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Od posledního vydání Roštu zaseda-
la rada města celkem 2x. Na své 63. schů-
zi konané 1. června projednala a schvá-
lila mimo jiné smlouvu o dílo s firmou
NOVOSTAV s.r.o. Hradec Králové na vý-
stavbu metropolitní sítě a opravu veřej-
ného osvětlení v ulicích Za Fontánou
a Foersterova. Jedná se o II. etapu do-
stavby areálu ZŠ Smetanova. Odsouhla-
sena byla též smlouva o dílo s firmou
Kulant.cz., s.r.o. na dodávku a instalaci
herních prvků v obci Tupesy u Přelouče.
Zamítnuta naopak byla žádost SK Ku-
želky Přelouč na příspěvek pro vybudo-

vání protihlukové stěny na vstupu do ob-
jektu. Důležitým bodem jednání byl též
návrh zadávací dokumentace pro zpra-
cování nabídky na provozovatele MHD
a jmenování členů hodnotící komise. 

V úvodu jednání 64. schůze rady ko-
nané 15. června byla otevřena rozprava
na téma odvozu odpadu ve městě. Přizva-
ní - p. Hrůza (ředitel SOP a.s. v Přelouči.)
a p. Klápová (za odbor životního prostře-
dí) konstatovali, že situace se zlepšila,
problémy s nezabržděnými kontejnery
se daří postupně řešit, zvýšila se i četnost
svozu. Pan Hrůza pouze připomněl, že

od 1. 7. 2009 nebudou sváženy neozna-
čené popelnice. Dále byl projednán návrh
na stanovení názvů nových ulic vznik-
lých výstavbou rodinných a bytových do-
mů v lokalitě „Na Obci“ - ulice Seifertova,
Flosova a Divišova a v lokalitě „Na Ho-
dinářce“ ulice E. Beneše, prof. Pleskota,
Tesánkova a Dr. Quise. Rada též odsou-
hlasila umístění měřiče rychlosti do ob-
ce Lohenice na letní období.
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Zastupitelé se sešli na svém XVII. zasedání v sále Občan-
ské záložny v Přelouči 2. června. Starostka města přivítala no-
vou členku zastupitelstva p. Vlastu Havránkovou, která v úvo-
du složila slib. Zastupitelstvo poté schválilo odprodej areálu
bývalého vojenského autoparku společnosti SVOS, s.r.o. za ce-
nu Kč 18 500 000,-. Důležitým bodem schůze byla nabídka fir-
my KASI na odprodej administrativní budovy Agra. Společnost
nabídla k využití část objektu - tj. 3. až 4. podlaží, cca 66-88 kan-
celáří a to formou podílu na budově. Pro potřeby úřadu je tato
nabídka nepřijatelná - v porovnání s výstavbou nové budovy
nevyhovuje tento objekt především kapacitně,nabízený počet
kanceláří je nedostačující - je nutné řešit minimálně parkoviš-
tě, příp. plochy uvnitř areálu. Nejšmastnějším řešením se však ne-
jeví ani umístění budovy. Vzhledem k těmto skutečnostem byl
návrh zamítnut. V závěru se pak projednávala žádost B. T. Ho-
hensteina z 4. 3. 2009 o vydání nemovitostí v k. ú. Štěpánov,
k. ú. Tupesy a k. ú. Klenovka. Zastupitelstvo tento majetek vy-
dat odmítá a to jednohlasně, tedy všemi 19 zúčastněnými hla-
sy. Nesmíme ještě opomenout, že projednán byl i závěrečný
účet města na rok 2008 a návrh rozpočtových opatření III roz-
počtu pro rok 2009. 

S prvním červencem začala ta pravá turistická sezóna
a přestože naše město nenabízí prohlídku hradu, zámku, mu-
zea či galerie, turistické informační centrum je nezbytným člán-

kem v nabídce služeb města. „Sta-
rousedlíci“ vyhledávají aktuální in-
formace o městě zřídkakdy, a proto
mnozí ani nevědí, že informační cen-
trum Infak, s.r.o., sídlící v ul. 28. října,

které pro město zajišmovalo služby v turistických informacích,
ukončilo svoji činnost již v roce 2007.

O provozování informačního centra projevil zájem majitel
hotelu Bujnoch. Město s výhledem několika let není schopno
z důvodu finanční náročnosti, prostorového i personálního za-
bezpečení tuto službu zajistit, proto se zastupitelé rozhodli je-
ho návrh přijmout a finančně podpořit provoz infocentra. Od
ledna letošního roku je tedy ve vstupní hale hotelu Bujnoch
umístěno informační centrum, které nabízí své služby nejen
turistům, ale poskytuje také aktuální informace o městě pře-
loučským občanům. 

Pro informace
do infocentra

Dne 31. 7. 2009 končí z důvodu odchodu do důchodu ve
funkci ředitele Domu dětí a mládeže p. Mgr. Pavel Culek. Pan
Culek celou svoji profesní kariéru věnoval výchově a vzdělá-
vání mládeže, ve funkci ředitele DDM pracoval od 1. 8. 1990.
Chceme tímto panu Culkovi poděkovat za veškerou práci, kte-
rou vykonal ve prospěch stovek dětí, ve prospěch školy i měs-
ta. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví,štěstí a pohody.

Bc. Irena Burešová                Ing. Ivan Moravec
starostka                           místostarosta 

Městské slavnosti při příležitosti 15. ročníku udílení dabin-
gových cen se budou konat v sobotu 19. září. V odpoledních
hodinách na náměstí vystoupí Michal hudček s kapelou
TROYA, BU-BU diskotéka, Martin Maxa, skupina Fešáci, Leo-
na Machálková a závěr bude patřit skup. UNISONO + POLY-
METAL. 

Přímý přenos z předávání cen za dabing, který uvádí Mi-
chal Pavlata budete moci sledovat na velkoplošné projekci na
náměstí. 

Poděkování

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Dabing



Slavnostní otevření autobusového nádraží se uskutečnilo
11. června za účasti vicehejtmana Pardubického kraje Roma-

na Línka, zástupců společností, které se na stavbě podílely
- M-SILNICE, a.s., Veolia Transport, a.s. a společnosti M.I.S, a.s.,
a dalších čestných hostů.

Starostka města Chvaletice věnovala „miniautobus“. To prý,
aby zde nebylo nikdy prázdno. Takových okamžiků bude ale
velmi málo, protože v pracovní den projede přes autobusové
nádraží téměř dvě stě autobusů, a využije ho na dvanáct set
cestujících. 

Starosta obce Semín zase předal jízdenku na cestu autobu-
sem do Semína na oslavy u příležitosti 670 let obce.

A nechybělo ani slavnostní přestřižení pásky, díky husté-
mu dešti se ale vše událo velmi rychle.

Ohlasy lidí jsou vesměs kladné. Pravda, někteří si stěžují,
že je nádraží od centra daleko, jiní si ale zase libují, že je před
cestou autobusem konečně kam si sednout a kde schovat před
deštěm. Rodiče dojíždějících školáků mají vyřešenou otázku bez-
pečnější každodenní dopravy svých dětí. A ti, co městem jen
projíždějí, si mohou prohlédnout přehledný autobusový termi-
nál, který nahradil donedávna nepříliš udržovanou část města.
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Společnost Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.,
je od roku 1996 výrobcem a dodavate-
lem tepla a teplé užitkové vody do hro-
madné bytové zástavby a do řady neby-
tových objektů v Přelouči. V loňském
roce byl zaznamenán výrazný nárůst
ceny tepla. Proč tomu tak bylo, jsme
se zeptali ředitele společnosti pana
Ladislava Roušara.

Než odpovím přímo na vaši otázku,
předeslal bych, že loňský rok nebyl z hle-
diska vyrobeného množství jednotek tep-
la (GJ) nikterak výrazný. Již po dobu tří let
je výroba v porovnání s předcházejícími
léty na nižší úrovni, což je jednak ovliv-
něno nadprůměrně teplým počasím a ta-
ké stavebními úpravami prováděnými
na vytápěných objektech. Domy se za-
teplují, vyměňují se v nich okna a tím
mají nižší spotřebu tepla. 

Co se týká vlastní ceny tepla, zde v ro-
ce 2008 došlo opravdu k výraznému me-
ziročnímu nárůstu, způsobenému navý-

šením ceny plynu v průběhu roku o 35 %
a elektrické energie o 5 %. A vezmeme-li
v úvahu skutečnost, že náklady na ener-
gie se podílí na celkové ceně jednotky
tepla okolo 70 %, byl nárůst ceny ne-
vyhnutelný. 

„Občané často porovnávají cenu tep-
la v Přelouči s cenou v Pardubicích,
kde je teplo výrazně levnější“.

Ano, často se ve své praxi s tímto po-
rovnáním setkávám. Ale nemohu jinak
než odpovědět, že srovnáváme nesrov-
natelné. V našich kotelnách, provozuje-
me jich patnáct, jsou instalovány kotle
na spalování zemního plynu. Pardubice,
ale také Hradec Králové a Chrudim jsou
vytápěny z opatovické elektrárny. Zde se
spaluje „uhelný prach“, který je pochopi-
telně výrazně levnější než ušlechtilé pa-
livo zemní plyn. Z dostupných informací
vím, že jenom náklady na palivo při vý-
robě jednotky tepla v plynových kotel-

nách jsou ve výši celkové ceny jednot-
ky tepla vyrobené v Opatovicích. Dnes
můžeme jen litovat, že při výstavbě elek-
trárny ve Chvaleticích v osmdesátých le-
tech minulého století nedošlo k realizaci
teplovodu do Přelouče. Pak bychom měli
teplo za srovnatelnou cenu s Pardubicemi.

„Jak tedy vidíte vývoj ceny tepla v Pře-
louči pro letošní rok“?

Vše se bude odvíjet od ceny plynu
a elektřiny. Z informací od Východočes-
ké plynárenské a. s. vyplývá, že by v le-
tošním roce nemělo ke zdražení plynu
dojít. Ve sdělovacích prostředcích dokon-
ce proběhla zpráva o snížení jeho ceny
od července o 7 %. Pokud tomu tak sku-
tečně bude, je vytvořen základní předpo-
klad, aby cena tepla v Přelouči byla v po-
rovnání s rokem 2008 nižší. 

Ale jak všichni víme, tvorba ceny ener-
gií je věcí státní cenové politiky a tu my
nemůžeme ovlivnit. 
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Jak jsme volili do Evropského parlamentu

Zdražení ceny tepla v roce 2008 a jak to bude dál?

V České republice ukázaly výsledky volební účast 28,22 %.
Zvítězila ODS s 31,45 % hlasů, za ní následovala ČSSD s 22,38 %,
komunisté získali 14,18 % a lidovci 7,64 % hlasů.

V našem městě nejzodpovědněji přistoupili k volbám obča-
né s trvalým pobytem v Domově důchodců v Libušině ulici, svo-
ji občanskou odpovědnost naplnilo 40,48 %. V obci Klenovka

svůj hlas vhodilo do volební urny 34,06 %, v Mělicích to bylo
30,72 % voličů a 30,55 % odvolilo v areálu chovatelů v Račan-
ské ulici. Ostatní volební okrsky nedosáhly hranici třiceti pro-
cent. Ze třiačtyřiceti voličů obce Tupesy se volební komise do-
čkala pouze devíti z nich a 20,93 % voličů znamenalo v okrsku
Přelouč účast nejnižší.

číslo název celkem v %
1 Libertas.cz 15 0,79
2 Křesm. demokr. unie-Čs. str. lid. 84 4,42
3 Věci veřejné 78 4,10
4 Občanská demokratická strana 573 30,18
5 Suverenita 100 5,26
6 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net 31 1,63
7 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl. 3 0,15
8 Česká str. národ. socialistická 1 0,05
9 Evropská demokratická strana 33 1,73

10 Strana svobodných demokratů 4 0,21
11 Demokratická Strana Zelených 15 0,79
12 Česká strana národně sociální 2 0,10
13 Národní strana 4 0,21
14 SDŽ-Strana důstojného života 19 1,00
15 Humanistická strana 3 0,15
16 Moravané 0 0,00

17 Spojení demokraté - Sdruž. nezáv. 2 0,10
18 Liberálové.CZ 0 0,00
19 Strana demokracie a svobody 0 0,00
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 6 0,31
21 Komunistická str. Čech a Moravy 308 16,22
22 STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA 21 1,10
23 Strana svobodných občanů 17 0,89
24 SNK Evropští demokraté 26 1,36
25 Balbínova poetická strana 4 0,21
26 Strana zelených 36 1,89
27 Koruna Česká (monarch.strana) 4 0,21
28 Lidé a Politika 0 0,00
29 Strana soukromníků ČR 4 0,21
30 Zelení 1 0,05
31 Dělnická strana 11 0,57
32 NEZÁVISLÍ 18 0,94
33 Česká str. sociálně demokrat. 475 25,02

Jak jsme volili v našem městě se dozvíte v následující tabulce.

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy

14 14 100.00 7 352 1 906 25,92 1 905 1 898



Výstavba bytových domů „Na Hodinářce“ se v posledních
měsících skloňovala ve všech pádech a to jak na interneto-
vých stránkách, tak na veřejných zasedáních města Přelouče.
V současné době je však již vše vyřešeno. Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj námitky, že stavba je v rozporu s územním plánem, za-
mítlo. Sporné otázky, které nabádaly k pochybnostem, byly změ-
nou územního plánu odstraněny. A o co se vlastně jednalo?

V minulém roce společnost K2 invest s.r.o. požádala o vydá-
ní územního a stavebního povolení na výstavbu dvou šestipod-
lažních a dvou čtyřpodlažních bytových domů v lokalitě „Na
Hodinářce“. Bylo vydáno územní a stavební povolení a poté
zahájena výstavba prvního bytového domu A1. I přes spory,
které byly vedeny několik měsíců s majitelem pozemku, kte-
rý je ve vzdálenosti cca 150 m od bytového domu, je v domě
s 28 bytovými jednotkami 24 bytů zadaných. 

„Samozřejmě, že tyto problémy naši firmu značně poškodi-
ly, ale po ukončení sporu se zájem o nové byty opět zvyšuje
a připravujeme i výstavbu dalších 28 bytových jednotek v do-
mě A2. Přelouč je dobře dopravně obslužná s blízkostí Par-
dubic a Kolína, navíc v průběhu několika dalších let vybudu-
jeme moderní sídliště, kde bude spousta zeleně, prostory na
sportovní vyžití a dostatek parkovacích stání, jak garážových
pod vlastními domy, tak i těch venkovních. Ceny nových bytů
konkurují i cenám některých bytů starších“ řekl zástupce in-
vestora ing. Milan Kušta.

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 5. 2009 evidováno celkem
1 004 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstna-
nosti v měsíci květnu tedy činila v této oblasti 7,10 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému da-
tu např. Tetov 28,33 %, Holotín 25 %, Vápno 22,81 %, Pobě-
žovice 14,63 %, Kasalice 14,58 %, Hlavečník 14,55 %, Semín
13,26 %, Zdechovice 12,13 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 6,12 %,
Choltice 8,24 %, Břehy 6,25 %. V Přelouči dosahovala míra ne-
zaměstnanosti 6,44 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
5,04 % s celkovým počtem 5094 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 5,77 %, Holicko 5,45 % a Pře-
loučsko 7,10 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 5. 2009 cel-
kem 1152 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,4 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 31. 5. 2009 hlášeno na ÚP celkem 393 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo
celkem 2,6 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
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Domy „Na Hodinářce“

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce



Milí čtenáři,
máme tu opět léto a jistě nejen já pevně doufám, že při-

jdou horké dny s jasnou oblohou. Spousta Přeloučáků se pak
rozhodne ochladit své údy v blízkých mělických písníkách, a pro-
to bych i letos rád připomněl některá úskalí těchto míst.

Ve vztahu k nám se problematika těchto
míst týká zejména špatného parkování řidičů,
kteří sem přijíždějí. Žlutá čára souvislá (V12c)
nám zde jasně vymezuje místo, kde je zaká-
záno zastavení automobilů. Důvodem je sa-
mozřejmě zachování průjezdnosti tohoto úse-
ku. Nejen pro běžný bezpečný provoz, ale ta-
ké kvůli dosahu integrovaného záchranného
systému. 

V loňském roce nedocházelo v tomto smě-
ru k častým prohřeškům a nebylo nutné řešit
tyto přestupky odtahem vozidla a udělením
pokuty. Věřím, že náklady spojené s odtahem
vozidla ve výši 2 500 Kč a bloková pokuta do
2 000 Kč je dostatečným důvodem, proč zde neparkovat. 

