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Radní města Přelouče se sešli 30. 3.
na své 57. schůzi. Na této schůzi radní
schválili smlouvu o vytvoření díla „pa-
mátník československé samostatnosti
v Přelouči“. Tento památník bude vytvářet
akademická sochařka Dagmar Štěpánko-
vá. Tento památník bude umístěn v par-

ku u Sokolovny. Dílo bude vytvořeno z ho-
řického pískovce s bronzovým písmem
a mělo by být hotové do 15. 10. 2009. 

Dalším projednávaným bodem byla
petice občanů proti výškové bytové vý-
stavbě v Přelouči „Na Hodinářce“. Radní
vzali tuto petici na vědomí a doporučili
zastupitelům, aby ji také vzali na vědo-
mí. Petici podepsalo více než 100 ob-
čanů. Stavba je v souladu s platným re-
gulačním plánem. Jedním z argumentů
uváděným proti výškové zástavbě „Na
Hodinářce“ je architektonická nevhod-
nost. Architektonická studie byla posu-
zována i hlavním architektem územního
plánu ing. architektem Mudruňkou, který
k tomuto neměl výhrady.

Další rada se konala 6. 4. 2009. Rad-
ní vzali na vědomí závazek Euroklini-
kum, a.s. Praha o zachování rozsahu
zdravotní péče po prodeji nemovitosti
č.p. 268 v ulici Hradecké (budova u ná-
draží, kde v současné době sídlí reha-
bilitace, gynekologie a plicní oddělení).

Oddělení, která ve vile jsou, chtějí pře-
stěhovat do stávajících hlavních budov
polikliniky. 

Na této radě byl jmenován pan
Ing. Pavel Hrdý do funkce ředitele Do-
mu dětí a mládeže Přelouč s účinností
od 1. 8. 2009. Konkurzní řízení na toto
místo se uskutečnilo 2. 4. 2009.

Radní vyhlásili záměr na pronájem
pozemků u písníků Lohenice-Mělice ke
stánkovému prodeji pro sezónu 2009.
Jako každý rok město Přelouč vypisuje
výběrové řízení na obsazení míst urče-
ných ke stánkovému prodeji. Město za-
jišguje také parkování vozidel a osazení
ekologických WC na hrázi mezi písníky.
Užívání určených částí pozemku bude
sjednáno na celou sezónu od 6. 6. do
6. 9. 2009. Uživatel bude po celou do-
bu zodpovídat za pořádek na určeném
prostoru.

Rada doporučila zastupitelstvu sou-
hlasit s celoročním hospodařením měs-
ta Přelouče za rok 2008 bez výhrad.
Ze zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vyplývá povinnost
souhrnně zpracovat údaje o ročním hos-
podaření do závěrečného účtu po skon-
čení kalendářního roku. 
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Dne 20. 4. navštívil naše město Mgr. Radko Martínek - hejt-
man Pardubického kraje. Po přivítání na radnici směřovala je-
ho první návštěva dne do Domovu u fontány v Libušině ulici.
Hejtmana programem doprovázela paní starostka Bc. Irena Bu-
rešová a místostarosta Ing. Ivan Moravec. V domově promluvil
s několika seniory a zajímal se o služby, které jim zařízení na-
bízí. Prohlédl si také novou keramickou pec a prádelnu. 

Poté následovala schůzka s ředitelem Gymnázia Přelouč
Mgr. Luborem Pacákem. Zabývali se především otázkou sní-
ženého počtu uchazečů k přijímacím zkouškám, který souvisí
s úbytkem počtu dětské populace. Hejtman řekl, že se bude
snažit, aby se úbytky dětí nedotkly regionálního školství.

Dále poobědval se zastupiteli města. Ti měli na pana Mar-
tínka dotazy týkající se např. hřebčína v Kladrubech nad La-
bem, elektrárny ve Chvaleticích, Krajské nemocnice v Pardu-
bicích, bytové výstavby či splavnění Labe.

NÁVŠTĚVA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE



Po obědě hejtman navštívil Střední odborné učiliště technic-
ké. Pan ředitel ing. Jindřich Janko ho provedl také učebnami
praktického vyučování, kde pohovořil se žáky a jejich učiteli.

Déle navštívil Autoškolu Peml. Je to jediná privátní auto-
škola v České republice, která vyučuje hendikepované. Paní
Pemlová ukázala panu hejtmanovi speciálně upravené auto-
mobily a také pokoje pro ubytování hendikepovaných. 

Poté následovala prohlídka firmy MPH Medical Devices s.r.o.
Zde vyrábějí injekční a infuzní sety a hadičkové systémy pro
zdravotnictví. V současné době má firma cca 240 pracovníků.

Ve firmě Kiekert-CS, s.r.o. shlédl pan Martínek v rychlosti
prezentaci firmy a poté byl proveden provozem. Generální ma-
nažer Dr. G. Hanel vysvětloval jednotlivé kroky výroby přímo
u výrobních linek.

Při cestě zpět na městský úřad se hejtman zastavil u téměř
dokončené stavby autobusového nádraží, kde mu pracovník
úřadu pan Josef Štěpánek řekl podrobnosti k výstavbě.

Na městském úřadě se poté konala schůzka se starosty
a starostkami okolních obcí, kde se rozebíraly různé dotazy.
Řeč přišla např. na rozdělení dotací, zdravotnictví či dopravu.
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Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 3. 2009 evidováno celkem
1024 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci březnu tedy činila v této oblasti 7,21 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov 28,33 %, Vápno 19,3 %, Litošice 18,75 %, Sovolusky
17,91 %, Holotín 16,67 %, Pravy 16,22 %, Zdechovice 15,74 %,
Žáravice 12,79 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 6,42 %,
Choltice 6,9 %, Břehy 8,96 %. V Přelouči dosahovala míra neza-
městnanosti 6,08 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
4,89 % s celkovým počtem 4918 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 5,43 %, Holicko 5,54 % a Pře-
loučsko 7,21 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 3. 2009 cel-
kem 1168 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,2 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 31. 3. 2009 hlášeno na ÚP celkem 324 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo cel-
kem 3,2 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

Během loňského roku se scházela pracovní skupina pro
komunitní plánování v Přelouči. S výstupy její práce jste se
setkali na stránkách Roštu, kde byly během loňského roku uve-
řejňovány informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních
a dalších služeb pro seniory, zdravotně postižené, pro rodiny
s dětmi apod.

