 
* hladká plocha klade menší nárazy na

klouby 
VÝHODY BĚHU VENKU: 
* běhat můžete kdekoli 
* čerstvý vzduch 
* poskytuje lepší pocit po zdolání celé

trasy 
VESLOVACÍ TRENAŽÉR 
VERSUS VESLOVÁNÍ NA ŘECE

Chcete-li trénovat především aerobní
vytrvalost a sílu, není veslovací stroj vů-
bec špatnou volbou. Bohužel, technika
je úplně jiná. Základní věcí je již samot-
ný fakt, že na řece musíte poměrně dost
pracovat i s rovnováhou a zapojovat sta-
bilizační svaly, což při tréninku na stroji
odpadá. Přesto, pokud „na souši“ trénuje-
te technicky správně, spalujete význam-
né množství kalorií a zlepšujete svalovou
vytrvalost. 
VÝHODY TRENAŽÉRU:
* můžete na něm trénovat v létě i v zi-

mě bez ohledu na počasí a stav vody 
* můžete přesně sledovat rychlost, zátěž

a ujeté kilometry 
VÝHODY VESLOVÁNÍ NA ŘECE:
* zážitek z přírody 
* posílení i hlubokých vrstev svalů 
* zlepšení rovnováhy 
STACIONÁRNÍ KOLO 
VERSUS JÍZDA NA KOLE V PŘÍRODĚ 

Studie sledující profesionální cyklisty
zjistila, že jedna až dvě hodiny spinningu

týdně pomáhá zlepšit kardiovaskulární
i silovou kondici pro vysokohorské závo-
dy. Spinning je mnohem účinnější než
jen samotné šlapání na rotopedu doma
nebo v posilovně, protože většina z nás
má tendenci se při samostatném cvičení
šetřit. Ti, kteří chtějí shodit pár kil, určitě
ocení i fakt, že při spinningu spálí více
kalorií než při cyklistice venku. Intenzi-
ta jízdy venku je totiž závislá na terénu,
možných překážkách a dalších fakto-
rech, které člověka donutí občas i zasta-
vit a z kola slézt. Tím se celková intenzi-
ta radikálně zmenší. 
VÝHODY STACIONÁRNÍHO KOLA: 
* spinningové hodiny jsou nejlepšími spa-

lovači kalorií 
* nemusíte se trápit žádnými objížzkami

a špatným terénem 
* minimální riziko zranění 
* nemusíte utrácet peníze za nákup vlast-

ního kola 
VÝHODY JÍZDY NA KOLE V PŘÍRODĚ:
* zážitek z přírody 
* jízdou na kole se můžete přemístit i tam,

kam potřebujete — praktičnost 
* většinou velmi příjemný zážitek z jízdy
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Napsali nám !

Pečujte o srdce celý rok…
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