Vzhledem k tomu, že se v létě toto místo stává velmi fre-
kventovaným, rozhodně musím varovat všechny před zvýše-
nou trestnou činností. Dochází zde k vloupáním do automo-
bilů nebo krádežím jízdních kol a osobních věcí. 

Proto si svá auta řádně zabezpečujte růz-
ným mechanickým nebo elektrickým zařízením
a nenechávejte na sedadlech nebo jiných vi-
ditelných místech cenné věci, telefony, naviga-
ce a další věci, které se „hodí“... 

Pokud jezdíte do těchto míst na kolech, vždy je řádně při-
pevněte zámkem k pevnému předmětu nebo více kol dohro-
mady a snažte se mít kolo na očích. 

Samozřejmě si nemohou být bohužel jistí ani pěší přícho-
zí. O dopravní prostředek sice nepřijdou, ale i oni jistě mohou
přijít na své dece k úhoně. Většina z nás sem chodí s osob-
ními věcmi, které musíme někde zanechat, pokud jdeme do
vody. Peněženky a mobilní telefony jsou nejčastěji předměty,
které někteří z vás následně marně hledají. Pokud opouštíte de-
ku, berte si tyto věci s sebou, vystřídejte se při koupání nebo po-
žádejte o dohled SPOLEHLIVÉHO souseda. Je pak velmi nepříjem-
né vyřizovat nové doklady nebo shánět důležitá telefonní čísla.

Přeji všem, aby letošní léto přineslo jen samé příjemné a po-
hodové okamžiky!

Nalezená kola na služebně MP!
Možná se některým z vás stalo, že vám by-

lo odcizeno jízdní kolo. Na služebně městské

policie se ukládají nalezená kola a je možné,
že právě kolo, se kterým jste se již rozloučili zde naleznete.
Proto apeluji na vás, koho tato nepříjemnost potkala, abyste se
u nás zastavili a kolo nám popsali. Je možné, že právě Vaše
kolo zde naleznete...

A NYNÍ NĚCO MÁLO Z NAŠÍ PRÁCE...
ŘIDIČ BEZ ŘIDIČÁKU...

V ulici K. Čapka zahlédla hlídka MP automobil řízený mla-
díkem, o kterém je známo, že nevlastní řidičský průkaz. Hned
byl hlídkou zastaven. Samozřejmě u sebe neměl ani řidičský
průkaz, ani technický průkaz od vozidla a ani zákonné pojiš-
tění. Z důvodu podezření spáchání trestného činu byla věc pře-
dána policii ČR.

LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ...
Na služebnu MP se dostavila paní, kterou údajně po 22. hod.

v ulici Za Fontánou přepadli dva neznámí mladíci. Jeden z nich
ji měl udeřit do hlavy a poté jí z ruky vytrhnout tašku, ve které
měla své osobní věci, doklady, peníze a klíče od domu. Ona
poté upadla na zem a muži odešli. Poškozená paní předala
strážníkům popis obou mužů. Veškeré poznatky a záznamy
z kamerového systému byly předány policii ČR.

ZLODĚJ VE ŠKOLCE...
Z MŠ Kladenská jsme přijali oznámení, že jim tam oknem

někdo odcizil dvě peněženky s finanční hotovostí cca 1 000 Kč,
doklady a platební kartou. Dále byl odcizen fotoaparát za
6 000 Kč.

Hlídka MP zajistila místo činu do příjezdu PČR.

ROZVÁŠNĚNÝ VÝTRŽNÍK...
Kolem půlnoci přijal dozorčí MP telefonické oznámení

o dvojici mladíků, kteří křičí a vlastními těly naráží do výloh
obchodů.

Tou dobou byli oba již monitorováni kamerovým systé-
mem. Jeden z nich měl rytířské sklony a mlátil dřevěným me-
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čem do výloh, omítek domů, odpadkového koše... Poté, co meč
zničil, ho odhodil. Hlídka oba hrdinné reky zastavila a proved-
la kontrolu jejich původu. Rozumnější z nich nechtěl mít s roz-
dováděným kolegou nic společného, a proto byl poučen a po-
slán domů. 

Druhý z mladíků u sebe neměl doklad totožnosti, proto by-
la jeho totožnost ověřena přes operačního policie ČR. 

S tímto pánem byla o poznání horší komunikace než s jeho
kolegou, a tak byla na místě provedena dechová zkouška. Ta
ukázala na přítomnost alkoholu v dechu ve výši 2,62 promile.
Výsledek dechové zkoušky nám tento udatný hrdina nepode-
psal, namísto toho tužkou pomaloval služební vozidlo. 

Jeho jednání odmění přestupková komise.

NEODBYTNÝ ZÁKAZNÍK...
Volala obsluha z restaurace ve Břehách, že se tam dožadu-

je ubytování nějaký opilec a kope do dveří. Nechce odejít a do-
žaduje se nějaké ženy. Hlídka zjistila, že pán hledá přítelkyni,
která zde má být údajně ubytovaná. Při kontrole totožnosti mu-
že bylo zjištěno, že po něm pátrá policie ČR, a tak byl hlídkou
předveden na služebnu policie ČR.

OBDIVOVATELÉ HŘBITOVA...
Všímavý občan nám telefonicky oznámil, že tři muži právě

přelezli plot u hřbitova a pohybují se po něm. Hlídka provedla
kontrolu hřbitova a byli zde tito tři mladíci nalezeni. Tvrdili, že
si jdou prohlednout noční „život“ na hřbitově. Byli z místa vy-
kázáni a poznatky byly předány policii ČR.

ZÁBOR CHODNÍKU...
Kvůli stížnosti na neprůchodnost chodníku v ulici Pražská

jsme provedli kontrolu obchodu s textilem a dalším zbožím.
Nebylo zde zjištěno žádné protiprávní jednání, nebom dotčení
obchodníci mají povolení na zábor tohoto místa od MěÚ a za-
placené poplatky. 

JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁM NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLA:

tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů

tel.: 466 959 660
fax: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

Ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům Městské
policie v Přelouči za pomoc mé nemocné dceři. Strážníci ji
vždy ochotně pomohli v obtížných situacích. Vážím si jejich
práce a jsem jim velmi vděčná. 

Děkuji Říhová.
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Společnost přátelská rodině
Kampaň s tímto názvem vyhlásila Sím ma-

teřských center v ČR, tedy i Rodinné centrum Ku-
bíček v Přelouči. Mezi oceněnými subjekty je
i naše škola, které byl certifikát udělen za deví-
tiletou péči o zdravotně hendikepovaného žáka.
Tento chlapec, letos vycházející školu, tak mohl
absolvovat všech devět ročníků základní školy
v běžné třídě s ostatními vrstevníky.

Stejné ocenění převzal i jeho osobní asistent
Zdeněk Šrek, který se tomuto chlapci s nebýva-
lou péčí a velmi svědomitě věnoval téměř pět
posledních let.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Změna prostor školní družiny
Od 1. září budou všechna oddělení školní

družiny působit v jiných prostorách než dosud.
Vzhledem ke statickému narušení stávající bu-
dovy se pracoviště školní družiny přesouvá do
budovy prvního stupně v Kladenské ulici. Tam
budou během prázdnin provedeny stavební úpra-
vy, po kterých budou pracovní podmínky stejně
dobré, jako tomu bylo dosud.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Adopce na dálku
V měsíci květnu se na naší škole uskutečni-

la finanční sbírka na pomoc dvěma indickým
dívkám. Celkem bylo vybráno 13288 Kč (9373 Kč
na I. stupni a 3915 Kč na II. stupni). Nejvyššími
částkami přispěly děti z těchto tříd: 4.A (2700 Kč),
2.B (2300 Kč) a 7.B (940 Kč). 

Děkujeme všem žákům, rodičům i učitelům,
kteří přispěli do této sbírky a tím umožnili na-
šim adoptovaným holčičkám pokračovat v zá-
kladním vzdělávání. 

Tato akce úspěšně završila projekt s názvem
Naděje pro Indii, o němž jsme informovali v před-
cházejících číslech Roštu.

Jitka Lacinová

Den dětí
5. 6. si všech 210 žáků I. stupně užilo oslav

Dne dětí. 
4. a 5. třídy si v Sokolovně zahrály ping-pong,

basketbal, vybíjenou, vyplňovaly kvíz z přírodo-
vědy a zasoutěžily si v matematické „běhavce“.

Odměnou jim byly drobné ceny a nanuková
svačinka.

Ostatní děti si ve škole vyzkoušely svoji
zručnost, šikovnost a trpělivost při zábavných
soutěžích, které vedli jejich starší spolužáci
z 9. tříd. Za získané body si žáčci mohli v „ob-
chodě“ vybrat hračku nebo sladkost. 

Mgr. Zuzana Jánská

Reprezentant školy
Tento titul převzali 10. června ve velkém sá-

le Občanské záložny nejlepší žáci naší školy za
přítomnosti představitelů města, školy i rodičů.
Za I. stupeň byla oceněna Kateřina Soukupo-
vá ze 3.B, nejlepším prvňáčkem se stala Diana
Žáčková z 1.B.

Za II. stupeň byly ceny uděleny těmto žá-
kyním:

Kristýna Hubáčková - 7.B - směr sportovní
Barbora Plecháčková - 9.A - směr jazykový
Jana Neubauerová - 6.A - směr přírodověd-

ně technický
Andrea Kutílková - 9.B - směr společensko

vědní

Sběr pomerančové kůry
Do konce dubna probíhal sběr pomeran-

čové a citrónové kůry. Bylo sebráno přibližně
235 kg pomerančové a 5 kg citrónové kůry, za
které škola obdrží asi 4000 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Přírodovědná soutěž
26. 5. se uskutečnila na I. stupni naší ško-

ly soutěž v poznávání rostlin a živočichů.
V kategorii 3. tříd vyhrála Tereza Zvoníčko-

vá, na 2. místě se umístila Markéta Damborská
a 3. místo patří Kateřině Soukupové.

Kategorii 4. tříd vyhrál Vít Morávek, na 2. mís-
tě je Lucie Novotná a na 3. místě Ondřej Husák.

1. místo v kategorii 5. tříd patří Daniele
Mňukové, 2. místo Kateřině Damaschkové a 3. je
Václav Luňák.

Tito výherci se spolu s vybranými žáky 2. stup-
ně zúčastnili i okresního kola soutěže.

Tereza Zvoníčková obstála výborně i v okre-
se a obsadila 1. místo ve své kategorii, Vít Mo-
rávek také výborně reprezentoval a odnáší si
3. místo, Daniela Mňuková ve velké konkuren-
ci skončila na pěkné 9. příčce.

Ze 6. tříd se Jana Neubauerová umístila na
krásném 7. místě. Soutěžící ze 7. tříd skončili
v 1. třetině soutěžního pole.

Mgr. Zuzana Jánská,
Mgr. Věra Mňuková,
Mgr. Hana Kalinová

Výsledky soutěží ve vybíjené
Na hříšti za místním gymnáziem probíhaly

v květnu soutěže žáků 6. tříd ve vybíjené. Nejdří-
ve se zde utkala družstva chlapců i dívek z oko-
lí Přelouče a pak se zde konala kola okresní. 

Úspěšnější než kluci byla letos naše děvča-
ta, která postoupila do dalších bojů z 2. místa

v okrskovém kole spolu s prvními Chvaletický-
mi. V okresním kole skončily naše dívky před
nimi a obsadily v silné konkurenci 3. místo.
O tento pěkný výsledek se zasloužily: E. Bláhová,
E. Kučerová, T. Roubová a K. Šurkalová z 6.A,
K. Jindrová, Š. Kasalová a T. Žáčková z 6.B, B. Heb-
ká, A. Holubová, A. Pacáková a G. Valchová z 5.B.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy. 

Mgr. Jitka Lelková,
Mgr. Hana Neradová

Na prázdniny
Všem žákům, zaměstnancům školy, spo-

lupracujícím organizacím či jednotlivcům, ro-
dičům i všem čtenářům ROŠTU přeji krásné,
pohodové léto plné dokonalého odpočinku.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy
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Turnaj v malé kopané
Pamako 2008/2009

V letošním školním roce jsme se přihlásili do
celoročního turnaje v malé kopané v Pardubicích.
Zúčastnili jsme se pěti turnajů, ve kterých jsme po-
stupně narazili na 14 základních škol pardubické-
ho okresu. 

V těchto utkáních se našim chlapcům podaři-
lo 11x zvítězit, 1x remizovali a pouze 2x odešli po-
raženi. Díky svým výkonům tak obsadili celkově
skvělé druhé místo za suverénní fotbalovou ško-
lou ZŠ Ohrazenice, která neztratila ani jeden bod.

Krajské kolo v minifotbale 
Jako vítězové okresu si vybojovali naši hoši

právo účasti v krajském finále VII. Olympiády dětí
a mládeže v minifotbale. To proběhlo na útulném
stadionku v Libchavách u Ústí nad Orlicí. 

K prvnímu utkání nastoupili naši kluci proti zá-
stupcům okresu Ústí nad Orlicí, žákům ZŠ Jirásko-
va Vysoké Mýto. Na začátku druhého poločasu se
naši ujali brankou D. Hajna vedení 1:0, soupeři se
však šmastnou dorážkou podařilo po dvou minutách
vyrovnat. Naše naděje na dobrý výsledek pak držel
skvělými zákroky J. Černík. Minutu před koncem
jsme bohužel po soupeřově přečíslení dostali druhý
gól a zápas i přes neproměněnou „gólovku“ v po-
sledních vteřinách prohráli. 

Podruhé se naši představili proti zástupci svi-
tavského okresu, proti chlapcům z Dolního Újezda.
Zklamaní hráči nehráli zcela koncentrovaně a brzy
prohrávali. Z ojedinělého brejku se trefil soupeř po
třetí a o výsledku bylo rozhodnuto. Borci z Přelou-
če dali do hry celé srdce.

Reprezentovali: 
D. Hajn, J. Černík, L. Votápek, J. Vojáček, J. Pleskot,
J. Svoboda, P. Boháč, P. Šanda, O. Miláček, M. Stej-
skal a M. Votápek

Děkuji za vzornou reprezentaci všem zúčast-
něným.

Bc. M. Bulušek

Přírodovědná soutěž
Ve středu 3. 6. proběhlo v Pardubicích okresní

kolo Přírodovědné poznávací soutěže, kde naši ško-
lu reprezentovali nejúspěšnější žáci kola školního.

Ve velké konkurenci se na vynikajících pozicích
umístili tito žáci:
Dušek Jan, 3.A 3.-4. místo
Malinová Lenka, 4.B 4. místo
Plíva Ondřej, 6.B 8. místo
Vojáček Jakub, 9.B 2. místo
Pokorný Tomáš, 9.A 4. místo

Všem zúčastněným blahopřejeme. 
Mgr. M. Skálová

Projektový den „Město Přelouč“
Dne 20. 5. ve škole nezvonilo. Žáci byli rozdě-

leni do skupin, pracovali v blocích. Byl totiž „Projek-
tový den - Město Přelouč“. Každá třída nebo skupi-
na si zvolila své téma týkající se města Přelouče:
ohrožení živočichové na Slavíkových ostrovech, his-
torie budovy školy, sportoviště ve městě, anketa me-
zi obyvateli, dopravní situace…

Žáci ze třídy 3.B pracovali na projektu „Kam
za kulturou v Přelouči?“ Navštívili a prohlédli si
prostory Občanské záložny, knihovnu a budovu ki-
na. Své poznatky a dojmy potom zpracovali ve ško-
le. Malovali pozvánku, vytvářeli obal knihy a psali
doprovodný text.

Cyklotrasa okolo Přelouče 
„Osmáci“ při práci využili vlastní znalosti, turis-

tické mapy, plány Přelouče a okolních obcí, časo-

pisy a knihy. Vytvořili plakát s trasou výletu nebo
cyklovýletu. Připomněli si řadu turistických zajíma-
vostí.

Jména ulic
Žáci zpracovávali téma pojmenování ulic Pře-

louče. Ulice si rozdělili do skupin podle původu
pojmenování. Informace k jednotlivým skupinám
ulic si vyhledali v encyklopediích a příručkách a spo-
lu s obrazovým matriálem (fotografie ulic, podobiz-
ny osobností) je nainstalovali na volné listy, které
potom svázali do sešitu.

Spisovatelé Přeloučska

Smíšené družstvo žáků 8.A,B za pomoci p. Hý-
vlové mapují díla spisovatelů Přeloučska…

Výtvarní umělci Přeloučska
Některá jména slyšely děti poprvé, o jiných do-

kázaly samy pohovořit. Dvě skupinky žáků 6. tříd

se rozhodly propagovat Přelouč prostřednictvím po-
hlednic.