Tev se činnost rozšíří a bude vytvořena řídící skupina a dvě
pracovní skupiny - první pro seniory a zdravotně postižené
a druhá pro děti, mládež a rodinu.

Členy skupin budou zástupci organizací a institucí, které
pracují pro tyto cílové skupiny. Jejich úkolem bude monitoro-
vat chybějící služby v našem městě a navrhovat zlepšení. 

Dle filozofie komunitního plánování jsou v jednotlivých
pracovních skupinách zastoupeni uživatelé služeb, posky-
tovatelé a zadavatelé (zástupci města). 

Pokud máte zájem dovědět se více a případně se i zapojit,
přijvte na první společnou schůzku ve čtvrtek 21. 5. 2009
od 16.00 hod. do salónku restaurace U Soudku, kde nám
krajští metodici komunitního plánování Roman Málek a Jan
Vojvodík vysvětlí smysl a systém komunitního plánování.

Zdenka Kumstýřová
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
V PŘELOUČI

Trh práce
na Přeloučsku
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Město Přelouč,
Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč

a Klub Dr. M. Horákové
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

8. května 2009 od 10.00 hod.
vzpomenou u památníku bojovníků

proti fašizmu a rasizmu
64. výročí

ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených

přeloučských občanů
německými okupanty položením kytic 

k památníku v parku u sokolovny.

V programu vystoupí 
pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.



Porodnicko-gynekologické oddělení
pardubické nemocnice bylo otevřeno v ro-
ce 1930.

Mám-li mluvit o jeho současnosti, ne-
mohu nezmínit znamenitou práci před-
chozích generací sester, porodních asis-
tentek, lékařů a primářů. V čele oddělení
se vystřídali postupně primáři prof. dr. Gá-
la (1930-59), dr. Hanousek J. (1959-63),
dr. Kleisl (1963-77), dr. Michl (1977-84),
dr. Bezděk (1984-85), dr. Hanousek L.
(1985-2007). V roce 2003 byla budova
kompletně zrekonstruována do dnešní
podoby. Velkou zásluhu na této rekon-
strukci měl pan prim. MUDr. Hanousek
a vrchní sestra Zita Hamašová.

V r. 2008 se porodnicko-gynekolo-
gické oddělení po splnění náročných
kritérií změnilo rozhodnutím Minister-
stva zdravotnictví a Ministerstva školství
v Porodnicko-gynekologickou kliniku.
Tato změna tak vyjádřila úzké sepětí
s Fakultou zdravotnických studií Univer-
zity Pardubice při přípravě bakalářek
a magister v oblasti ošetřovatelství, v po-
rodní asistenci, ale i významný podíl na
přípravě studentů medicíny Lékařské fa-
kulty v Hradci Králové. 

V současnosti na klinice pracuje 12
lékařů s plným úvazkem a 9 s úvazkem
částečným. Klinika má 85 lůžek, včetně
porodnických a lůžek intenzivní péče. Po-
skytuje velmi kvalitní péči jak v oblasti
porodnické (v r. 2008 se v Lidových novi-
nách objevila na 3. místě nejžádanějších
porodnic v České republice), tak v oblas-
ti gynekologické. V roce 2008 jsme odved-
li 1640 porodů a porodili 1681 novoro-
zenců. Díky novému ultrazvukovému
přístroji s možností plastického zobraze-
ní (tzv. 3D) se nám podařilo zdokonalit
vyšetření jak gynekologické, tak zejmé-
na vyšetření těhotných se zaměřením na
vrozené vývojové vady a případné poru-
chy vývoje plodu v průběhu těhotenství.
Maminkám poskytujeme i genetické po-
radenství v souvislosti s těhotenstvím.

V gynekologii poskytujeme služby
v plné šíři, a to včetně nejradikálnějších
onkogyneko-logických operací zevních
rodidel, pochvy, čípku děložního, dělo-
hy a vaječníků (80 v r. 2008). Provádíme
i rozsáhlé výkony pomocí laparoskopie
a hysteroskopie. Naší celorepublikovou
doménou je provádění operací poševním
přístupem. Tento je pro ženu nejvíce šet-

řící a je také kosmeticky výhodný, nebog
nemá na břiše žádnou jizvu. Pochvou
odstraňujeme dělohu v 90 % případů,
z toho asi v 12 % za pomocí laparoskopie.

Provádíme také celou škálu rekon-
strukčních operací dna pánevního při
sestupech orgánů malé pánve, včetně
podpory dna pánevního plastickými ma-
teriály (sígkami). Při potížích s udržením
moči provádíme urodynamické vyšetření
na novém přístroji. Ve vhodných přípa-
dech pak zavádíme pásku pod močovou
trubici (90 operací v r. 2008). 

Máme též poradny pro dětskou gy-
nekologii, mammologii a klimakterickou
medicínu.

Od letošního roku jsme nově otevřeli
poradnu pro neplodná manželství a jsme
spolupracujícím centrem asistované re-
produkce s centrem Pronatal v Praze (ve-
doucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.). Tím
tak můžeme nabídnout ženám na naší
klinice nejmodernější postupy asistované
reprodukce v celé šíři.

Kromě vědecké činnosti, prezentová-
ní a publikování výsledků z naší kliniky,

se podílíme i na organizování národních
a mezinárodních kongresů (ESC v Pra-
ze, 2008).

Mimo odbornou péči o ženy se sna-
žíme také neustále vylepšovat prostře-
dí na naší klinice tak, aby byly budoucí
i stávající maminky, jakož i naše paci-
entky maximálně spokojeny.

Na celém oddělení je nyní dostupný
bezdrátový internet, nadstandardní po-
koje jsou vybaveny lednicemi, na všech
pokojích je možno sledovat televizi. Ná-
vštěvy na klinice jsou možné kdykoliv
a k porodům se není nutno objednávat
ani při současném nárůstu porodů. 

Velkou odměnou nám jsou stovky dě-
kovných dopisů, kterých si nesmírně vá-
žíme. Zároveň nás však zavazují v na-
stoupené cestě nepolevovat a špičkovou
péči o ženy nejen z našeho regiónu udr-
žet a ještě dále dle nejnovějších poznat-
ků medicíny rozvíjet.

Doc. MUDr. Milan KošQál, CSc.
přednosta Porodnicko-gynekologické
kliniky PKN, a.s.

6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

Současnost Porodnicko-gynekologické kliniky
Pardubické krajské nemocnice, a. s.

Auto-Moto veteráni Pøelouè, o.s.
vyhla�uje výtvarnou soutì�

�KRESLÍME VETERÁNY�
pro dìti v kategoriích

I. kategorie - pøed�kolní vìk
II. kategorie - 1. a� 3. roèník Z�

III. kategorie - 4. a� 6. roèník Z�
IV. kategorie - 7. a� 9. roèník Z�

Inspiraci soutì�ící naleznou dne 9. 5. 2009 na Masarykovì nám.,
kde se od 10.00 hod. uskuteèní výstava historických vozidel.

Soutì�ní výtvarné práce lze odevzdat do konce mìsíce kvìtna
v Klubu kultury Pøelouè, Masarykovo nám. è. 27.

Výsledky budou vyhlá�eny v prázdninovém èísle Ro�tu.
Ceny a výstava nejlep�ích prací pøi akci Rallye �elezné hory

poøádané dne 29. srpna 2009.

Zveme v�echny zájemce
na výstavku historických motorových vozidel,

kterou poøádá Auto-Moto veteráni Pøelouè, o.s.
na Masarykovì nám. v Pøelouèi dne 9. 5. 2009

v dobì od 10.00 do 11.30 hod.



Milí čtenáři naší rubriky,
v tomto čísle bych vás rád informoval o tom, že bylo vypsá-

no výběrové řízení na místo strážníka Městské policie v Pře-
louči. Místo uvolnil ze zdravotních důvodů pan Karel Bubla,
který sloužil u MP 8 let. Rád bych mu na tomto místě podě-
koval za spolupráci a popřál mu do dalších let hlavně
hodně zdraví a životních úspěchů.

Do 20. 5. 2009 mohou zájemci o práci
strážníka podávat přihlášky s příslušnými do-
kumenty na Městském úřadě v Přelouči. Sou-
částí výběrového řízení budou kromě psy-
chotestů a osobního pohovoru také náročné
fyzické zkoušky (silové, vytrvalostní i obrat-
nostní). 

Další informací je měření rychlosti pro-
jíždějících aut ve městě. Vím, že současná si-
tuace je neúnosná, a proto jsme se zařídili
dle zákona a opět konáme preventivní i re-
presivní činnost v měření rychlosti radarem
nejen samostatně s cedulemi, ale i ve spolupráci s policií ČR. 

A nyní již k událostem v uplynulém období...

Kuriózní „krádež“
Na linku MP volala obsluha čerpací stanice, že ujelo auto

bez placení - 200 Kč. Řídil prý muž kolem 50 let. Podle RZ byl
majitel auta zjištěn a kontaktován. 

Poté, co načerpal benzín, nasedl do auta a odjel, ale ne-
bylo to úmyslné. Většinou to však pachatelé dělají záměrně... 

Poraněný „pošQák“
Telefonicky nám byl oznámen nález poštovního holuba, kte-

rý kvůli poranění nemůže létat. Byl umístěn do odchytové kle-
ce na služebně MP a podle čísla na kroužku byl zjištěn a infor-
mován chovatel. 

Překvapivě nám sdělil, že poraněný holub je mu k ničemu
a že mu máme useknout hlavu a vyhodit ho... Majiteli jsme
vysvětlili, že pokud si pro holuba nepřijede, dáme ho ošetřit
veterináři a veškeré náklady budou vymáhány. 

Anonymní pomoc
Přijali jsme anonymní telefonát, že v Žižkově ulici u bývalé

videopůjčovny leží opilý a zraněný muž. Na místě jsme nalezli
muže s rozbitou hlavou. Přivolaná záchranná služba muže
ošetřila a odvezla do nemocnice v Pardubicích.

„Tísňák“ pomohl
Přes tísňové tlačítko jsme byli přivoláni

k paní, které se udělalo nevolno a nemoh-
la dýchat. Záchranná služba převzala paní
k ošetření.

Silnice není autodrom...
Policie ČR nás vzhledem ke své zane-

prázdněnosti žádá o asistenci. V Pražské uli-
ci stojí dvě vozidla, z nichž jedno na druhé
údajně najíždělo. Hlídka zjistila, že se jeden
řidič pokoušel vytlačit druhého z vozovky. Ři-
diči se dohadovali. Muž, který byl vytlačován
přivolal na místo policii, protože měl pode-
zření, že řidič druhého automobilu je pod vli-

vem alkoholu.
Byla provedena dechová zkouška a řidiči, který vytlačoval

druhé vozidlo ze silnice, bylo naměřeno 1,84 promile alkoholu.
Celá věc byla předána hlídce policie ČR.

Důchodce ve vodě...
Volala nám všímavá občanka a upozornila nás na pána

z Domova u fontány, který se zmateně motá kolem strouhy
a mohl by do ní spadnout. Po příjezdu hlídky byl již pán ve
vodě. Strážníci důchodce vytáhli ven a doprovodili ho do mís-
ta jeho bydliště.