Projektový den se dětem velice líbil, dověděli
se mnoho zajímavostí o Přelouči. Pro děti to bylo
skutečně dobrodružství a již se těší na další pro-
jektový den.

A jak se pracovalo
ve školní družině?

I ve školní družině prožily děti zajímavé odpo-
ledne. Vychovatelky pro ně připravily nejrůznější
činnosti, které byly ovlivněny tématem projektu
„Město Přelouč“.

První skupina pod vedením p. E. Zoulové za-
měřila své aktivity na „Historické budovy naše-
ho města“. Po vycházce a vyprávění o starých bu-
dovách na náměstí, které jsou opravené a v novém
„kabátku“, děti domy kreslily a malovaly. V keramic-
kém kroužku tvořily z hlíny kachle tyto budovy zná-
zorňující. Všechny výtvarné práce i tyto kachle bu-
dou použity k výzdobě interiéru družiny.

Odpolední činnosti chlapců ze sportovního
kroužku florbalu měly společný námět „Sport v na-
šem městě“. Chlapci při besedě svou vychovatel-
ku p. J. Prokopcovou přesvědčili o tom, že o spor-
tu v Přelouči vědí opravdu hodně. Pro florbalisty
1. tříd připravila vedoucí kroužku první vzájemné
utkání v tomto roce. Tito nejmenší hráči se po celý
rok při zápase nepotkali, střídali se pro velký zájem
dětí v tréninku po týdnu. Role trenérů a poradců
se ujali třemáci Honza Farkaš a Robin Klusák. Tým
„žlutých“ porazil „červené“, ale sladkou odměnu,
diplomy a ocenění si zasloužili všichni hráči.

Skupina 3. tříd se svou vychovatelkou p. K. Ne-
časovou poznávala „Zeleň v našem městě“. Při
vycházce děti pozorovaly stromy i květiny rostoucí
v okolí družiny a určovaly jejich názvy. Využívaly
různé atlasy a encyklopedie.

Věříme, že děti prožily svůj volný čas smyslu-
plně. J. Kasalová Prokopcová

ved. vychovatelka 

Vybíjená
Ve čtvrtek 28. 5. 2009 se čtvrmáci a pámáci zú-

častnili tradičního turnaje ve vybíjené ZDECHOVI-
CE CUP 2009. Turnaj se konal ve sportovní hale ve
Chvaleticích a startovalo na něm 9 družstev. Na-
šimi soupeři byli žáci a žákyně ZŠ Pardubice, Be-
nešovo nám. (pozdější celkový vítěz) a ZŠ Chvale-
tice. Ze základní skupiny jsme postoupili do boje
o 4. až 6. místo. V této skupině jsme jednou vyhrá-
li a jednou prohráli a umístili se na 5. místě.

Prožili jsme pěkné rušné sportovní dopoledne.
Mgr. V. Ostatek 

Přejeme všem krásné léto plné příjemných
zážitků a pohody.

Děkujeme našim zaměstnancům, přízniv-
cům a sponzorům za celoroční spolupráci a fi-
nanční podporu.                                   -ved-
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Poděkování za spolupráci
Uplynul opět další školní rok, který

přinesl, stejně jako každý jiný, dobré i to
horší. Naštěstí pro nás všechny toho dob-
rého bylo dost a patří za to dík mnoha li-
dem a institucím. Dovolte mi proto podě-
kovat touto cestou

"Kulturním službám města Přelouče,
a to zejména Danu Reichmanovi, za
maximálně vstřícnou, profesionální
a naprosto spolehlivou spolupráci při
realizaci všech našich veřejných pre-
zentací.

"Paní Marii Bláhové, která je vedle své
profese dobrou duší Městské Záložny
a s vlídností i smyslem pro pořádek so-
bě vlastním dokáže zajistit 100% záze-
mí nejen pro naše koncerty.

"Paní Janě Janákové za umožnění rea-
lizace našich koncertů v prostředí Vino-
téky U Kotýnků, kde se skvělá nabídka
vín pro naše návštěvníky pojí s vkusem
a zdravým bohémským duchem volno-
myšlenkářských umělců.

"Manželům Schusterovým za „azyl“ při
natáčení zvukového záznamu pro CD
k výročí školy i při realizaci několika
reprezentativních koncertů. 

"Všem pánům zvukařům a osvětlova-
čům, kteří jsou součástí našich vystou-
pení a bez jejichž pomoci bychom se
rozhodně neobešli.

"Hotelu Bujnoch za zapůjčení techniky
pro realizaci divadelního představení
v rámci V. ročníků festivalu Polanské-
ho Přelouč.

"Všem pánům ředitelům, jejich zástup-
cům i všem ostatním pracovníkům škol
na našich odloučených pracovištích. Vá-
žíme si jejich podpory a pomoci při za-
jišmování veškerých podmínek nezbyt-
ných pro výuku našich žáků.

"Našemu zřizovateli, Městu Přelouč a pa-
ním Aleně Hanušové a Aleně Pavlíkové
z odboru školství za pomoc a podporu
v naší hlavní činnosti.

"Paní Jiřině Hutlové, která s námi úžas-
ným způsobem spolupracovala při pre-
zentaci naší školy na veřejnosti.

"Výboru SRPŠ naší školy za účinnou po-
moc při zabezpečení našich mimoškol-
ních aktivit.

"Všem našim kolegům (bez výjimky
pracovního zařazení) za bezkonfliktní
a otevřenou spolupráci, vstřícnost, pro-
fesionalitu a osobní zápal, s kterým pl-
ní své pracovní povinnosti.

"Rodičům našich žáků, kteří k nám ma-
jí důvěru a díky nimž máme možnost
vzdělávat děti a přispívat ke kulturnímu
dění nejen města Přelouč.

"A v neposlední řadě Vám všem, na kte-
ré jsme snad zapomněli, ale jejichž prá-
ce a názory jsou pro nás stejně přínos-
né a nepostradatelné. 

Přejeme Vám krásné léto, plné poho-
dy, tak akorát sluníčka a spoustu příleži-
tostí pro relaxaci, abychom se mohli v zá-
ří opět s Vámi všemi setkat a pokračovat
v našem společném díle.

Děkujeme a těšíme se na Vás.
Za celý kolektiv ZUŠ Přelouč

Jana Bednářová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

Letošní ročník opět posluchačům po-
skytl řadu akcí rozmanitého charakteru.
Proběhla úspěšná premiéra divadelní hry
Výtečníci, které pod vedením Mgr. Zdeň-
ka Rumpíka nastudovali žáci literárně-
dramatického oddělení ZUŠ. O hudební
podbarvení tohoto komediálního muzi-
kálu ze školního prostředí se postaral
školní taneční orchestr Bu� fit, vedený
M. Nedbalem a P. Pokorným. 

V pondělí festival pokračoval tradič-
ní Jazzotékou, při které žáci hudebního
oddělení svými výkony doslova nadchnu-
li do posledního místečka zaplněný pro-
stor Vinotéky Kotýnek. Úterní odpoledne
zaplnili žáci a pedagogové výtvarného
oboru, kteří slavnostní vernisáží završili
svou několikaměsíční práci. Středa na-
bídla nejen společné vystoupení taneční-
ho orchestru Bu� fit a mažoretek na ná-
městí, ale i další tradiční koncert festivalu,
komorně laděné Nocturno. V krásném
prostředí chrámu Českobratrské církve
evangelické se publiku představili nejen
žáci a učitelé školy, ale i hosté z Konzer-
vatoře v Pardubicích a AMU v Praze. 

Čtvrteční odpoledne bylo nejen ve
znamení koncertních výkonů, ale i přá-
telského setkávání a výměny zkušenos-
tí. Na Meziměstský koncert přijeli hosté

z obou pardubických základních umělec-
kých škol. Velmi příjemné odpoledne vyvr-
cholilo vystoupením jazzového seskupe-
ní Otty Cerala. Vrtkavé počasí pátečního
večera bohužel neumožnilo uspořádat
netradiční divadelní představení na škol-
ní zahradě, indiánské legendy tedy ožily
v hudebním sále. 

Tradičním završením festivalu Polan-
ského Přelouč je sobotní defilé dechových
hudeb na náměstí T. G. Masaryka. Naše

pozvání letos přijaly orchestry z Chrasti,
Chlumce nad Cidlinou, Police nad Metu-
jí, Chocně a Ústí nad Orlicí, nechyběly sa-
mozřejmě ani oba domácí soubory - De-
chová hudba Vladimíra Kosiny a Dechový
orchestr ZUŠ, vedený Michalem Chmela-
řem. Sobotní koncert opět potvrdil, že úro-
veň dechové hudby v Čechách je velice
vysoká a byla by obrovská škoda tuto
tradici nezachovat budoucím generacím. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli
s organizací festivalu, a návštěvníkům za
jejich podporu a přízeň.    Petra Lojínová

Ohlédnutí za V. ročníkem festivalu Polanského Přelouč

Inzerce



Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
K. H. Máchy 325, Přelouč 535 01
Tel. 466 958 700, 466 958 709

NABÍDKA VÝUKY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Na škole probíhá výuka v těchto oborech:

HUDEBNÍ OBOR Zábavnou formou rozvíjíme hudební talent dětí od nejútlejšího
věku. Individuální nebo skupinovou formou vyučujeme zpěv, hru na klavír, varhany, key-
board, akordeon, housle, kytaru, bicí a veškeré dechové nástroje. V rámci každého nástro-
je žák navštěvuje i hodiny hudební teorie. Ve škole také velmi úspěšně pracují tři pěvecké
sbory (Korálek pro nejmenší, RošJák pro větší a Mezzoforte pro úplně největší), dechový
a taneční orchestr a komorní seskupení.

VÝTVARNÝ OBOR Napomáhá rozvoji výtvarného cítění a myšlení. Ve škole je malíř-
ský ateliér a kvalitně vybavená keramická dílna s pecí. Žáci navštěvují výtvarné, keramické
a sochařské dílny a pravidelně prezentují své práce na školních i mimoškolních výstavách.
Řada našich žáků pokračuje ve výtvarném studiu na školách vyššího typu - uměleckých,
grafických, pedagogických a technických.

TANEČNÍ OBOR Rozvíjí chuJ dětí k pohybu a tanci, napomáhá zdravému fyziolo-
gickému vývoji, koriguje drobné vady v držení těla a pomáhá lepší koordinaci těla.
Ve škole se děti seznámí s tancem klasickým, lidovým a současným. Žáci tanečního oboru
se zúčastňují řady velmi oblíbených zájezdů a výměnných pobytů. 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Žákům poskytne základy jevištní mluvy
a pohybu na prknech, která znamenají svět, v rámci studia projdou žáci i speciální hlaso-
vou výchovou. Mají možnost hostovat v profesionálních divadlech, jezdí na exkurze do
známých divadelních souborů i mimo republiku a navštěvují vybraná představení. 

Nabízíme umělecké vzdělávání v příjemném a inspirativním prostředí, vlídné a ochotné
pedagogy s individuálním přístupem a respektem k osobnosti žáka. možnost individuální,
skupinové a kolektivní výuky, možnost zapůjčení hudebního nástroje zdarma, příprava
na vyšší typy uměleckých škol, účast na soustředěních, soutěžích a festivalech, slavnostních
koncertech, zahraničních zájezdech a výměnných pobytech.
Výuka se koná každý den od září do června v odpoledních a podvečerních hodinách a roz-
vrh hodin respektuje požadavky žáků a rodičů. ZajišZujeme i výuku na odloučených pra-
covištích v Cholticích, Chvaleticích, Zdechovicích, Řečanech a Břehách.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonem na čísle 466 958 700, e-mailová adresa:
zus@prl.czn.cz

Těšíme se na vás!   Jana Bednářová, ředitelka školy
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
zájmové kroužky a kurzy na školní rok 2009-2010
www.dumdeti.wz.cz, e-mail: ddm@lonet.cz, 466 672 003, 739 633 508



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

DĚTSKÝ DEN
V pátek 29. května proběhl DĚTSKÝ DEN pořádaný klu-

bem RADOST společně s klubem maminek a dětí SLUNÍČKO.
S ohledem na počasí jsme pro jistotu zvolili velký sál Sokolov-
ny Přelouč. Nálada byla skvělá, děti si zasoutěžily, zhlédly lout-
kové divadélko, malovaly na sádrové odlitky a v samém závě-
ru si opékaly vuřty. Velký zájem byl o nafukovací skluzavku od
firmy M&M Reality Pardubice. Tímto M&M Reality velice dě-
kujeme, zvláště tatínkovi Renatky Křivkové, který ještě dětem
nafukoval firemní balónky. Klub Radost i klub Sluníčko při-

pravují pro Vaše děti tu nejatraktivnější zábavu a proto nás
neváhejte navštívit. Jsme tu pro Vás. 

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI VYHLAŠUJE

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
Soutěž je určena pro všechny školy v Přelouči a okolí, pro

jednotlivce a přeloučské občany. Výtvarné téma bude zaměře-
no k příležitosti přeloučských oslav a předávání cen za dabing
Františka Filipovského.

Zpracování - volné (koláž, portrét Františka Filipovského apod.)
Výtvarné práce odevzdejte do 14. září 2009 do klubu Ra-

dost sídlícího v sokolovně Přelouč.
Všechna díla soutěže budou vystavena v prostorech Ob-

čanské záložny, vítězové následně odměněni a zveřejněni
v přeloučském Roštu.

Děkujeme všem dobrovolným pracovníkům, kteří ve svém
volném čase jakýmkoli způsobem pomáhají a obohacují naši
činnost pro klienty.                        Kolektiv klubu Radost
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Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval Mgr. Culkovi za cenné rady a zkušenosti, které mi po celou dobu mého působení v DDM

předával a doufám, že se mi podaří navázat na jeho úspěšnou činnost i v budoucích letech.
ing. Pavel Hrdý, od 1. 8. 2009 ředitel DDM Přelouč



Strašidelných rejů není nikdy dost
a proto jsme letos opět přichystali pro
naše dětské čtenáře večírek plný bubáků
a jiných důvodů k radosti a veselí. Účast

bylo možné si zajistit sepsáním straši-
delného příběhu, což pro naše sečtělé
psavce nebyl žádný problém. I výroba
vlastního strašidelného převleku byla
spíš důvodem k radosti, než ke starosti.
A v pátek 12. 6. jsme zahájili sešlost du-
chů, bílých paní, ježibab, upírů a podob-
né havěti. Knihovna se proměnila v dou-
pě plné pavouků a netopýrů a všechna
strašidla si užila soutěžení, výtvarnou
dílnu i stezku odvahy v půlnočním par-
ku. Jen čas nám ubíhal strašidelně rych-
le a konec přišel příliš brzy. Nezbývá, než
se začít těšit na další setkání za rok.

L. Hývlová

SVITAVY 29. - 30. 5 2009
Po skončení našeho místního kola

znalostní soutěže My všichni jsme Vý-
chodočeši čekalo naše vítězná družstva
kolo regionální. V něm se chystaly změ-
řit síly děti z krajů Pardubice a Hradec
Králové. Protože o tuto soutěž byl v Pře-
louči mimořádný zájem, vybojovali jsme

účast ve finále dokonce pro dvě družstva.
Na prvním místě v Přelouči si účast zajis-
tila děvčata ze ZŠ Smetanova ulice Mag-
da Trojanová, Iva Neubauerová a Jana
Neubauerová, které si daly pro finále
název Delfíni. Z druhého místa zamířilo
do finále družstvo složené ze dvou stu-
dentek Gymnázia Přelouč Anety Krauso-
vé a Míši Kubelkové a žákyně ZŠ Masa-
rykovo náměstí Terezy Kohoutkové. Tohle
družstvo si dalo název Pusinky. 

V pátek 29. 5. jsme vyrazily ve výhrad-
ně dámské sestavě do deštivého rána,
abychom stihly rychlík na Svitavy. Déšm
nás ostatně provázel celým soutěžním ví-

kendem, ale nikomu neubral ani soutěž-
ní nadšení, ani radost ze zážitků.

Svitavy jsou krásné město a nový kul-
turní komplex, ve kterém je i knihovna,
opravdu stojí za vidění. Soutěžící se sjeli
snad ze všech koutů obou krajů a prvním
společným úkolem bylo vzájemné sezná-
mení. Pak už začala jednotlivá soutěžní
kola a hned v tom prvním, které hodno-
tilo především úroveň znalostí o obou
regionech, zabodovalo družstvo Delfí-
nů a obsadilo první místo. Další velmi
úspěšnou částí byly pro nás krátké scén-
ky z historie nebo pověstí. Zatímco Del-
fíni velmi zapáleně roštovali svatého

Vavřince, Pusinky vsadily na vytahování
vola na věž, což předvedly tak úspěšně,
že v tomto kole vyrovnaly náskok Delfí-
nů a pro změnu zvítězily ony. Program
byl zpestřen také krásným tanečním pro-
gramem žáků ZUŠ Svitavy. Je pravda, že
v dalších soutěžích a konečném sčítání
bodů už děvčata nebyla tak úspěšná, ale

po noční hře Hledání štítů jsme se shod-
ly, že celá akce nemá chybu a za dva ro-
ky pojedeme zase.