Veselé Velikonoce...
Hlídku MP upozornil občan vietnamské národnosti na

muže ležícího za restaurací Albína. Muž byl zraněný na paži
a v obličeji. Přes 155 byla přivolána RZS, muž byl ošetřen a pře-
vezen na chirurgii do Pardubic.

Dopravní nehoda
Volal operační policie ČR Pce s žádostí o vyjetí hlídky

k dopravní nehodě mezi obcemi Přelouč a Valy. Došlo zde ke
sražení cyklisty a záchranka už jede na místo. Hlídka MP zjisti-
la, že muž není schopen jízdy na kole, ale nic hlásit nechce
a tak byl policisty dopraven domů.

Nepříjemný pád...
V domově s chráněnými byty upadla paní v pokoji a ne-

mohla vstát. Klíče měla zevnitř v zámku, a tak byli na místo
přivoláni hasiči, kteří byt otevřeli. Pád se naštěstí obešel bez
vážnějších následků a paní měla nakonec jen pár modřin.

Opilec za volantem
Přijali jsme telefonické oznámení, že v ulici Sladkovského

někdo leží na chodníku. Strážníci pána postavili na nohy, ale
sotva se na nich udržel. Z jeho dechu bylo cítit alkohol a na
otázku, kde se nachází jim nejdříve odpověděl, že v Liberci.
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Také mu dělalo velký problém najít v peněžence občanský
průkaz. Asi po 15 minutách se hlídce podařilo zjistit, kde pán
bydlí. Byl odeslán k domovu a dozorčí ho doprovázel pomocí
kamerového systému. 

Jaké bylo překvapení, když se na parkovišti posadil do auta
a hodlal se vydat k domovu automobilem! Když se rozjel, hlíd-
ka ho zastavila a ihned na přivolala policii ČR. V dechu řidiče
bylo zjištěno přes 3 promile alkoholu... Celou věc převzali k do-
řešení kolegové z policie ČR.

Lupič kabelek...
Na služebnu zatelefonovala paní, kterou na silnici směrem

na Mokošín srazil z kola neznámý mladík, který jel bílým autem.
Vystoupil, srazil ji z kola a ukradl jí kabelku. Bílé auto potom
ujíždělo směrem na Mokošín. Poznávací značku automobilu
bohužel paní neví, jen že tam bylo písmeno „S“. Tento poznatek
byl předán policii ČR, která měla podobnou událost hlášenou
také mezi Cholticemi a Lipolticemi. K této věci měli již více
informací i SPZ automobilu.

Zraněný kalous ušatý
Ze základní školy v Kladenské ul. nám vo-

lala paní učitelka, že mají poraněného výra.
Jednalo se pouze o menšího kalouse ušatého.
Poraněný kalous byl převezen do záchranné
stanice ve Starém Hradišti.

Požár ve statku
Přijali jsme oznámení o požáru v bývalém statku ve Štěpá-

nově. Hlídka MP vzniklý požár na místě uhasila. Vyrozumění
hasiči vše řádně dohasili. Pravděpodobní pachatelé byli ještě
na místě a věc dořešila policie ČR.

Připomínám naše kontakty 
Telefonní čísla: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,

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

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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! Přírodní lokality 

Přírodní rezervace Duny u Sváravy byla vyhlášena v ro-
ce 1980 na ploše 24,29 ha včetně vyhlášeného ochranné-
ho pásma. PR se nachází severně od silnice mezi Týncem
nad Labem a Labskými Chrčicemi, jižně od statku Svára-
va. Důvodem ochrany je výrazný přesyp, zalesněný převáž-
ně borovými porosty. Pískové přesypy jsou charakteristic-
kým krajinným prvkem Polabí.

Geomorfologicky jde o jeden z nejdokonaleji zachovaných
přesypů mladopleistocenního až holocenního stáří v Polabí.
Obloukovitý přesyp je ve východní části asi 0,5 km široký, boč-
ní ramena se táhnou téměř 200 m ve směru východ - západ.
Východní a jižní svahy převyšují okolí o 5 - 7 m, západní svah
je pozvolnější. Čelní valy přesypu vymezuje mokřina na nivních
uloženinách, která patrně byla příčinou vzniku přesypu, nebog
brzdila větrem unášený písek. Písky jsou čisté, křemité, se zrny
průměrně 0,5 mm velkými. Téměř všude jsou váté písky překry-
ty arenosoly (regozem arenická a kambiem arenická) až pod-
zoly (podzol arenický). 

Celá duna je uměle zalesněna monokulturou borovice les-
ní a borovice vejmutovky a dalšími druhy dřevin. Porosty nezpev-

něných vátých písků svazu Corynephorion jsou zachovány jen
pod elektrovodem. Jen zde rostou typicky pískomilné rostliny,
např. chmelík písečný (Psyllium arenarium), paličkovec šeda-
vý (Corynephorus canescens), kolenec Morisonův (Spergula
morisonii), trávnička obecná (Armeria vulgaris), bělolist nejmen-
ší (Logfia minima), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis).

Žijí zde běžné druhy obratlovců borových monokultur, na
lesním okraji ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký
(Anguis fragilis). Chráněné území je v současné době oploce-
no a slouží k chovu daňka skvrnitého (Dama dama).

Plán péče navrhuje probírky akátu a borovice vejmutovky.
V nejstarších porostech borovice lesní je navržena obnovní
těžba s odkladem zalesnění k podpoře rozvoje pískomilné
vegetace.

K sepsání tohoto příspěvku bylo použito následující publikace:
FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. a kol., 2002: Pardubicko. In: MACKOV-
ČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno

Přírodní rezervace Duny u Sváravy

ZŠ a MŠ T.G.M. Hlavečník nabízí
volná pracovní místa na pozici

učitel / učitelka.

Aprobace 1. stupeň 
a aprobace 2. stupeň - Př, Ch. 

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, 
znalosti AJ a práce na PC výhodou. 