Po přespání ve svitavské knihovně
a dopolední prohlídce města už nezbý-
valo, než doběhnout lijákem na nádra-
ží a než na nás trochu oschly šaty, by-
ly jsme zpátky v Přelouči.

Ještě jednou děkujeme všem dětem,
které se zúčastnily v tak hojném počtu
místního kola a také všem vyučujícím,
kteří jim s přípravou pomáhali. Šestici
soutěžících blahopřejeme k báječným
výkonům a děkujeme za vzornou repre-
zentaci našeho města.

L. Hývlová
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MY VŠICHNI JSME VÝCHODOČEŠI
Městská knihovna Přelouč

STRAŠIDELNÝ VEČÍREK
Městská knihovna Přelouč



NAUČNÁ LITERATURA
filozofie
SEDLÁČEK, Tomáš
Ekonomie dobra a zla: po stopách lidské-
ho tápání od Gilgameše po finanční krizi.
Praha: 65. pole, 2009.

náboženství
CINCIBUS, Josef
Toulky světem bájí, aneb, S rozhlasem po
stezkách mytologie.
Praha: Radioservis, 2009.

příroda
CÍLEK, Václav
Dýchat s ptáky: obyčejné texty o světle pa-
měti, pravdě oblaků a útěše míst. 
Praha: Dokořán, 2008.

alternativní lékařství
NOVOTNÝ, Petr
Filozofie nemocí: uzdravování psychický-
mi prostředky.
Liberec: Dialog, 2009.

dějiny, druhá světová válka
KNOPP, Guido

Zajatci: život za ostnatými dráty. 
Praha: Ikar, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
KRAUS, Ivan
Muž na vlastní křižovatce. 
Praha: Academia, 2009.

RYŠAVÝ, Martin
Cesty na Sibiř. 1., 2. díl. 
Praha: Revolver Revue, 2008.

SOUKUPOVÁ, Petra
Zmizet. 
Brno: Host, 2009.

PAMUK, Orhan
Sníh. Praha: Argo, 2009.

WHITTON, Hana
Zimní královna. 
Frýdek-Místek: Alpress, 2006.

ŽIVOTOPISY
MATYÁŠOVÁ, Judita
Na cestách s Franzem Kafkou: slavná i ne-
známá místa v Čechách a Evropě. 
Praha: Academia, 2009.

MORAIS, Fernando
Mág (Paulo Coelho). 
Praha: Argo, 2009.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Malý šimpanz. 
Praha: Knižní klub, 2009.

TRNKOVÁ, Klára
Český rok: z babiččina kapsáře. 
Praha: Studio Trnka, 2009.

MANDELOVÁ, Helena
Moje vlast je v Evropě: o krajinách, pří-
rodě, obyvatelích a minulosti naší země
a Evropy. 
Liberec: Diaolog, 2008.

UPOZORNĚNÍ - Výpůjční doba
červenec - srpen

Po, St   8-12  13-18

Hezké léto, hodně sluníčka a odpo-
činku přejí všem čtenářům pracovnice
Městské knihovny.

J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

V úterý 23. června proběhla druhá po-
pulárně naučná akce o přírodě Přelouč-
ska s názvem „Za klenotem naší ptačí
říše“, kterou uspořádal Odbor životního
prostředí MěÚ Přelouč ve spolupráci
s Městskou knihovnou Přelouč. Deštivé
počasí odradilo mnohé zájemce, akce se
zúčastnilo pouze 5 nadšenců, kteří dora-
zili na místo srazu u Opatovického kaná-
lu v Břehách. Hlavním bodem programu
bylo povídání o ledňáčku říčním, o kte-
rém se přítomní dozvěděli, jak se roze-
zná samička od samečka, kolikrát se po-
topí než uloví jednu rybku, kam létají
zimovat mladí ptáci, kde ledňáček hníz-
dí, kolik má mladých, kolikrát do roka vy-
hnízdí atd. Přestože byly nataženy odchy-
tové ornitologické sítě, tři na Opatovickém
kanále a dvě na náhonu k rybníku Černý-
Nadýmač, žádný ledňáček se nechytil. Pří-
čin neúspěchu mohlo být několik. Nepří-
znivá zima, která měla negativní vliv na
početnost ledňáčků, kalná voda v tocích
po deštích a nepříznivé deštivé počasí. 

Nezůstalo jenom u ledňáčka a řeč
byla také o vydře říční, která již také ob-
sadila vodní toky na Přeloučsku. Poslu-

chači měli možnost si prohlédnout vyd-
ří trus a také si k němu přivonět, proto-
že jeho vůně po rybách je nezaměnitel-
ná. Povídalo se i o dalších obyvatelích
vodní říše, kterými jsou vážky, dravci me-
zi hmyzem.

Deštivé ledňáččí odpoledne

Inzerce



Odbor životního prostředí MěÚ Přelouč ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Přelouč pořádá v pořadí 3. populárně naučné
přírodovědné povídání, tentokrát se bude mluvit o netopýrech.
Celá akce bude probíhat v rámci tzv. Evropské noci netopýrů.

Evropské země, které se připojily k Dohodě o ochraně po-
pulací evropských netopýrů (Agreement on the Conservation of
Populations of European bats), každoročně tuto akci pořádají
na konci srpna a začátkem září.

Připraveno bude povídání o netopýřím roce, tj. kde jsou
netopýři v zimě, kde v létě, čím se živí, jak se orientují atd. Poví-
dání bude doplněno přímým pozorováním netopýrů ve volné
přírodě. K dispozici bude také ultrazvukový detektor, pomocí
kterého chiropterologové (znalci netopýrů) jednotlivé druhy
netopýrů během jejich letu rozeznávají.

Připravovaná akce proběhne 1. září 2009 od 19.00. Místo
konání vám v průběhu měsíce srpna prostřednictvím Městské
knihovny včas oznámíme.
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Bulánková Anna
Römerová Mia 
Vernerová Nella
Kubátová Viktorie
Salfická Elena

JUBILANTI
Paulusová Alena 86 let
Hrabincová Jaroslava 86 let
Flégrová Milada 85 let
Bořková Ludmila 80 let

Řeháková Jozefa 80 let
Krátká Marie 80 let
Matyáš Bohumil 75 let
Turyna Jaroslav 75 let
Kotland Vladimír 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Hrdý Roman a Ludmila

ZLATÁ SVATBA
Novák Václav a Vlasta 

PŘELOUČÁCI

Poděkování
Rádi bychom poděkovali pí Kulakov-

ské (Domácí péče Přelouč) a jejímu ko-
lektivu sester za příkladnou odbornou
pomoc a ochotu při ošetřování našeho
tatínka pana Vladimíra Bělky z Přelouče.

Rodina Růžičkova a Hlaváčkova
z Přelouče 

Vzpomínka
Dne 29. června l. r. uplyne rok od úmr-

tí p. Jiřího Heřmánka. S bolestí v srdce
vzpomínají kamarádi z Hasičského sbo-
ru ČHJ Přelouč.

Dne 17. 7. 2009 
oslaví Jana a František Daškovi

společných 45 let.
Hodně zdraví a do dalších let

plno společných radostí
přeje dcera s rodinou. 

Evropská noc netopýrů

Inzerce Inzerce
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3. července NENAROZENÍ
Pátek USA - mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které
21.00 hod. se snaží vrátit do života. Jejich vstupní bránou mohou být citliví

jedinci, které zlomí a zcela ovládnou. Démonům se říká dybukové.
Oběti mají jen dvě možnosti - dobrovolnou smrt nebo svěření se
do péče profesionálního exorcisty.

87 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

4. července TERMINATOR SALVATION
Sobota Německo/USA - soudný den přišel a zničil moderní civilizaci. Ar-
18.30 hod. mády terminátorů zabíjejí či loví lidi. Malé skupinky přeživších

se ale mobilizovaly v hnutí odporu, které se ukrývá v podzem-
ních bunkrech a využívá každé příležitosti k útoku na nepřátel-
ské jednotky.

116 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

5. července VÉVODKYNĚ
Neděle Francie/Anglie/USA/Itálie/Dánsko -film nás přenese do 18. stole-
18.30 hod. tí a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky prin-

cezny Diany. Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá. Jak Diana,
tak i Georgiana, byla oslňující, charismatická a veřejností milová-
na. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo...

110 minut 65 Kč mládeži přístupný

10. července HAPPY-GO-LUCKY
Pátek Velká Británie - Sally Hawkinsová jako Poppy, nezkrotná a bezsta-
18.30 hod. rostná učitelka, vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do kaž-

dé situace, která ji potká, a nabízí tak působivý, pravdivý a velice
lidský průzkum jedné z nejzáhadnějších a často nejprchavějších
předností lidského života: ŠTĚSTÍ.

118 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

11. července MACH, ŠEBESTOVÁ 
Sobota A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
16.30 hod. ČR - filmová komedie pro celou rodinu. Hrají: Robert Hájek, Iva

Janžurová, Kristýna Květová, Jitka Molavcová, Stella Zázvorková,
Jana Švandová, Petr Nárožný, Jiří Lábus, Vítězslav Jandák, Josef

Somr.
100 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

11. července BABIČKA
Sobota ČR - 55letá Tamara má už dost mužů své generace, které vidí jako
21.00 hod. neustále rozumující, zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává si in-

zerát: Zralá, mírně zvrhlá žena hledá chlapce od 17 do 30 let. Při-
hlásilo se jí 650 chlapců…. Záhy zjistí, že jim nahrazuje matku,
učitelku sexu, léčitelku duše. 

74 minut 60 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

12. července KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ
Neděle Dánsko/Švédsko - Nekonvenční komedie od režiséra Rodinné 
18.30 hod. oslavy Thomase Vinterberga o spletitostech rodinných vztahu

a lásky.
93 minut 60 Kč mládeži do 12let nevhodný

17. července PAŘÍŽ 36
Pátek Německo/Francie/ČR - Paříž, prosinec 1935 - červenec 1936, bě-
18.30 hod. hem „revolučního“ období Lidové fronty (která jako první zavedla

placenou dovolenou a kratší pracovní týden). Tři nezaměstnaní
herci se rozhodnou převzít násilím kabaret, kde ještě před pár mě-
síci pracovali, a rozjet v něm svoji show.

120 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

18. července NEDODRŽENÝ SLIB
Sobota ČR/SR/USA - jeho příběh by nebyl ničím výjimečný, pokud by se 
18.30 hod. mu nepodařilo uniknout deportaci do koncentračního tábora dí-

ky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika šmast-
ným náhodám. Dnes žije v L.A. v USA pod jménem Martin Petrá-
šek a hlásí se ke slovenským kořenům.

129 minut 65 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

19. července HOLKA Z MĚSTA
Neděle USA - ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami miluje své
18.30 hod. boty, miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když dostane na-

bídku na jeden krátkodobý úkol - neznámo kde - aby restruktu-
rovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědomím, že má
jasné povýšení na dosah ruky…

97 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

24. července HLÍDAČ Č. 47
Pátek ČR - Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání
21.00 hod. mladého muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se ovšem

po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. Velký lidský příběh
oslovil i zkušeného a talentovaného režiséra Filipa Renče, který
se rozhodl film Hlídač. č. 47 natočit.

108 minut 70 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

25. července NA ODSTŘEL
Sobota USA - koho by dojímali zastřelený femák a poslíček s pizzou? Zku-
18.30 hod. šený reportér ovšem tuší, že za profesionální vraždou dvou beze-

jmenných outsiderů by se mohlo skrývat něco mnohem většího,
zvlášm když se mu podaří najít spojení mezi těmito zločiny a záhad-
nou smrtí asistentky vlivného kongresmana.

127 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

26. července NA PŮDĚ 
Neděle ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
16.30 hod. ČR/SR/Japonsko - po sedmnácti letech se vrátil legendární režisér

a animátor Jiří BARTA, jehož filmy ZANIKLÝ SVĚT RUKAVIC či KRY-
SAŘ patří mezi skvosty světové animované tvorby. Diváci, kteří zna-
jí tvorbu tohoto vynikajícího tvůrce, se mají na co těšit - a nejen
dospělí, ale tentokrát hlavně děti!

74 minut 55 Kč mluveno česky mládeži přístupný

31. července DĚTI NOCI
Pátek ČR - Ofka propadla letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze střed-
21.00 hod. ní školy pokračuje ve studiu, ona odmítá opustit šalebné pohodlí

dětství, jež se však rychle začíná měnit v dusnou past.
84 minut 30 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný



7-8 / 2009 19

Kultura !

Kulturní služby města Přelouče
SRPEN 2009 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz

1. srpna PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Sobota USA - ne nadarmo se říká, že pátek 13. přináší smůlu... Na seve-
21.00 hod. rovýchodě Spojených států došlo v tábornické osadě pro mládež

k tragické události. Mladí vedoucí se místo dozoru nad svěřenci od-
dávali v křoví milostným hrátkám a neslyšeli zoufalé volání o po-
moc. Jejich nedbalostí utonul mladý chlapec.

96 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

2. srpna HANNAH MONTANA
Neděle USA - Mládež na celém světě má své idoly a hrdiny, am už kreslené,
18.30 hod. či hrané. Mezi těmi hranými ve Spojených státech určitě okupuje

jednu z prvních příček oblíbenosti dívka Hannah Montana, která
se po několika megaúspěšných seriálových sezónách poprvé po-
dívá i na filmové plátno.

102 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

7. srpna X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Pátek USA - film je dějově zasazen na samý počátek ságy o známých mu-
18.30 hod. tantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací v roli, která z něj udě-

lala filmovou hvězdu; v roli Logana neboli nelítostného mutanta
Wolverina obdařeného zázračnou schopností regenerace a také
adamantiovými drápy na rukou.

107 minut 50 Kč mládeži přístupný

8. srpna POSLEDNÍ DŮM NALEVO
Sobota USA - Oko za oko. Zub za zub. Starodávné pravidlo pohřbené pod
21.00 hod. tuhou civilizační slupkou. V lidském životě ale můžou nastat chví-

le, kdy se tahle slupka sloupne a z beránků se stávají vlci. 
109 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

9. srpna COCO CHANEL
Neděle Francie - zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí ženou“, ani že-
18.30 hod. nou Boye Capela, muže, který ji přesto tolik miloval. Rebelka, které

konvence tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do ko-
šil svých milenců. To je příběh Coco Chanel! Příběh moderní ženy,
která navždy změnila svět módy, svět žen.

105 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

14. srpna DVOJÍ HRA
Pátek USA - Dannyho parmáci potkávají pana a paní Smithovy. Tony Gilroy,
18.30 hod. režisér ceněného snímku Michael Clayton, natočil chytrý film, ve kte-

rém má každý rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a jehož divák ne-
smí uvěřit ani závěrečným titulkům.

125 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

15. srpna TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Sobota USA - mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky.
18.30 hod. Co se zdálo být riskantním podnikem, se proměnilo v počátek po-

tenciálně velmi úspěšné série, která právě te� píše svou druhou
kapitolu. Jak už to tak u pokračování chodí, druzí Transformers ma-
jí být akčnější, napínavější a zábavnější.

147 minut 60 Kč mluveno česky mládeži přístupný

16. srpna LÍBÁŠ JAKO BŮH
Neděle ČR- Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a li-
18.30 hod. teratury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravé-

mu nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko
nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě.

115 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

MIMOŘÁDNĚ DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
17. srpna USA - věčný smolař, prehistorický krysoveverčák má před sebou
PONDĚLÍ osudové setkání s krysoveverkou. Mamuti Manny a Ellie očekávají 
16.30 hod. první přírůstek do rodiny. Lenochod se zase dostane do problémů 
18.30 hod. poté, co si založí vlastní rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky.

Šavlozubý tygr řeší dilema, jestli se z něj po boku kamarádů ne-
stává příliš velký měkota. Navíc, když se objeví dinosauři, Manny
přestává být „králem džungle“. A také se všichni seznámí s jedno-
okým lasičákem, který neúnavně loví dinosaury.

96 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

21. srpna NOC V MUZEU 2
Pátek USA - v akčně-dobrodružné komedii Noc v muzeu nový noční hlídač
18.30 hod. zjistí, že opravdové dobrodružství začíná teprve ve chvíli, kdy za-

klapnou dveře za posledním návštěvníkem a zdánlivě nehybné
exponáty si začnou užívat divoké noční rejdy. 

105 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

22. srpna KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Sobota USA - Peter Klaven má krásnou snoubenku, skvělou práci a jeden
18.30 hod. zdánlivě nepatrný problém. Postrádá nejlepšího kámoše, který by

mu šel na svatbu za svědka. Komedie Johna Hamburga potvrzuje,
že zatímco malí kluci si doživotního kamaráda najdou celkem hra-
vě, těm velkým to tak snadno nejde.

105 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

23. srpna ŽIVOT JE BOJ
Neděle USA - život na newyorských ulicích je tvrdý. Zvlášm když v kapse ne-
18.30 hod. máte ani cent. Dostáváte ránu za ranou a je jen na vás jak to usto-

jíte… Talentovaný Channing Tatum si zahrál kluka, který se poku-
sil vlastní osud vyřídit K. O. systémem v hodně nerovném souboji.

105 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

28. srpna ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ
Pátek USA - ještě intenzivnější, ještě akčnější... Zastav a nepřežiješ 2 je ad-
21.00 hod. renalinový šok, který vás nenechá vydechnout. Ve snímku Zastav a ne-

přežiješ byl nájemnému vrahovi Chevu Cheliosovi do těla vpraven
jed, který ho zabije, pokud neudrží své srdce v nepřetržitém stresu…

94 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

29. srpna WRESTLER
Sobota USA - profesionální wrestler se těžko protlouká životem. Své dceři
21.00 hod. se odcizil a není schopen si udržet skutečný vztah. Žije pro vzruše-

ní z show a pro obdiv svých fanoušků. Nicméně infarkt ho donu-
til odejít do důchodu. Pomalu si začíná zvykat na novou situaci
a oceňovat stav svého života.

109 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

30. srpna PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Neděle ČR/Itálie - Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. 
18.30 hod. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná

a hlavně nebezpečná. Už popáté se objeví v kinech film podle
jednoho z bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spisovatele
současnosti, Michala Viewegha.

95 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

4. září KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Pátek Čína - cílem Cao Caa je zničit všechna království a prohlásit sebe
18.30 hod. za jediného vládce sjednocené Číny. Jeho hlavní protivník - císařův

strýc Liu Bei - se snaží získat na svoji stranu království Wu. Vyšle
svého poradce, který se zde seznámí s místním vicekrálem Zhou Yu,
s nimž se spřátelí a domluví spojenectví.

147 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

5. září HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Sobota USA - Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostá-
16.30 hod. vá stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je ma-
20.00 hod. jetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Volde-

mortovy temné minulosti.
154 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

6. září HOME
Neděle Francie - cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou har-
18.30 hod. monii naší planety. S optimistickým přístupem a aktuálními tématy

se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o součas-
ných sociálních problémech a problémech životního prostředí. 

120 minut 65 Kč mládeži přístupný

11. září Znovu 17
Pátek USA - Ročník 1989: Mike O'Donnell je hvězda středoškolského
18.30 hod. basketbalového týmu, o kterou by se poprala každá univerzita. 
102 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný



V pondělí 1. června 2009 vyvrcholilo v Přelouči místní kolo
kampaně Společnost přátelská rodině. Certifikát je udělován
Sítí mateřských center ČR osobám nebo společnostem, které
se významně zasloužily o podporu rodin a rodinné politiky. Le-
tos poprvé byla v rámci Pardubického kraje předána ocenění
na místní úrovni. Rodinné centrum Kubíček v spolupráci se
Sdružením žen při KDU-ČSL Přelouč stálo za celou akcí od
nominací až po slavnostní vyhlášení. Náměstek hejtmana
Roman Línek převzal nad aktivitou záštitu a osobně předal
certifikáty oceněným.

„Kraj Sík mateřských center systematicky podporuje a např.
projektem Rodinné pasy se snaží v rámci svých možnosti ro-
diny podporovat všeobecně. Nicméně rodinná politika je polem,
na kterém je smysluplná a žádoucí aktivita rodin samotných.
A proto jsem velmi rád, že mateřská centra fungují, mají boha-
tou náplň činnosti a nezapomínají ani na ty, kteří jim v jejich
práci pomáhají. Přeloučské předávání certifikátů je toho pří-
jemným důkazem,“ uvedl Roman Línek, který všem oceněným
předal i pozornost od Pardubického kraje.

Za Město Přelouč se slavnosti zúčastnil pan místostaros-
ta Ivan Moravec a také měl pro každého oceněného dárek.
Za Sím mateřských center ČR přijela krajská koordinátorka
Petra Benešová.

Kampaň Společnost přátelská rodině vyhlásila Sím MC po-
prvé v roce 2004 s cílem oceňovat ty, kteří podporují rodiny
prostřednictvím nabídky bezbariérového prostředí, rodinných
slev nebo snahou o zachování zdravého životního prostředí.
V roce 2007 byla kampaň rozšířená o nový cíl - ohodnotit i ty,
kteří nabídky rodinám nespojují s cílem získat klienta či zá-
kazníka, ale pomáhají spontánně a přirozeně. Ocenění jsou
předávána v místních, krajských a celorepublikových kolech.
V rámci přeloučského přišlo na udělení certifikátů 17 návrhů,
z nichž porota vybrala 9, které je skutečně získaly. Porota se
sešla ve složení dvou zástupců pořadatelů Mgr. Věry Jelínkové
a Ing. Zdenky Kumstýřové, dále z přizvaných členů Mgr. Vlas-
timila Rambouska a Mgr. Jitky Myšičkové.

Krajské kolo se uskuteční na podzim letošního roku
v Chrudimi.

Certifikát Společnost přátelská rodině v Přelouči získali:

Václav Luňák st., Stavební podnik Přelouč, s.r.o. 
Městská knihovna Přelouč, vedoucí Lýdie Válková 
Základní umělecká škola Přelouč, ředitelka Jana Bednářová
Junák - svaz skautů a skautek, vedoucí oddílu Lukáš Spurný
Klub maminek a dětí Sluníčko, vedoucí Ilona Kubová 
Rodinné centrum Kubíček, vedoucí Jitka Salfická 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, vedoucí Šárka Ju-

nasová 
Základní škola Smetanova, ředitel František Jelínek 
Zdeněk Šrek, osobní asistent žáka Radima Navrátila

„Všem oceněným ještě jednou gratuluji, děkuji za jejich
obětavou práci pro rodiny a těšíme se
na nové nominace opět příští rok,“
vzkazuje za organizátorky Zdenka
Kumstýřová. 

Děkujeme i panu profesorovi par-
dubické konzervatoře a momentál-
ně i učiteli přeloučské ZUŠ Stani-
slavu Juřicovi za krásné vystoupení
na barokní kytaru a barokní loutnu,
které zazněly v Přelouči poprvé.
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V PŘELOUČI BYLI OCENĚNI POMOCNÍCI RODINÁM

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

Zhodnocení činnosti
Jakub klubu

V průběhu školního roku 2008/2009 jsme se s dětmi v Ja-
kub klubu věnovali nejrůznějším aktivitám týkajících se vždy
určitého téma v daném měsíci. Některá témata byla zpracová-
na pomocí projektů - Naši nevidomí spoluobčané, Doba kamen-
ná, Naše město Přelouč, Pohádky a Příroda v našem okolí.

Celoročně jsme dětem nabízeli různě zaměřené volno-
časové aktivity, pracovně výchovné činnosti, pomoc s vypra-



cováním domácích úkolů i při doučování, dále pak příležitost-
ná povídání, besedy a samozřejmě jsme i řešili individuální
problémy jednotlivců.

Poděkování dobrovolníkům
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří během

školního roku docházeli do klubu a věnovali svůj čas činnos-
ti s dětmi. Někteří z dobrovolníků jdou na studia na VŠ a již se
neuvidíme, tak přejeme hodně úspěchů!

Poslání JAKUB KLUBU
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ja-

kub klub je zvyšovat kvalitu života dětí z Přelouče a okolí ve
věku 6 - 15 let, pomáhat jim překonávat nepříznivé životní si-
tuace, poskytovat jim podporu, informace a nabízet jim vol-
nočasové aktivity.

Nabízíme:
" různé volnočasové aktivity - sportovní, výtvarné, hudební či

rukodělné
"můžeme ti poskytnout knížky, různé stolní hry, také počítač

včetně internetu je v klubu k dispozici
"pomůžeme ti při vypracování domácích úkolů a procvičování

učiva včetně anglického, francouzského, ruského a němec-
kého jazyka

"pomoc při nápravách dys
"můžeš od nás získat různé informace na témata, která tě bu-

dou zajímat
"pořádáme také besedy na různá témata
"pomůžeme ti s různými problémy a bolístkami, které tě tíží
"pokud budeš mít zájem, pomůžeme ti i při obstarávání růz-

ných osobních záležitostí
"na tvé požádání tě také můžeme doprovodit na různé úřa-

dy a instituce
"můžeš se také účastnit různých společenských akcí klubu
Jakub klub je otevřen od pondělí do čtvrtka od 13.30 do
17.00 hodin.

tým Jakub klubu

Rodinné centrum Kubíček
V červenci a srpnu otevřeme každý čtvrtek od 10 do 11.15 h.

zahradu Orlovny s dětským hřištěm (houpačka, skluzavka, stan,
kryté pískoviště, míče)

V úterý 14. 7. plánujeme výlet vlakem do Heřmanova
Městce ke Zlatému potoku! (Nenáročná vycházka pro děti, ro-
diče i prarodiče.) Sejdeme se na vlakovém nádraží v 7.45 h. Před-
pokládaný návrat v 13.15 hodin. Bližší informace na letácích
ve městě nebo na tel. 731 598 913 u Jitky Slafické.

Od září se budeme scházet vždy v úterý a ve čtvrtek od
9 do 11.30 hod.

Úterý bude věnováno pohybovým aktivitám. Po popoví-
dání a svačince zazvoní zvoneček (v 10.15 hod.) a začne pro-
gram na téma: pohybové říkanky, cvičení s náčiním, jak
předcházet bolesti zad a pohoupáme i miminka.

Čtvrtky budou ve znamení rozšíření našich hudebních,
výtvarných a komunikačních dovedností. (Zpívání, hra na
hudební nástroje, kreslení, divadlo atd.)

Úterý 1. 9. 2009 bude projíž�ka kočárem s dvouspřežím
u Základní školy na Smetanove ulici, po svezení prvňáčků.

Informace o příležistostných akcích se dozvíte z letáků ve
městě, v příštím čísle časopisu Rošt, na tel. 731 598 913 nebo
na webu: www.charitaprelouc.cz. 

Děkujeme všem příznivcům Rodinného centra Kubíček za
podporu a těšíme se na další setkání. Přejeme krásné prázdniny!

Jitka Salfická

Dětská hřiště v Přelouči
- Co je nového?

Již jsou to tři měsíce, kdy se konala beseda se zástupci měs-
ta Spolu u kulatého stolu na téma Jak se žije v Přelouči ro-
dinám s malými dětmi. S výstupy jsme seznámili veřejnost
v dubnovém Roštu. V červnu jsme oslovili vedoucího odboru
správy majetku města pana Pavla Myšku s několika dotazy,
jak se připomínky rodičů postupně řeší. 
1. Příprava vybudování hřiště za Benzinou - Město obdrže-

lo nabídku s návrhem rozmístění herních prvků pro menší
i větší děti a tato nabídka se bude v blízké době projednávat.

2. Nová hřiště v městských částech - právě probíhá reali-
zace v Tupesích.

3. Hřiště pod parkem - návrh řeší paní Baladová.
4. Město obdrželo dotaci na pokračování revitalizace pa-

nelového sídliště (v 1. etapě se upravilo náměstí 17. listo-
padu) - bude se to týkat i dětského hřiště mezi panelovými
domy na Obránců míru a Karla Čapka??? (nebylo zodpově-
zeno, znovu dotaz)

5. Příprava cyklostezky do Lhoty - právě je vyvěšeno územ-
ní rozhodnutí

6. Odstranění pískoviště u kotelny se plánuje na červenec
2009.

7. Instalace druhého basketbalového koše na hřišti v Již-
ní ulici - červenec 2009.

8. Oprava panelového chodníku u MŠ (Školní ulice) se plá-
nuje na podzim2009 až 2010 dle finančních možností

Zdenka Kumstýřová a Věra Jelínková

SBĚR OŠACENÍ PŘIPRAVUJEME KONCEM ZÁŘÍ
A TO 29. 9. 2009.

Více informací uvedeme v příštím čísle Roštu.
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Toto podobenství mne napadlo po
zkušenosti s jistým významným zaříze-
ním na přeloučském nádraží, ale o tom
až později. 

Nový prosincový jízdní řád ČD byl pro
naše město - obec s rozšířenou pravo-
mocí - velkým přínosem. Stali jsme se
rychlíkovou stanicí s označením písme-
ne „R“, tj. pro vlaky nižší kvality / nikoliv
tedy pro rychlíky s označením SC, EC, IC,
EX/. Avšak i tak se může místní občan
vydat každou hodinu rychlíkem napříč
Českou republikou, a to západním i vý-
chodním směrem. 

To my, dříve narození, jsme mohli vy-
užívat k cestě do školy či zaměstnání jen
pomalejších parních souprav, které ozna-
čoval můj pražský prázdninový kama-
rád - později významný český básník (pro
někoho poněkud kontroverzní ) - Ivan Di-
viš „šišišáčkem“. /Viz jeho knižní stam: „Re-
nety u babičky v Přelouči“/.

Tento významný přínos vlakového
obsloužení poněkud kontrastuje s ně-
kterými nádražním nedostatky v posled-
ních letech: došlo ke zrušení nonstop
úschovny (postih pro kolaře), rovněž po-
kladní služba ve staré budově je časo-
vě omezena a noční prodej jízdenek je
převeden do nové budovy pro výpravčí.
Avšak tyto zmiňované nevýhody jsou
zcela zanedbatelné proti současnému
stavu sociálního zařízení pro veřej-
nost: pánské oddělení je již dlou-
hodobě mimo provoz, dámské je
opatřeno automatem jen na pětiko-
runovou minci. Kdo tuto kovovou
minci nemá, je ztracen. A touto zku-
šeností jsem byl konfrontován i já,
avšak naštěstí jsem parkoval kolo
za hotelem a tak jsem se zachránil
vlastně v přírodě.

V měsíci květnu byla ve městě
v Pražské ulici slavnostně otevřena
rekonstruovaná služebna Státní po-
licie, a to za účasti nejvyšších zá-
stupců Krajského ředitelství policie
pardubického kraje, tj. krajského ře-
ditele Petra Přibyla a Radka Malíře,
dále byl přítomen pardubický primá-
tor Jaroslav Deml a starostka města
Přelouče Irena Burešová. Krajský ře-
ditel Petr Přibyl při té příležitosti za-
vtipkoval, že „na bývalém oddělení
v Přelouči by se mohly akorát točit

Četnické humoresky.“ Nabízí se otázka,
co by asi řekl čelný představitel Českých
drah při inspekční návštěvě přeloučské
stanice k současnému stavu sociálně
hygienického zařízení pro mužskou ve-
řejnost.

Zavzpomínal jsem si na léta mlados-
ti, když jsem se též bavil čtením třídílné
satirické kroniky vinařského maloměsta
Zvonokosy v jihofrancouzském Beaujo-
lais od klasika francouzského humoru
Gabriela Chevalliera /1895-1969/. Právě
v první knize humorné kroniky je v 5. od-
dílu s názvem „Triumfální inaugurace“
jistá paralela s naším problémem, kdy
kronika popisuje slavnostní odhalení ve-
řejného záchodku za účasti nejvyšších
celebrit a bývalých rodáků. Slavnost by-
la sice vyhlášena pod jménem „Oslavy
zvonokoského vína“, ale hlavním pod-
nětem oslav bylo odhalení veřejného zá-
chodku v sobotu dne 7. dubna 1923. Ma-
nifestace měla prokázat zásluhy starosty
Bartoloměje Pěšinky a tajemníka Kulíš-
ka. Mezi nejslavnější zvonokoské rodá-
ky, kteří přislíbili účast na Oslavách zvo-
nokoského vína, byl nesporně Alexandr
Duplikát, bývalý ministr orby. Ten usilo-
val dlouhodobě již jako kavárenský číš-
ník v Paříži a později jako samostatný
podnikatel o poslanecký mandát a při-
spíval politické straně na volební výlo-

hy. Štěstí se na něho usmálo až v roce
1917, když ministerský předseda Cle-
menceau sestavoval novou vládu. Ze-
ptal se předsedy své strany koho by mu
doporučil do vlády. Na seznamu bylo
i jméno Duplikáta. Předseda strany ho
označil jako politika slušného průměru.
To vyhovovalo ministerskému předsedovi,
což konstatoval slovy: “Čím více budu mít
hlupáků kolem sebe,tím větší bude nadě-
je, že si budu moci dělat co se mi zlíbí“.