Nástup možný od 27. 8. 2009

Kontakt - Mgr. Bohumila Kalinová, 
tel.: 466 937 132, e-mail: b.kalina@centrum.cz



Změny v krajině, přímá likvidace některých biotopů, nevhod-
ný způsob hospodaření byly příčinou vyhynutí některých rost-
linných druhů.

Na Přeloučsku byla velmi hojná kotvice plovoucí (Trapa
natans), která ještě koncem 19. století byla běžná ve všech

labských tůních. Jde o vod-
ní bylinu s až dva metry
dlouhou ponořenou lody-
hou a s růžicí plovoucích
vpředu velmi zubatých ko-
sočtvercových listů, který-
mi splývá na vodní hladi-
ně. V létě rozkvétá drob-
nými bílými květy, které
vyčnívají nad vodní hladi-
nu uprostřed listové růžice.
Z květů se vyvíjejí jednose-
menné plody velmi zvlášt-
ního a nápadného tvaru.
Jedná se o oříšky, obalené
zdřevnatělým a ostře za-
špičatělým kalichem. Tyto
plody, známé jako vodní
ořechy, plují na hladině
a svými špičatými výběžky
se uchytí na vhodném mís-

tě, kde příští rok vyklíčí. Odtud také pochází její pojmenování
kotvice. Tato rostlina začala počátkem 20. století na Přelouč-
sku mizet. Na tuto situaci měla pravděpodobně vliv regulace
Labe a následná změna vodního režimu. Její poslední lokalitou
byl rybník Švihov u Žáravic, kde zcela vyhynula v roce 1963
po vyhrnutí rybníka. V současné době jde o rostlinu v regionu
východních Čech již vyhynulou, nebog poslední lokalita zanik-
la v roce 1995 a byl jí rybník Farář u Bítovan na Chrudimsku.

Příkladem vymizení rostlinného druhu vlivem nevhodného
způsobu hospodaření je vyhynutí jedné z nejkrásnějších čes-

kých orchidejí, kte-
rou je střevíčník
pantoflíček (Cyp-
ripedium calceo-
lus). Střevíčník do-
růstá výšky 20 až
45 cm. Lodyhy vy-
růstají ze silného
plazivého odden-
ku, jsou pýřité,
nejčastěji se 3-4
střídavými přised-
lými vejčitými až
podlouhle kopina-
tými listy. V paždí
lupenitých listenů
vyrůstá nejčastěji
jen jeden květ s až
přes 4 cm dlouhý-
mi okvětními líst-
ky, které jsou hně-

dočerveně zbarveny. Velký žlutý 3-4 cm dlouhý bačkůrkovitě
vydutý pysk je uvnitř červeně tečkovaný, k bázi chlupatý. Stře-
vičník dává přednost mírně vlhkým, přes léto vysychajícím pů-
dám, chudým na dusík a bohatým na vápník. Poslední lokali-
tou této orchideje byla dubohabřina na Bílém kopci východně
od Valů nad Labem, kde střevíčník rostl ještě v 70. letech 20. sto-
letí. V prosvětlené doubravě došlo k rychlé změně druhové
skladby porostu. Začal se uplatňovat „lavinovitě se šířící“ nálet
jasanu ztepilého, rozrůstající se keřové patro vytlačilo vzácné
druhy bylinného patra, mezi nimi i střevíčník pantoflíček.

Podaří se některému milovníku přírody na Přeloučsku na
nějakém místě, labském rameni, v listnatém lese, nalézt někte-
rou z uvedených rostlin považovanou za vyhynulou, případně
jiný vzácný rostlinný druh?

K sepsání tohoto příspěvku bylo použito následujících publikací:
FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. a kol., 2002: Pardubicko. In: MACKOV-
ČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,
LEMBERK V., 1997: Příroda na Pardubicku dříve a nyní. Výcho-
dočeské muzeum Pardubice. ŠKRABALOVÁ E. a kol., 2006: Par-
dubický kraj Natura 2000. Pardubický kraj, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR a Společnost přátel Železných hor.

Mgr. Jiří Rejl
vedoucí Odboru životního prostředí
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Vyhynulé druhy rostlin na Přeloučsku
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Velikonoční jarmark
Svátky jara nás inspirovaly k třídenní-

mu projektu 1. stupně, při kterém se děti ve
věkově smíšených skupinách seznamovaly
s velikonočními zvyky a tradicemi. 

Formou her, rébusů, křížovek a společ-
ného vypravování se seznámily s Velikono-
cemi trochu jinak. Při práci ve výtvarných
dílnách děti vytvořily krásné výrobky z růz-
ných materiálů, vyzdobily školu a přitom po-
znaly lépe své spolužáky z jiných tříd.

Výsledek našeho snažení mohli posou-
dit návštěvníci na odpolední prodejní výsta-

vě. A bylo jich opravdu hodně! Ukázkami
našich prací se mohli potěšit také obyvate-
lé domova důchodců.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravě této zdařilé a zároveň náročné akce.
Výtěžek z jarmarku se vrátí našim žákům ve
formě odměn na Dětském dni.

Mgr. Zuzana Jánská a
Mgr. Libuše Tichá

Netradiční učení
ve čtvrtých třídách

Je důležité vědět o svém bydlišti, ale
i poznávat bližší okolí. V rámci ročníkové-
ho projektu se čtvrgáci zabývali zajímavým
tématem. Několik dnů naplnilo srovnávání
našeho města a Chlumce nad Cidlinou. Čin-
nosti prolínaly především vlastivědou, čes-
kým jazykem a matematikou, dotýkaly se
historie i současnosti. 

Žáci pracovali také s informacemi na
internetu, ale hlavně Chlumec navštívili.
O tom už se můžete dočíst i v jedné z mno-
ha zdařilých slohových prací:

Jeli jsme do Chlumce n. C. Šli jsme do
Klicperova domu a do muzea Loreta. Líbilo
se mně tam hodně věcí, např. trakař, macek
(hoblík), cepy a nůše. V divadle se mi to před-
stavení také líbilo. 

Chlumec je krásné město, ale Přelouč
je prostě město moje, pro mě hezčí. Sice ta-
dy nemáme muzeum ani zámek, ale zato
máme Záložnu. Ta je taky hezká a jako zá-
mek na sto procent vypadá. Mně Přelouč
stačí, a komu se nelíbí, aT si zavře oči a ne-
otevře je do té doby, než se mu začne líbit.

Mgr. Vlasta Tužilová
(ukázka je z práce 
žákyně Martiny Čálkové)

Matematický klokan
V týdnu od 16. do 20. března se kona-

la školní matematická soutěž „Klokan“. Sou-
těžili všichni žáci od 2. do 9. třídy. V kate-
gorii 6. a 7. tříd se nejlépe umístil Denis
Kosina ze 6. B, na 2. a 3. místě se umístily
Tereza Žáčková ze 6. B a Jana Neubauero-
vá ze 6. A. Ve starší kategorii byla nejlepší
Klára Hebká z 8. B a Barbora Plecháčková
z 9. A.                   Mgr. Hana Neradová

Basketbalový turnaj žáků
Žáci 5. a 6. ročníků se zúčastnili dne

25.3. v Moravanech okresního kola Nestlé
cup v basketbalu. Velmi dobrými výkony

s plným nasazením všech hráčů odehráli tři
vítězná utkání (s Chvaleticemi, Ohrazenice-
mi a Dolní Rovní). Tímto si celý tým vybojo-
val postup do krajského kola, které se bu-
de hrát 24.4. v Chrudimi.

Jiří Maček

Setkání v kuželně
Netradiční setkání zažili žáci 7. A v úte-

rý 31. března odpoledne. Sešli se spolu se
svými rodiči v kuželně v Přelouči, aby měli
možnost poznat se také jinak než při škol-
ních akcích. Někteří s sebou přivedli i mlad-
ší sourozence. Také pro rodiče to byl zajíma-
vý zážitek. Mohli se vzájemně neformálně
pobavit i vidět své děti v kolektivu spolužá-
ků. Za asistence pana Tomáška si děti za-
soutěžily a dostaly drobné odměny. Dík pa-
tří i panu Zemanovi, který nad celou akcí
v kuželně dohlížel. Nikomu se nechtělo ani
po dvou hodinách domů, a tak jistě velmi
brzy podobné setkání zopakujeme.

za rodiče 
paní Jana Jarolímová

Sběr pomerančové
a citrónové kůry

Jak jsme již informovali v předešlých
číslech Roštu, probíhá na naší škole sběr
pomerančové a citrónové kůry. Výtěžek z ak-
ce bude věnován na zakoupení interaktivní
tabule pro II. stupeň.

Celkem již bylo sebráno a odvezeno
13 pytlů pomerančové kůry (140 kg) a 5,70 kg
citrónové. Obdrželi jsme za ni 3 080 Kč. Dě-
kujeme všem, kteří se zapojili, zvlášg žá-
kům I. stupně (a jejich rodičům), kteří na-
sbírali deset pytlů kůry. Akce pokračuje do
30. dubna 2009.
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Základní škola
Smetanova ul.
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Byli jsme v Praze
2. dubna podnikli „čtvrgáci“ ze ZŠ Masaryko-

vo nám. exkurzi do Prahy. O našem hlavním měs-
tě se učili ve vlastivědě, proto se všichni těšili, že
alespoň některé pražské památky uvidí na vlast-
ní oči.

Vydali jsme se tedy do „víru velkoměsta“. Při-
vítalo nás Václavské náměstí v čele s budovou
Národního muzea. Odtud jsme prošli na náměstí
Staroměstské. Zde již byly připraveny velikonoční
trhy s pěknou výzdobou a nezbytnými stánky. Ce-
lé náměstí jsme si prohlédli, zakoupili suvenýry
a něco „na zub“. Nezapomněli jsme se podívat na
pomník Jana Husa a vyfotografovali jsme se na
poledníku, který náměstím prochází. Nakonec jsme
se samozřejmě dočkali i apoštolů na staroměst-
ském orloji.

Odtud jsme pokračovali ke Karlovu mostu,
kde jsme byli provedeni stejnojmenným muzeem
a už jsme se těšili na slíbenou plavbu po Vltavě.
Z výletní lodi jsme dobře viděli Pražský hrad, Pet-
řín, Národní divadlo a dokonce jsme propluli i zná-
mou Čertovkou. Čas se pomalu krátil, takže po
procházce na Karlově mostě jsme se opět pěšky
vrátili na nádraží.

Exkurze se všem moc líbila a děti se již těší na
příští cestu za dalšími pražskými zajímavostmi.

Mgr. I. Richterová

Cesta na Měsíc 3D
Víte, co se skrývá pod názvem 3D? Je to troj-

rozměrný obraz zprostředkovaný brýlemi 3D, kte-
ré mají u diváků vzbudit dojem, že se vše ode-
hrává přímo před diváky v prostoru, nikoliv na
filmovém plátně. Tento jedinečný trojrozměrný zá-
žitek měli možnost zhlédnout žáci ZŠ Masaryko-
vo náměstí v Přelouči v kině ve středu 8. dubna
2009 ve filmovém představení Cesta na Měsíc
3D (Fly Me to the Moon).

I první let na Měsíc měl své mouchy… Je to
kouzelný animovaný příběh tří malých much, kte-
ré se stanou součástí prvního letu a přistání na
Měsíci. Tři malí muší hrdinové jsou nerozluční
kamarádi, ale každý je jiný. Nat je snílek a roze-
ný vůdce. IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvě-
řitelně žravý.