Starosta Pěšinka spolu s tajemníkem
Kulíškem vítali postupně všechny hosty
zvonokoských oslav. Např. bývalý minis-
tr Duplikát navštívil své rodné město po
více než čtyřiceti letech. Na zvonokoském
náměstí byla postavena řečnická tribuna,
kde přednesli postupně pozvaní hosté
slavnostní proslavy. Posledním řečníkem
byl bývalý ministr Duplikát, po kterém pro-
puklo velké nadšení. Konečně mělo do-
jít k veselému odhalení domečku, který
již místní občané pokřtili na „Pěšinkovo
zátiší“. Po stažení plachty místními hasiči
došlo k pokřtění nového objektu vínem.
Za kmotru byla vybrána Judita Čuprová.
Ta pokřtila nový záchodek s veselým smí-
chem, za což ji starý Duplikát políbil na
obě líce. Jeho příkladu chtěli následovat
i jiní účastníci, ale Judita je upozornila
slovy: „Mne přece neodhalujete, pánové!“
„Škoda“, zahučelo davem. Najednou se
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Přeloučské Zvonokosy bez oslav vína
v jihofrancouzském Beaujolais

Inzerce



odněkud ozval hlas: „Hele� se, Dupliká-
te, dokaž, že seš ještě pořád našinec. Di
se vycvrkat první, Duplikáte!“. Tato žá-
dost vzala bývalému ministrovi dech, ne-
bom měl již delší dobu těžkosti s prosta-
tou. Ale svolil zahrát tuto komedii za
bouřlivého jásotu přítomných návštěvní-
ků oslav. Lze proto konstatovat, že to byl

den po všech stránkách významný pro
zvonokoské občany. 

A jaký závěr, resp. přání bychom chtě-
li my, občané města Přelouče tlumočit
s pokorou vedení Českých drah? Když
naše město povýšilo, a to jistě po záslu-
ze, na rychlíkovou stanici, odstraňte v ní
nedostatky v oblasti sociálního zařízení

pro veřejnost. Vždym první dojem pro cizí-
ho návštěvníka našeho města začíná prá-
vě na nádraží! Mohl by to být i významný
příspěvek do každoroční soutěže Čes-
kých drah o nejkrásnější nádraží v Čes-
ké republice.

Dočkáme se? 
František Hollmann
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Cílem tohoto článku je poskytnout veřejnosti aktuální in-
formace o tom, co pardubická krajská nemocnice, a. s. nabízí
v oblasti prevence užívání drog a návykových látek. 

Problematikou vyšetřování drog, návykových látek a jejich
metabolitů se zabývá v naší nemocnici Oddělení klinické bio-
chemie a diagnostiky (OKBD) ve spolupráci s Oddělením soud-
ního lékařství.

OKBD má k dispozici přístrojovou techniku renomovaných
firem (Shimadzu, Siemens, Hewlett - Packard), která umožňu-
je prokázat přítomnost těchto látek v moči nebo krvi a součas-
ně stanovit jejich množství ve vybraných případech.

Pracovníci, kteří se touto problematikou zabývají, jsou ab-
solventi Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty che-
micko-technologické Univerzity Pardubice.

V biologických materiálech (krev, moč) se prokazuje, ve vy-
braných případech stanovuje, široké spektrum látek (např. léky,
omamné a psychotropní látky (OPL), jiné drogy a celá řada
vybraných toxikologicky významných látek).

Ze základních OPL se prokazují (ve vybraných případech sta-
novují) stimulanty (např. amfetaminy, metamfetamin - obec-
ně známý jako ,,Pervitin“ ), taneční drogy (obecně známé jako
,,extáze“ ), opiáty (,,heroin, extrakty z makovic“), kokain (,,Crack“),
kanabinoidy THC (obecně známé jako ,,marihuana, tráva“), LSD
a řada dalších látek jako zneužívaná substituční léčiva opiátů
např. buprenorfin, metadon, aj.

Z návykových léků se stanovují benzodiazepiny, barbiturá-
ty a jiná toxikologicky významná léčiva (např. tricyklická anti-
depresiva, některá antiepileptika a řada dalších léků).

Samozřejmě stanovujeme i hladinu  alkoholu (ten patří též
mezi drogy) a řadu dalších látek. 

Vyšetření provádějí specialisté jednak pro potřeby nemoc-
nice, policie, soudu, jednak pro širokou veřejnost. O vyšetření
mohou požádat jak různé firmy a organizace, tak i jednotliv-
ci (soukromé osoby).

V případě zájmu o nabízená vyšetření se můžete obrátit na
příslušné pracovníky oddělení (prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.,
Ing. Pavel Bartoš, Mgr. Petra Šimůnková, Mgr. Jakub Kovařík),
kteří formou osobní nebo telefonické konzultace posoudí pří-
slušnou situaci a dohodnou celý proces vyšetření včetně infor-
mací o odběru, transportu a analýze příslušného vzorku.

Kontakty: e-mail: jiri.skalicky@nemocnice-pardubice.cz
jakub.kovarik@nemocnice-pardubice.cz
pavel.bartos@nemocnice-pardubice.cz
petra.simunkova@nemocnice-pardubice.cz

telefon: 466 013 101 (103)
466 013 105
466 013 110
466 013 110

Drogy ničí naše životy a životy našich dětí. Co proti tomu
můžeme dělat? Měli bychom svým blízkým pomoci.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
primář Oddělení klinické biochemie a diagnostiky

Internetové stránky farnosti
Od února 2009 můžete zhlédnout nové internetové strán-

ky Římskokatolické farnosti Přelouč. 
Stačí si jen zadat: www.farnost-prelouc.estranky.cz. 
Naleznete zde různé informace, kdy jsou pořádány boho-

služby, ohlášky, farní výlety, pořádané akce, farní listy, kontak-
ty na duchovní správce a také fotografie z různých akcí. Ne-
váhejte a koukněte! 

Drogy

Římskokatolická farnost
Přelouč zve

�� ����� 	
�� ��� ��� � ������

Milé děti, milá mládeži, milí rodičové,
srdečně Vás zveme na 

4. farní výlet 
pro děti a mládež,
Uskuteční se ve dnech 
20. - 28. srpna 2009.

Místo konání je fara v Knířově (u Vysoké-
ho Mýta). Program: výlety po okolí, sportovní ak-
tivity, hry, písně a především společenství! Cena
1.300,- Kč (zahrnuto ubytování, strava a doprava
tam i zpět). Pokud byste rádi s námi zažili spous-
tu legrace a dobrodružství, přihlaste se na tel. čís-
le 732 500 118 (nebo volejte pro více informací)
nebo můžete vyplnit přihlášku na internetových
stránkách farnosti www.farnost-prelouc.estranky.cz

pod odkazem „přihláška“. 
Těší se na Vás Lucie Pavelková, 

pastorační asistentka farnosti Přelouč



Nejstručnější zpráva o této akci by zněla asi takto: 8 pě-
veckých sborů, 129 zpěváků a muzikantů ve věku 3 - 85 let
se 14. 6. 09 v trnáveckém kostele představilo svým kolegům
a posluchačům.

Zpráva o něco podrobnější by ještě zmínila zástupce z Heř-
manova Městce, Hradiště, Chrudimi (3 sbory), Litomyšle, Trut-
nova a Trnávky a také jména dirigentů - Rut Kučerová, Věra
Nováková, Lubor Malík, Iveta Benešová, Monika Drdová, Jit-
ka Štěpánková, Kristýna Konečná.

Ovšem článku, který by zachytil atmosféru setkání - bez-
prostřednost, srdečnost, smysl pro humor, osobitost a excelent-
nost výkonů jednotlivých sborů - by žádná redakce nedala
tolik prostoru. 

Podělím se tedy jen o jeden z nejsilnějších zážitků. Mo-
nika Drdová prostými slovy přibližovala vznik závěrečné písně,
kterou dopoledne nazkoušela se všemi zúčastněnými zpěváky.
Píseň byla původně básní, kterou protestantský teolog Diet-

rich Bonhoeffer zaslal 28. 12. 1944 mamince k 70. narozeni-
nám z vězení gestapa. Na rozkaz Hitlera byl pak 9. dubna
1945 popraven. „Na okolnosti jejího vzniku bychom při zpě-
vu neměli zapomenout“ dodala - hlas se jí zlomil dojetím, do
očí se draly slzy. Dirigentské gesto - a z hrdel zaznělo:

„Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklid-
něn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi kaž-
dý nový den…“

Církev českobratrská evangelická v Trnávce si v letošním ro-
ce připomíná 125 let od založení chrámu a 115 let od předá-
ní církevní školy obci. Účastníci setkání přijali milou pozornost
pořadatele - pohlednice současné obce. A přítomní rodáci oce-
nili především historické fotografie na propagačním letáku, kte-
ré sboru daroval autor - rodák Ladislav Reichman.

Kde bude 7. ročník je zatím ve hvězdách. S určitostí však
vím, že na další setkání se těší všichni…

Jaroslava Paštiková
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6. ročník setkání pěveckých sborů
Chrudimského seniorátu v Trnávce

Inzerce



V práci je to docela otročina. Jedna
parta kope v jámách, sondy jdou do
hloubky až 11 metrů, jejich cílem je zjis-
tit primární ložisko v křemencích, kvarci-
tech. Deska křemence se podkope a vytě-
ží. Horniny se roztlučou kladivem, velkou
tyčí a velkým hmoždířem na prach, dají
na separátor Knelsson a vyrýžují. Horni-
ny jsou více než 600 milionů let staré,
svrchní a spodní proterozoikum, jsou
zde gabra, břidlice, vulkanosedimentár-
ní komplex prekambria. Mělo by v nich
být zlato, bohužel nevíme, kolik a zda se
to vyplatí. Černoši kopou pomocí krum-
páče, lopaty. Horninu vyhazují z hloub-
ky nahoru, pak jde do scrubru. Laterit,
červená hlína se vytáhne na kladce kbe-
líkem na povrch a odveze na separátory.
Nic lepšího se bohužel ještě nevymysle-
lo. Krumpáče jsou tupé, ohnuté, lopaty
se lámou, násady se vyrábějí mačetou
z kusu stromku. Holínky z Číny nevydrží
velkou zátěž a po čase praskají, naše by
byly lepší, ale nejsou. Nejlepší jsou plas-
tové sandály z tržnice v Kele.

Dolů se leze po žebříku nebo rozpírá-
ním o důlky v měkkých stěnách lateritu.
Kdo se neudrží a spadne, zlomí si nohu,
má prostě smůlu. Už se to jednou stalo.
Nešmastník byl vyhozen pro neschopnost.
Rovněž se netrpí opilost pracovníků. Vět-
šinou pijí lotoko, je to kořalka pálená ve
vesnicích z kukuřice. V malém množství
je dobrá, ale jen jeden panáček denně
proti malárii. Nyní jsou zde konečně žeb-
říky. Jámy vytyčuje geolog v liniích, ty se
zaměří kompasem a pásmem, poté za-
kreslí do plánku. Pak se pokusí aspoň
přibližně vypočítat, kolik je v ložisku zla-

ta. Složitý nepravidelný tvar se zjedno-
duší na přijatelný pro výpočet, vezme se
v úvahu objem ložiska, kolik tun horni-
ny obsahuje, a zjistí se přibližný obsah
zlata na tunu horniny. Geologové spe-
cializovaní na výpočty zásob musí ovlá-
dat metodiku, přesto je výsledek pouze
přibližný, často chybný. 

Největší překážkou při cestách jsou
velké kmeny spadlé přes cestu. Při cestě
jich bývá několik, padají při větrných smrš-
tích při bouřkách. Při překonávání překáž-

ky se silný, skoro dvoumetrový kmen se-
kerou nasekne na třech místech, jak nej-
víc to jde. Kluci stojí na kládě asi ve dvou
metrech a sekají pod sebou. Ani se moc
nestřídají. Řidič Emmanuel zařadí jednič-
ku, najede traverzou pragovky pomalu
na kládu a ta se postupně rozlomí. Pak
se kmen odkulí do pralesa. A jede se dál
až do Kele, kde kluci o Silvestru odpočí-
vají u piva a ženských. Mají zde i svoje
domovy, rodiny. Tráví tu svátky, kterých
moc není. Jinak jsou v chantieru, kopou,
vozí, separují. Zábavou jsou karty a tran-
zistor v jídelně. A moje tenorové banjo,

ruty šuty Arizona Texas, caramba. Tran-
�ák hraje hudbu z Kinshasy, obdoba Ra-
dia Luxembourg, Laxíku. Každý den při-
jde nějaký zážitek. Po několika týdnech
byla opět mimořádná událost. Probíhala
demonstrace obyvatel kvůli rozježděné
cestě. Je nám oznámeno Benjaminem,
že do tábora přijde delegace z obcí, že
jsou rozzuření kvůli cestě. V pralese se
objeví dav černých lidí, v lese je plno ře-
vu, troubení na dětské trumpetky. Chtějí
s námi mluvit, moc se mi tam nechce. Ka-
rel je zalezlý, ani nevystrkuje nos z labo-
ratoře, najednou má nejvíc práce u mikro-
skopu. Má sice paralyzér na elektrošoky,
ale to by byl jeho konec, rozsekali by ho
mačetami. Co s tím. Jdu se podívat, co
se děje, moc se mi tam nechce. Máme
brokovnice, ale tady to je hodně nejisté,
nikdo neví, co z nich vypadne. Beru si
píštalku a jdu se přece jen podívat. Dav
zmlkne, když vidí osamělého bílého pro-
spektora. Jediné, co mě napadlo, bylo za-
čít taky pískat na fotbalovou píšmalku. 

Najednou je všude plno smíchu a vzá-
jemného poplácávání, jdeme se dohod-
nout. Černoši jsou dobří, ale mají své
zvyky, jsou přátelští, ale ty jejich demon-
strace vypadají hrozivě. Jako Václavák,
když ještě naivkové Češi netušili, co je
čeká. Když něco černoši chtějí, dosáhnou
toho. Tu cestu jsme doopravdy rozjezdili
a oni tam chodí a jezdí na kole, zatímco
my se vezeme. Když se pistou valí pragov-
ka, všichni se musí schovat do pralesa. Je
to jejich stát, my jsme geologové z Evropy,
kteří hledají zlato, i když geolog Robert,
kterého střídáme, zaplatil CFA za licenci
miliony. My jsme v právu, ale oni taky.
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Chantier Ondoubi dans Congo



byl letos uspořádán v úterý 20. května. Členové jednoty a je-
jí další příznivci zamířili tentokrát do jižních Čech. Program vý-
letu připravil bratr Ing. Jiří Ježek, který te� bydlí v Táboře.

První zastávka byla na Ž�ákovském mostě. Tento ocelový
obloukový most, z něhož je překrásný výhled na Orlickou pře-
hradu, je dlouhý 543 m a patří k nejkrásnějším stavbám toho-
to druhu na světě. Projektantem této unikátní stavby je býva-
lý přeloučský občan ing. Josef Zeman.

Následovala prohlídka zámku Orlík, sídla staré rodové
šlechty Schwarzenbergů, který se tyčí nad Orlickou přehra-
dou. Zajímavá prohlídka dokumentuje vliv šlechty na politiku
a vojenství v Čechách.

V Táboře jsme si prohlédli krásné Divadlo O. Nedbala, které
je zajímavé tím, že má dvě hlediště pro 350 a 650 diváků po-
stavená v pravém úhlu proti společnému jevišti. Po dobrém obě-
dě jsme ještě navštívili novou expozici Táborský poklad, který
byl objeven v roce 2001 při rekonstrukci historických domů. Ob-
sahuje na 4000 kusů stříbrných mincí ze 16. stol. o celkové vá-
ze 7,5 kg, dále pak různé užitkové předměty a kachle, které
dokumentují dobu pozdního středověku. 