Píše se rok 1969 a kosmická raketa Apollo 11
startuje ke svému prvnímu letu na Měsíc. Na palu-
bě jsou tři odvážní astronauti - Armstrong, Aldrin
a Collins. Jejich kroky budou prvními kroky lidí po
měsíčním povrchu. Pro Nata a jeho muší kamará-
dy je to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o ob-
rovském dobrodružství, a tím je zúčastnit se prv-
ní cesty na Měsíc. Proto cestují ukryti v přilbách
astronautů. Při cestě na Měsíc zažívají komediál-
ní a dojemná vesmírná dobrodružství. 21. červen-
ce 1969 přistáli astronauti s našimi mušími hrdiny

na povrchu Měsíce v lunárním modulu. Při sestu-
pu astronauta Neila Armstronga jsme všichni usly-
šeli onu památnou větu: „Je to malý krůček pro
člověka, obrovský krok pro lidstvo.“ Byl to jeden
z velkých okamžiků v historii výzkumu vesmíru.
Lidské bytosti poprvé vkročily na jiné kosmické
těleso.

Film se všem líbil a díky 3D obrazu nám při-
nesl ojedinělý trojrozměrný zážitek.

Mgr. D. Cyroňová

Hokejbal proti drogám
Prvního dubna se zúčastnili vybraní chlapci

8. a 9. tříd okresního kola v hokejbalu. Tento tur-
naj se hraje pod záštitou Dominika Haška a je
zároveň součástí olympiády Pardubického kraje.

V základní skupině nejprve podlehli naši hrá-
či favorizovanému týmu ZŠ Svítkov 0:2,
aby poté překvapivě porazili 2:0 bran-
kami Vojáčka a Svobody pořadatelský
tým ZŠ Polabiny I. 

Ve čtvrtfinále se již žádné překva-
pení nekonalo a naši žáci si odnesli
nezaslouženě vysokou nadílku 0:5 od
hokejbalistů ze ZŠ Polabiny III.

Všem zúčastněným chlapcům pa-
tří poděkování za reprezentaci školy.

Bc. M. Bulušek

Matematický klokan 2009
Se stejnou pravidelností, s jakou

přilétají k nám na jaře vlaštovky, se
každoročně v dubnu koná matematická soutěž
KLOKAN. Ve čtvrtek 19. března logické úlohy ře-
šilo celkem 110 žáků ve 4 kategoriích. 

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: katego-
rie Cvrček (3. třída) - Kristýna Čížková 3.A, Martin
Hývl 3. B, Adriana Vachková 3.A, kategorie Kloká-
nek (4. a 5. třída) - Lukáš Jirka 4.B, kategorie Ben-
jamín (6. a 7. třída) - Petr Netušil 7. B a kategorie
Kadet (8. a 9. třída) - Kristýna Exnerová.

Blahopřeji vítězům i všem zúčastněným a pře-
ji jim, ag dobré logické myšlení uplatní i v běž-
ném životě.                        Mgr. H. Jelínková

V Záložně se hrálo divadlo
Kvalitní divadelní inscenace nekončí pro žá-

ky a učitele jen potleskem. Dětem přináší zážitky,
učitelům různé možnosti (podle věku žáků), jak
rozšířit vědomosti žáků.

Prvňáčkové a druháčkové po částech se svý-
mi učiteli příběh převyprávěli, část zdramatizo-
vali. Při hře došli k závěru, že malý panáček vy-
řezaný ze dřeva truhlářským mistrem po oživení
nepůsobil svému tatínkovi jenom samou radost
a moc ho to mrzelo. Musel si prožít hodně zkla-
mání, než pochopil, že nemůže jednat jak ho
napadne a že poslouchat tatínka se vyplácí.

Starší žáci 1. stupně dokázali převyprávět ně-
která dobrodružství malého oživlého uličníka, kte-
rý má každou chvíli namále. Od svých učitelů se
dozvěděli, že slavnou pohádkovou knížku napsal
Carlo Collodi a hlavního hrdinu milují děti téměř
na celém světě, protože kniha byla přeložena do
mnoha jazyků.

Milí rodiče, hledali jste doma se svojí dce-
rou (synem) Pinocchiova dobrodružství? Víte, že
Vaše dítko navštívilo městskou knihovnu a doma
si příběhy čte? Jestliže alespoň někdo odpoví ANO,
účel herců a učitelů je splněn.

My učitelé věříme, že mezi dětmi se zájem
o knihy neztrácí.         Mgr. M. Černohlávková

Masopust ve školní družině 
Dne 19. března jsme byli pozváni na maso-

pust do Jakub klubu. Děti byly nadšeny diskoté-
kou, soutěžemi i krásnými odměnami (nejlepší
masky vyhrály velkou keramickou berušku). Za
krásné odpoledne v Jakub klubu patří poděková-
ní p. Dvořákové a p. Kubátovi. 

Naše děti měly krásné masky od čarodějnic
po vodníky i princezny. 

Na závěr masopustu nám S. Soudková a D. Rů-
žičková z 3. B. předvedly ukázku břišních tanců.
Odpoledne v Jakub klubu se všem moc líbilo. 

28. března jsme byli na posledním filmovém
představení v tomto školním roce, film se jmeno-
val Velká sýrová loupež, dětem se filmové předsta-
vení moc líbilo. 

Chceme p. Markovi a Městskému úřadu měs-
ta Přelouče poděkovat za možnost navštěvovat
v kině skvělé filmy.             K. Nečasová, vych. ŠD

Špicberky nebo Svalbard?
První dubnový čtvrtek mezi naše žáky přijel

Mgr. Pavel Macků z Brna se zajímavým vyprávě-
ním a obrázky ze souostroví v Severním ledovém
oceánu. Poprvé cestoval sám a podruhé jako
člen expedice, která prošla v zimě za polární no-
ci vnitrozemí na lyžích.Vysvětlil nám obě používa-
ná označení. Špicberky, špičaté hory, pojmenoval
Holanvan Willem Barents při objevení v r. 1596,
kdy je znovuobjevil. První historické zmínky byly
nalezeny ze 12. stol. a odtud pochází označení
Svalbard, studené pobřeží. Protože zažil obě roční
období, mohl nám poutavě přiblížit krásu a kon-
trasty krajiny, která je ze 60 % pokryta ledovci,
sněžnými pláněmi a leží daleko za polárním kru-
hem. Zažil polární den i noc, teploty hluboko pod
bodem mrazu, polární záři. Častým nepřítelem
se v těchto pustinách stává i chráněný lední med-
věd, proto se bez kulovnice nikdo mimo osady
nevydává.