Poslední zastávkou byl Kozí hrádek, kde v letech 1413 - 1414
působil jako kazatel velký reformátor církve Mistr Jan Hus. To-
to místo mu zajišmovalo bezpečí pro psaní jeho děl. V letních mě-
sících zde probíhají oslavy svátku Mistra Jana Husa. Nedaleko
odtud se nachází ,,Sokolská mohyla“, která byla odhalena v ro-
ce 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, přesně 6. 7. 1924.
Nápis na její desce zní: ,,Zde slíbilo sokolstvo brániti pravdy zro-
zené na této posvátné půdě.“

Program sokolských akcí na 2. pololetí 2009

pondělí   7. 9. - Den otevřených dveří v sokolovně
pátek 11. 10. - Autobusový zájezd do Krkonoš (Špindlerův

mlýn a okolí) - nejen pro členy Sokola, ale
i pro jeho další příznivce 

sobota 17. 10. - Posvícenská taneční zábava v sokolovně

úterý 27. 10. - Beseda v předvečer státního svátku - Den vzni-
ku ČSR

neděle 6. 12. - Dětská mikulášská besídka
M. Brebera

Cvičební rok končíme tradičně výletem do některé ze zoo-
logických zahrad a cvičební hodinou plnou soutěží. Tentokrát
jsme navštívili Zoo v Praze. Dětem se mezi zvířátky moc líbilo.
Viděli jich spoustu, ale největší pozornosti se těšili sloni, tygři,
hroši, klokani a hlavně lední medvědi a žirafí mlá�ata. Děti se
svezly po zoo malým vláčkem, což se líbilo i „dospělákům“. Ně-

kteří ukončili své putování zahradou cákáním v brouzdališti
v dětském koutku. Výlet se nám opět vydařil.

Při poslední hodině našeho cvičení jsme soutěžili. Děti
házely na plechovky, chytaly kapříky na udici, házely na cíl,
jezdily autíčkem mezi kužely, lyžovaly na novinách, zdoláva-
ly překážkovou dráhu atd. To vše za dozoru a pomoci svých
rodičů. Za svou snahu byly odměněny obrázkem, sladkostmi
a balónkem.

Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na další
cvičení v září. H. Pacáková
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Ale nedá se nic dělat, musíme na-
sednout do pragovky a jet do Kele za
sousprefektem, kde se koná setkání se
starosty obcí. Jde o to, aby jim stát po-
stavil pořádnou cestu, která by přežila
i terénní kamion. Kupodivu sousprefect
mluví rusky, je sympatický a je nám na-
kloněn, stát zlato potřebuje. Na stavbu
cesty potřebuje peníze, které nemá. Ob-
doba České republiky. Sedíme za stolem,
proti nám starostové obcí, které osobně
známe. U starosty v Akamou přespávám,
když se mi nechce brodit bahnem v noci
čtyři kilometry džunglí do chantieru. Slí-
bili jsme opravu cesty a vysekání prů-
seků mačetami a pilami. To nám zabe-
re hromadu času a kluci budou mimo

chantier, budou v poklidu popíjet domo-
rodé lotoko bez Karlova dozoru. Katas-
trofa pro těžbu. Na práci zbudou čtyři klu-
ci a kuchař. Po cestě jsme aspoň spravili
můstky z klád, srovnali cestu. Přijíždíme
do tábora, najednou koukám, za špalkem
vyčuhuje hlaveň brokovnice, míří na au-
to, za špalkem je schován Hughes, který
mi má postavit tamtam. Vylézám z auta,
aby viděl, že je vše v pořádku a nejedou
rebelanti s ukradeným autem. Hlaveň za-
jede za špalek a je to v pohodě. 

To je konec. Chantier Ondoubi se za-
vře, průzkumná těžba skončí. Zlato tam
je, ale náklady a problémy jsou neúměr-
ně velké. Nezbývá než vše zastavit, po-
dobně jako ložiska na Aljašce. Celá Al-

jaška byla ztrátová, stejně jako chantier
Ondoubi v rovníkové Africe. Ještě je nut-
né počkat na letadlo do Paříže, Karel
odletěl a mně nastala měsíční bezpro-
blémová dovolená. Opékání dikobraza
a antilop, laváž, je lépe být sám v tábo-
ře a nechat kluky v pohodě pracovat, jen
se občas zajít podívat, jak to jde, jestli
něco nepotřebují. Zatím opravují cestu,
v táboře jsme čtyři, pohodička. Oprava
cesty zlatonosným štěrkem od separá-
toru, odtažení skrubru, samé šudlačky.
Konečně letadlo do Paříže, Prahy, cesta
do Přelouče. 

Botikala, chantier Ondoubi.
Mgr. Jiří Jansa
geolog

Oddíl rodiče a děti

Jarní výlet
Sokola Přelouč
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SEMÍNSKÝ HVOZDOVÝ VALACH

Semínský zámeček je nejvýraznější budova v širokém okolí po areálu kladrubského hřebčína. Na
semínském písečném přesypu stojí téměř 500 let. V roce 1691 byl přestavěn na pivovar a je známé,
že provoz tohoto pivovaru se nezastavil po dobu 235 let. Od roku 1926 pivovar není v provozu, ale
v budově se zachovalo technické zařízení, o kterém do nedávné doby neměl nikdo ani tušení. Pivo-
varské zařízení zvané hvozdový valach je jeden z mála, která je vůbec v republice ke spatření. 

V červenci roku 2003 se vydali dva odborníci na pivovarnictví v rámci svých dovolenkových cest
po zaniklých pivovarech v Čechách na návštěvu pivovaru v Semíně. Když s dovolením majitele stavby
prozkoumali pivovar od půdy až ke sklepům, čekal je zajímavý objev. V přízemí pivovaru, ukryt pod
nánosem prachu a spousty nashromážděných a zapomenutých věcí se dochoval „hvozdový valach“,
laicky řečeno - unikátní zařízení na dosoušení sladu. 

„Hvozdem“ je v pivovarnickém slangu nazývaný prostor, vlastně jakási umělá jeskyně, podlouhlá
klenutá chodba, odspodu kamenná a zakončená cihlovou klenbou. Ve hvozdu je uložen „valach“.
Valachem se rozumí asi jeden metr vysoká, téměř devět metrů dlouhá a dva a půl metru široká obvo-
dová zídka z omítnutých cihel, vlastně takový zděný podstavec dlouhého úzkého stolu. Zídka je za-
končena dřevěnou konstrukcí, která překrývá celé zařízení. Uprostřed užší strany je konstrukce zved-
nuta, takže její hřeben ji dělí na dvě části. Valach připomíná úzký dlouhý zastřešený dům či stan. 

Tyto zešikmené plochy, pokryté železným roštem, byly vlastně pracovní plochou, na které se dosou-
šel slad tak, aby měl správnou kvalitu pro výrobu piva. Plocha valachu v Semíně je zhruba dvacet čty-
ři metrů čtverečných . 

Uvnitř hvozdu byla uložena složitá soustava železných rour upevněných na cihlových základech.
Jimi bylo rozváděno teplo a spaliny po celé ploše valachu. Hlavní obvod kouře odcházel kouřovodem
do boční zdi. Dým a zplodiny z vysoušeného sladu stoupaly k odvětrávací šachtě v klenbě hvozdu.
Topeniště bylo umístěno ve vedlejší místnosti, do které se dalo vstoupit jak z obytných prostor pivo-
varu, tak i přímo ze dvora. Teplo stoupající průduchy ve hvozdu bylo využíváno k vytápění obytné
části domu. Pracovník obsluhující zařízení, tak-
zvaný „hvozda“, musel být velice zručný a obratný.
Jeho úkolem bylo přesunovat slad po celé délce
roštu od nejchladnějšího místa, kde se zrno dosou-
šelo nejpomaleji, k místu s největší výhřevností.
Veškerá činnost probíhala ručně za pomoci dřevě-
ných prkének, na konci zostřených do břitu a opa-
třených otvorem pro uchopení rukou. Toto nářadí se
nazývá „limpa“ a je součástí sladovnického znaku.
Slad se na valach nahazoval lopatou. 

Nyní citace přímo ze článku Jákl Pavel - Objev
hvozdového valachu v Semíně u Přelouče: „Semín-
ský hvozdový valach je naprostý unikát, těžko již
u nás nalezitelný nepočítáme-li muzejní exponá-
ty v Plzni a v Praze u Fleků. I když flekovský va-
lach je podstatně zachovalejší, navíc byl nedávno
zrestaurován a též se nachází na původním místě
své činnosti, jsme toho názoru, že valach v Semí-
ně je starší flekovského. Odhadujeme jeho zříze-
ní nejméně na polovinu 19. stolení a kdo ví, zda
by nebylo od věci posunu jeho vznik dále do mi-
nulosti. Odkrytím a odklizením letitých nánosů od-
padků a nepotřebných věcí skončila sice první
etapa naší práce, ale zároveň bychom chtěli na-

Průřez budovou semínského pivovaru s hvozdovým
valachem na pravé straně z počátku dvacátého
století. Plány pocházejí zřejmě z počátku dvacátého
století a jsou uloženy ve Státním oblastním archivu

v Zámrsku
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startovat následnou re-
konstrukci semínského
valachu, zasloužil by
si ji. „Pan Jákl se teh-
dy domluvil s majite-
lem, že se pokusí za-
řízení vyklidit. Po mno-
ha hodinách a dnech
usilovné práce se po-
dařilo vysvobodit vala-
cha z jeho zajetí. Díky
iniciativě pana Jákla
a jeho kolegů z Centra
průmyslového dědictví
byl zadán ke zpraco-
vání plán na záchranu
této unikátní technické
památky. V roce 2003
byla budova pivovaru
vyhlášení kulturní pa-
mátkou. 

Zpracováno dle literatury: „... až teplejc bude... “ - Miroslav Smolík, 
Jákl Pavel - Objev hvozdového valachu v Semíně u Přelouče. 
Kvasný průmysl 2004, roč. 50, č. 2, 51 Marcela Danihelková

Pohled ze dvora semínského pivovaru na bývalý zámeček

Inzerce



V sobotu 20. června se na některých sportovních revírech
naší rybářské organizace uskutečnil významný sportovní podnik
a to Mistrovství ČR - LRU přívlač juniorů. Tuto akci organizoval

sportovní klub místní organizace za účinné podpory několika
sponzorů, mezi nimi je nutno jmenovat firmu Excaliburarmy,
která poskytla prostory svého zábavního areálu pro přípravu
závodníků i jejich doprovodu.

Vlastní závody organizačně začaly vlastně již v pátek, kdy
do Přelouče přijížděla jednotlivá soutěžní družstva. Závody pro-
bíhají podle soutěžního řádu Českého rybářského svazu tak,
že závodníci jsou rozděleni do tří kategorií a to kategorie U1
věk 10 až 15 let, U2 - 16 až 18 a U3 - 19 až 22 let. Do každé
kategorie nominovaly jednotlivé územní svazy Čech a Moravy
po dvou závodnících a dále pak po dvou z místní pořádající or-
ganizace a své zastoupení vyslal i Slovenský rybářský svaz.

Závodilo se na několika místech a četní příznivci rybář-
ského sportu mezi kterými nechyběli jako čestní hosté i zá-

stupci města a kraje viděli velice hodnotné sportovní výkony.
Po skončení závodů v sobotu v 16 hod. vyhlásili rozhodčí ná-
sledující výsledky:

V kategorii U1 se umístili na prvních třech místech - Patrik Truh-
lář, Tomáš Pavlíček a Jaromír Morkus největší rybu v této
kategorii chytil Marek Koudela.

V kategorii U2 bylo pořadí následující - Jakub Sedlák, Patrik
Zálicha a David Nekvapil, největší rybu měl Patrik Zálicha

V kategorii U3 to byli Michal Novák, Tomáš Marek a Adam
Zvins, největší úlovek se podařil Karlu Filingerovi.

Podrobnější zprávu včetně fotodokumentace o této pro
organizaci asi největší sportovní události letošního roku na-
jdete samozřejmě na našich webových stránkách a stránkách
www.vydry.cz kde bude k dispozici i video.

Václav Nekvapil
ředitel závodu
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Výsledky výtvarné soutěže

Kategorie U1 Kategorie U2

Do soutěže se sešlo více než 120 pěkných výtvarných pra-
cí, a tak porota měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Z tohoto
důvodu se také rozhodla zvýšit počet vyhodnocených a výsled-
ky v jednotlivých kategoriích jsou následující:

Mateřské školy
1. Kubík Musil  všichni MŠ Břehy 
2. Michal Šanda 
3. Daniel Vacek 
Zvláštní cena poroty - Kristýna Jurová

I. třída
1. Žaneta Lebdušková všichni ZŠ Smetanova ul. 
2. Pavel Vančura 
3. Zuzana Soukupová 
Zvláštní cena poroty - Miloš Šebestián

II. - III. třída
1. Daniela Norková všichni ZŠ Masarykovo nám.
2. Eliška Jánská 
3. Michaela Staňková 
Zvláštní cena poroty - Tereza Staňková



IV. - V. třída 
1. Aneta Pacáková ZŠ Smetanova ul. 
2. Erika Slaběňáková ZŠ Smetanova ul. 
3. Adéla Kuchyňková ZŠ Masarykovo nám. 
Zvláštní cena poroty - Tomáš Suchdolák, který k výtvar-
nému zpracování doplnil i báseň      ZŠ Masarykovo nám.

VI. - VII. třída
1. Michaela Juríková všichni ZŠ Smetanova ul. 
2. Adéla Nováková a Tereza Kulasová 
3. Elena Fejková 
Zvláštní cena poroty - Iveta Prášilová

VIII. - IX. třída
1. Marie Dvořáčková všichni ZŠ Smetanova ul. 
2. Šarlota Junková 
3. Adéla Linhartová a Eliška Dlasková 
Zvláštní cena poroty - Eva Jelínková

Všem vítězům blahopřejeme, ceny jim budou předány ve
škole nebo si je později mohou vyzvednout v Klubu kultury
Přelouč. Vítězné i další vybrané práce budou vystaveny při za-
hájení 2. ročníku Rallye Železné hory na Masarykově nám. dne
29. srpna 2009.

Dne 29. srpna 2009 pořádá Auto-Moto veteráni Přelouč, o.s.
soutěžní jízdu historických vozidel

s následujícím programem:

9:00 - 11:00 hodin výstava vozidel na Masarykově nám.
Přelouč

11:00 - 11:30 hodin jízda městem
12:00 hodin start na náměstí
asi v 15:00 až dojezd do cíle na parkoviště u rag-
16:30 hodin byového hřiště Přelouč a vyhlášení

výsledků

Zveme všechny příznivce historických automobilů a moto-
cyklů na zajímavou podívanou a vlastníky těchto strojů k účas-
ti v soutěži.

Více na www.amv-prelouc.cz
Přihlášky na matej.havrda@post.cz

Poslední turnaj sezony se odehrál v neděli 7. června na na-
šem hřišti pod parkhem v Přelouči. Turnaje se zúčastnilo šest
mužstev, které rozdělili své týmy podle věku do čtyř kategorii -
- U 7, U 9, U 11, a U 13. V každé kategorii hrálo pět mužstev.
My jsme měli zastoupení ve dvou kategoriích U 7 a U 9. Bohu-
žel v současné době trpíme nedostatkem hráčů abychom ob-
sadili i U 11 a U 13. Proto máme zájem o všechny děti z Pře-
louče a okolních obcí, kteří by to chtěli s rugby zkusit. 

U - 7 - V této kategorii jsou velmi vyrovnané utkání a o vý-
sledku většinou rozhodují chyby a schopností je potrestat. Nám
hodně scházel nemocný Vítek Rozkošný, který patří k oporám
týmu a David Grubr. Přesto ostatní hráči bojovali a ostudu nám
neudělali. Jedno vítězství, remíza a dvě těsné porážky odsunu-
la naše mužstvo na čtvrté místo.
Naše zápasy: Přelouč - Vlci Říčany 4 : 2, Přelouč - Medvědi Ří-

čany 1 : 2, Přelouč - Žraloci Říčany 2 : 2, Pře-
louč - Petroviče 1 : 2 

Umístění v turnaji: 1. Medvědi Říčany 10 7 : 4
2. Žraloci Říčany 9 5 : 4
3. Petroviče 8 5 : 6
4. Přelouč 7 8 : 8
5. Vlci Říčany 6 7 : 9

Sestava našeho mužstva: Černý Tomáš ml., Čeřovský Dominik,
Doležel Lukáš, Dostál Ondra, Krejzl Štěpán a Suchý Péma.
Bodovali: Dostál Ondra 3x, Čeřovský Dominik 2x, Suchý Pé-

ma 2x, Krejzl Štěpán 1x
Trenéři: Černý Tomáš BOBEK a Dostál Radek BLANCO

U - 9 - V této kategorii většinou o výsledcích rozhodují in-
dividuality jednotlivých mužstev. V každém mužstvu sen jedná
o dvou nebo třech hráčích. Pouze naše mužstvo navíc hrálo
nejvíc kolektivně a tak neúčast Bureše (nemoc), plně nahra-
dili ostatní hráči. Naše mužstvo v turnaji porazilo všechny své
soupeře a po zásluze vyhrálo. 
Naše zápasy: Přelouč - Supi Říčany 3 : 1, Přelouč - Sparta Pra-
ha 5 : 0, Přelouč - Orli Říčany 2 : 1, Přelouč - Tatra Smíchov 4 : 2

Umístění v turnaji: 1. Přelouč 12 14 : 4
2. Tatra Smíchov 10 15 : 6
3. Orli Říčany 8 7 : 5
4. Sparta Praha 6 3 : 12
5. Supi Říčany 4 3 : 15 

Sestava našeho mužstva: Backa Petr, Čejka David, Honzů Ra-
dim, Joukl Martin, Lukátz Vojta, Petržílka Luboš a Rybář Pavel
Bodovali: Backa Petr 9x, Lukátz Vojta 3x, Honzů Radim 1x,

Rybář Pavel 1x
Trenér: Doležel Zbyněk DYDY

U - 11 - V této kategorii jsme sice mužstvo neměli, ale tři
naši hráči - Balada Martin, Rozkošný David a Šnokhous Ma-
těj posílili mužstvo Petrovice a podle asistenta Miloše Roz-
košného si opravdu nevedli špatně a byli na hřišti vidět.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali
při turnaji s občerstvením v baru, venku s grilováním. Rodičům
hráčů a hráčům mužů děkuji za pomoc při zajištění turnaje sa-
motného i jeho celého průběhu. Poděkování patří i rozhodčím.

Za RC Přelouč ředitel turnaje Oczadlý Zdeněk
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RUGBY TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ A PŘÍPRAVKY
- PŘELOUČ 

1. ročník
Rallye Železné hory



17 000. Tak tolik soutěžních hodů by-
lo odehráno na přeloučské kuželně bě-
hem prvního červnového víkendu, v rámci
historicky prvního otevřeného mistrovství
VČ jednotlivců v disciplíně 200hs. V tur-
naji pro registrované i neregistrované, kte-
rý dostal název „OPEN VÝCHODOČESKÁ
DVOUSTOVKA“ se tedy nakonec předsta-
vilo celkem 85 startujících, z toho 14 žen.

Turnaj byl zahájen v pátek 5. 6. 2009
v 15.30 hodin. O úvodní náhozy se po-
starala čtveřice hráčů Sparty Kutná Ho-
ra. Ani jednomu z nich se nevedlo nejhů-
ře, ale devítistovka zůstala nepřekonána.
Poté přišla na řadu čtveřice z Rychno-
va nad Kněžnou a s ní i první výkon nad
900 poražených kuželek. Postaral se o něj
Dalibor Ksandr, který se tak ujal vedení.
V dalších dvou rundách se již hráčům
a hráčkám tolik nedařilo, takže po páteč-
ních bojích byla v čele trojice Ksandr (RK),
Holý, Rajchman (oba KH).

Sobotní klání zahájila čtveřice nere-
gistrovaných hráčů z Kolína a blízkého
okolí, kteří si chtěli na vlastní kůži vy-
zkoušet disciplínu 200hs. Předem již po-
čítali s tím, že skončí hluboko v poli po-
ražených, ale ani to je neodradilo. Poté
následovali hráči Hořic, Hylvát, Kolína
a také zástupci domácího oddílu, ale žád-
ný výraznější výkon k vidění nebyl, takže
trojice vedoucích hráčů zůstala od pátku
nezměněna. Pořadí na předních příčkách
změnila až sedmá sobotní runda, ve kte-
ré se představila čtveřice z Jičína. Milo-

slav Vik se výkonem 903 poražených ku-
želek vyhoupl na druhou příčku a Václav
Anděl, který porazil o 7 kuželek méně byl
průběžně třetí. Ne však na dlouho. V dal-
ší rundě sice po první stovce nic nena-
svědčovalo tomu, že by se mělo pořadí
na prvních třech místech měnit, ale sku-
tečnost byla nakonec jiná. Rychnovské-
mu Petru Holancovi sice na totalizátoru
svítilo po 100 hodech „pouze“ 428, na
drahách 3 - 4 ovšem předvedl skvělých
512 a s celkovým součtem 940 poraže-
ných kuželek se ujal vedení. Nic na tom
nezměnila ani poslední čtveřice, ve kte-
ré se představila trojice z Rychnova do-
plněná domácím Petrem Miláčkem. Ten
se sice přes devítistovku těsně přehoupl,
ale patřilo mu průběžné čtvrté místo. Tro-
jice v čele byla tedy: Holanec, Ksandr
(oba RK) a Vik (JI).

A je tu nedělní ráno a s ním dalších
7 kuželkářů z Rychnova. Ten se tak stal
největším „dodavatelem“ hráčů pro ten-
to turnaj (celkem 21). V neděli se ovšem
nikdo z těchto hráčů výrazněji neprosa-
dil. Sedmero rychnováků doplnila Hana
Zdražilová hrající pod hlavičkou Soko-
la Písek. Ta využila znalosti přeloučské
kuželny, na které již několik týdnů tré-
nuje, porazila celkem 888 kuželek, což
byl, jak se nakonec ukázalo nejlepší žen-
ský výkon a znamenal 10. příčku v cel-
kovém hodnocení turnaje. V dalších dvou
rundách se dala očekávat kvalitní hra.
Přijela totiž čtveřice prvoligových hráčů

České Třebové v čele s juniorským Mis-
trem ČR Pavlem Jirouškem, který mimo-
chodem drží v Přelouči rekord na 120hs.
Společně s touto čtveřicí se ještě předsta-
vil josefovský Zdeněk Diviš a Petr Hrubý
s Annou Sailerovou, startující pod hlavič-
kou Slavoje Praha. Pavel Jiroušek potvr-
dil své kvality a i když dvě dráhy neza-
hrál asi úplně podle svých představ, bylo
z toho nakonec v součtu 950 poražených
kuželek a průběžné vedení. Pavlovi zdat-
ně sekundoval Jirka Hetych, který se do-
stal na sumu 922 a tím na průběžnou
třetí příčku. Petr Hrubý zůstal jednu ku-
želku pod devítistovkou. V dalším prů-
běhu se ještě přestavili hráči z Pardubic
(registrovaní i neregistrovaní), Dvora Krá-
lové a celý turnaj uzavřela trojice ze Sol-
nice. Nikdo z nich již však nedokázal ata-
kovat přední příčky, takže pořadí zůstalo
nezměněno - 1. místo a titul „MISTR VÝ-
CHODNÝCH ČECH“ patří Pavlu Jirouško-
vi, 2. místo obsadil Petr Holanec a 3. příč-
ku Jiří Hetych. Kompletní výsledky celého
turnaje jsou k dispozici na webu PKKS
na adrese http://kuzelkypk.czechian.net/.

Vysoká účast ukázala, že o disciplínu
200hs je v našich zeměpisných šířkách
stále zájem a nezbývá než doufat, že ten-
to turnaj nebude jen jakýmsi výstřelem do
prázdna, ale stane se, i když třeba v tro-
chu jiné podobě a hlavně v atraktivněj-
ším termínu, tradiční součástí kalendáře
kuželkářských akcí v našem regionu.

(- pm -)
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Vážení čtenáři, 
oslavy připomínající založení organi-

zovaného fotbalu v našem městě poma-
lu končí. Proto také v tomto čísle končí
seriál vzpomínek na léta minulá, kterými
fotbal v Přelouči procházel, loučíme se
pomyslně s celou řadou obětavých funk-
cionářů, kteří svým uměním lákali do
ochozů hřiště pod parkem věrné fandy
a fanynky. Děkujeme všem různým kor-
poracím, mecenášům a sponzorům, kte-
ří po celou dobu podporovali jeho někdy
strastiplnou poum. 

Ze vzpomínek se ale žít nedá. Mů-
žeme na ně navázat,můžeme se z his-
torie klubu poučit, vyvarovat se chyb na-
šich předchůdců, abychom co nejlépe
zhodnotili práci, čas a finanční prostřed-
ky, které do fotbalu v našem městě vklá-
dáme. Nacházíme se zrovna v ne příliš
radostné době co se týče financí, které
jsou státem a jeho ministerstvy do spor-
tu vkládány. Doplácíme na dluhy způ-
sobené výstavbou Sazka arény v Praze,
doplácíme na miliónové vládní dotace
vložené do MS v lyžování, doplácíme na
nekoncepčnost řízení ČMFS, kde se ví-
ce žvaní než jedná. 

Z těchto důvodů se nachází většina
sportovních klubů různých odvětví na po-
kraji krachu. Nechci zde rozvádět o ko-
lik % stouply ceny energií a o kolik byly
poníženy dotace na provoz a údržbu ze
strany sportovních svazů. Zde se nejed-
ná jen o několik %, to už jsou celé jejich
desítky. Tato situace nás také vedla k to-
mu, abychom 100 let založení klubu po-
jali v co nejskromnějším, ale přesto dů-
stojném duchu.

Vramme se do současnosti: jak dál,
jak se vyrovnat s tíživou situací, jak za-
bezpečit výchovu a rozvoj mládežnic-
kých mužstev, která si vedou velmi dob-
ře v krajských soutěžích. Naší největší
devizou je obětavá práce trenérů a ve-
doucích, kteří vychovávají nastupující
fotbalovou generaci pro léta příští, a že
to nejsou jenom prázdná slova, ukazu-
je počet našich odchovanců ve vyšších
soutěžích. Jakub Šutovec chytá doroste-
neckou ligu v Jablonci n/N, hráči Sůra,
Minařík, Mihovský, Marek, Březina, Van-
čura, Molnár, Kejmar, Eisner, Vorlíček
hrají ligu, případně divizi v Pardubicích.
Ti všichni prošli přeloučskou líhní pod
vedením trenérů Slavíka, Chaloupského,
Machačného, Václavka a dalších. Zde je
ta cesta, ze které nechceme a také ne-

můžeme uhnout, nebom bychom si pod-
řízli větev, na které momentálně přelouč-
ský fotbal stojí. Kdo jen trošku sledujete
jeho současný stav am přímou návštěvou
na stadionu nebo zprávami v tisku, pří-
padně ve vývěsní skříňce, určitě jste za-
znamenali sérii postupů našich mužstev
za posledních pět let. Starší žáčci si spo-
lu s mladšími vykopali postup do krajské-
ho přeboru před dvěma lety, letos právě
v době oslav 100 let dosáhl podobného
úspěchu dorost, A-mužstvo po ostudném
sestupu až do okresního přeboru se před
třemi lety vrátilo do krajských soutěží, bym
zatím jenom do I.B třídy. Co je však s od-
stupem času zajímavé, postup byl vybo-
jován s pomocí hostujících hráčů, např.
Svatoně, Svobody, Beneše, Kadeřávka,
Zackla ml., Kozla. Dnes v týmu není ani
jeden, vše hrajeme s hráči, kteří v Pře-
louči fotbalově vyrostli, to je naše cesta,
naše víra v budoucnost. 

Jistě nebude lehké tato postavení udr-
žet, protože zájem dětí o sport trvale ubý-
vá, a ti, kteří se mu věnují, mají možnost
širokého výběru. Přesto mně dáte jistě za
pravdu, že je stále ještě dost dětí a mlá-
deže, kteří místo zdravého a odborně ve-
deného sportování se s odpuštěním „bim-
cají“ po městě, dělají lumpárny, nebo se
věnují takovým zálibám, jako je mezi mla-
dými lidmi dnes tolik rozšířené kouření,
popíjení a o drogách radši ani nemluvě.

Proto tak jako každým rokem uspo-
řádáme po prázdninách nábor nových
adeptů do naší fotbalové přípravky, kte-
rá si už vybojovala v našem oddíle mís-
to na slunci. V loňské sezóně byly pro ně
zhotoveny nové hliníkové branky, nakou-
peny nové dresy,letos si ze svých prostřed-
ků zakoupili teplákové soupravy. Pro tré-
ninky mají dostatečný počet kvalitních

míčů a jiných pomůcek. Po celý rok tré-
nují na trávníku pečlivě střiženém správ-
cem Zdeňkem Zídkem. V zimním období
bohatě využívají tělocvičnu gymnazia
a účastní se řady halových turnajů. Ape-
lujeme takto na rodiče, nebojte se přivést
nebo poslat své děti na fotbalový stadion.
Bude zde o ně vždy dobře postaráno, zdo-
konalí svoji fyzickou kondici a jistě jim
zbude i trochu času na hru na počítači.

Závěrem musím ztratit pár slov o na-
šem stadionu. Kdo se jen trochu zajímá
o fotbal jistě ví, že tento stánek slouží
svému účelu v této podobě již od roku
1975. Samozřejmě, že prochází drobný-
mi úpravami, které si současná doba vy-
žaduje. Přesto 35 let užívání na něm za-
nechalo určité stopy. Jedním z největších
problémů je energetická náročnost vyplý-
vající z konstrukce tribuny se spoustou
oken a prakticky žádnou izolací stropů.
To se promítá do nákladů na vytápění
v zimních měsících, které oddíl při sou-
časných cenách plynu a současně poní-
ženým dotacemi na provoz není schopen
uhradit. Rovněž hlavní hrací plocha je
udržována bez větších úprav od jejího
zhotovení, stav drenáží nebyl nikdy ide-
ální a kropení pomocí „kačen“ je také
historická záležitost. Stadion je majet-
kem města a i když na něm zahlodal
zub času, má stále svoji hodnotu, pro-
to věříme, že fotbalový klub najde spo-
lečnou řeč s jeho majitelem k zajištění
postupné modernizace. 

A to je definitivní konec našeho seriá-
lu příspěvků z historie a současnosti pře-
loučského fotbalu. Ještě více se o něm
můžeme dočíst z právě vydané publika-
ce „100 let fotbalu v Přelouči“, kterou fot-
balový klub k tomuto výročí vydává.

Josef Vančura
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100 let přeloučského fotbalu - a co tex dál...

OREL PŘELOUČ - ODDÍL NOHEJBALU
pořádá

BENEŠOVICKOU AMAZONKU
(nohejbalový turnaj smíšených dvojic)

Dne 23. 8. 2009 v příjemném prostředí
v obci Benešovice u Přelouče.

Info a přihlášky do 31. 7. 2009 na tel. 724 658 147 (Marcela Svobodová).
Těšíme se na vaši účast a srdečně zveme všechny příznivce nohejbalu a zábavy.
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… je tu červen a to znamená, že se fotbalové mládí opět
sjelo do Přelouče. V letošním roce se žákovský turnaj konal
již po třiapadesáté a proběhl ve dnech 18. - 21. června 2009.

Tato největší sportovní událost se stále těší vysoké sledovanos-
ti přeloučské veřejnosti. Letošní ročník je pro členy FK Pře-
louč o to významnější, že v jeho průběhu slaví též
100 let od založení organizovaného fotbalu. 

Po čtyři dny bojovalo 15 týmů v duchu fair play
o místa nejvyšší a pohár pro vítěze, tj. Putovní po-
hár města Přelouče. Také letos jsme mezi účastníky
mohli najít celky z Čech, Moravy a Slovenska. Kon-
frontace týmů zastupujících české a moravské klu-
by s celky ze Slovenska byla tou nelepší pozvánkou
na stadion. 

… FK Přelouč představuje Lukáš Melicher, kapi-
tán týmu: „Na turnaji jako domácí celek máme účast
jistou a tak se vždy těšíme, že si zahrajeme proti kva-
litním ligovým týmům. Organizace je velmi dobrá.

Náš tým má toto složení: Marek Záruba, Jan Kmoníček, Vladi-
mír Malý, Lukáš Melicher, Patrik Prokůpek, Jakub Slavík, Mar-
tin Wiesner, Vojtěch Navrátil, Radim Roubíček, Daniel Bureš,

Jakub Říha, Tomáš Laburda, Adam Skála, Michal Hejcman, Petr
Šanda, Ondřej Miláček, Marcel Mužík. Trenér Radek Miláček,
vedoucí Aleš Wiesner.“

Finálové utkání si letos zahrála AC Sparta Praha a FK Ba-
ník Most. Druhý jmenovaný si nakonec odvezl i cenu nejvyšší:
Putovní pohár města Přelouče. Přeloučští fotbalisté skončili na
11 místě a trenér FK Přelouč Radek Miláček nám prozradil: „Tur-
naj se nám celkem vydařil až na utkání s Mostem, ve kterém
jsme hodně inkasovali. Na naše poměry jsme také střelili dost
gólů. Jsme rádi, že si kluci dobře zahráli a nikdo se nezranil.“

Na závěr jen zbývá poděkovat celému organizačnímu vý-
boru, který se věnoval přípravě letošního ročníku a všem hos-
tům vytvořil dobré podmínky. Do dalších let přejeme přelouč-
skému fotbalu skvělé výkony, obětavé funkcionáře, trenéry
a sportovní fanoušky. 

… ze Zpravodaje 53. ročníku
celostátního žákovského turnaje v kopané 

Inzerce
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