Zvláštní je, že zde díky Golfskému proudu
moře nezamrzá, takže pro 3 tisíce obyvatel je ry-
bolov důležitým zdrojem obživy. I národnostní slo-
žení vyvolalo u žáků údiv. Vedle Norů od r. 1920
patří ostrovy k Norsku, zde žijí Thajci, Rusové
a Ukrajinci, těží černé uhlí v ruské osadě Barents-
burg. Ten je však Ruském zanedbáván a působí
omšele. Největším střediskem je Longyearbyen
s asi 1400 obyvateli. Vždy se setkal s pohostinný-
mi a příjemnými lidmi. Mgr. M. Nápravníková

Návštěva hvězdárny
V úterý 7. dubna 2009 se žáci 5. a 6. třídy zú-

častnili plánované exkurze do hvězdárny a pla-
netária v Hradci Králové. Exkurze proběhla na
závěr tematického celku přírodovědného učiva -
Země ve vesmíru. Shrnula tak veškeré poznatky,
o kterých se žáci téměř dva měsíce učili.

V kinosále hvězdárny zhlédli na interaktivní
tabuli výklad o planetách sluneční soustavy. V pla-
netáriu na připravené noční obloze poznávali růz-
né hvězdy, souhvězdí, komety a planety. Také si
prohlédli zdejší největší dalekohled, kterým pozo-
rovali naše sluníčko. Na závěr se žáci seznámili
ve vestibulu hvězdárny s výstavou o historii astro-
nomie. Velký zájem sklidila tzv. kosmická váha - jak
různě vážíme na různých planetách a na Měsíci.
Rozdíly byly opravdu velké a nečekané. Před od-
chodem z hvězdárny si žáci zakoupili upomín-
kové pohledy a předměty. Pěkné počasí přispělo
k úspěšnému vyznění naší exkurze.

Mgr. V. Ostatek

5 / 2009 11

Přeloučské školství !

Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



5. ROČNÍK FESTIVALU
POLANSKÉHO PŘELOUČ
Ve dnech 7. až 13. června se v růz-

ných částech města Přelouče bude ko-
nat už pátý ročník festivalu Stanislava
Polanského, který je věnován památce
jedné z nejvýznamnějších osobností na-
ší školy. Festival obsahuje řadu už tra-
dičních vystoupení, jako například Noc-
turno, Jazzotéku, Meziměstský koncert,
sobotní monstrkoncert a přehlídku de-
chových hudeb, i několik zcela nových.
Přesný program festivalu zveřejníme
v příštím čísle Roštu a na plakátech. Dou-
fáme, že si z bohaté nabídky festivalu
vyberete.

vedení školy

HOSTÉ V NAŠÍ ŠKOLE
Ve středu 15. dubna uspořádala na-

še škola ve spolupráci se ZŠ Choltice kon-
cert studentů konzervatoře a AMU. Hous-
lista Petr Borůvka, klarinetista Ondra Milt
a klavíristé Maruška Ptáková a Michal
Hájek představili dětem velmi kultivova-
nou a přitažlivou formou díla A. Dvořáka,
W. A. Mozarta, B. Martinů a C. M. von We-
bera. Od 16.00 hod. pak koncertní ma-
raton pokračoval v hudebním sále ZUŠ,
kde se svým klavírním recitálem předsta-
vila bývalá kolegyně Radka Hanáková.
Náročným, ale mistrně zvládnutým reper-
toárem doslova okouzlila posluchače
a žákům i pedagogům dodala inspiraci
a chug do další práce. 

Petra Lojínová

TOMÁŠ MUSÍLEK
STŘÍBRNÝ

V NÁRODNÍM KOLE

V celostátním kole národní soutěže
ZUŠ získal náš Tomáš Musílek v konku-
renci nejlepších bicistů republiky skvost-
né druhé místo. Na jeho úspěchu má
nepochybně obrovskou zásluhu i jeho
pedagog Petr Mori. Oběma z celého srd-
ce gratulujeme a přejeme podobné úspě-
chy nejen na muzikantském poli.

vedení školy

PLÁN AKCÍ
NA KVĚTEN 2009

6.5. Májový koncert, Chvaletice
12.5. Interní vystoupení žáků, 16.30 h.,

hudební sál ZUŠ
13.5. Komorní soubor Solideo,

16.00 hod., kostel Církve česko-
bratrské husitské

16.-17.5. Soustředění žáků tanečního
oboru, ZUŠ

20.5. Absolventský koncert žáků
hudebního oboru, hudební sál
ZUŠ

21.5. Výchovné koncerty a absolvent-
ský koncert žáků tanečního
oboru, Záložna 

22.-23.5. Výtvarné sympozium, zahrada
ZUŠ 

25.-29.5. Postupové zkoušky

PĚVECKÉ TRIO
PŘIVEZLO ZLATO

Na 14. ročníku pěvecké soutěže Novo-
packý slavíček, kterou ve středu 15. dub-
na pořádalo Gymnázium a SOŠP Nová
Paka, získalo naše pěvecké komorní trio
ve složení Filip Drábek, Matěj Hývl a Pa-
vel Čapek první místo v kategorii komor-
ního zpěvu. Trio, které vzniklo úplnou ná-
hodou přibližně před měsícem, tak s pře-
hledem převálcovalo zavedené soubory.

Jana Bednářová

MARUŠKA OPĚT ZLATÁ
V celostátním kole Národní soutěže

ZUŠ, které 17. dubna pořádala ZUŠ Vy-
soké Mýto, zvítězila naše žačka Maruška
Ptáková. Maruška, u níž se talent snou-
bí s obdivuhodnou pracovitostí, studuje
na naší škole hru na zobcovou a příčnou
flétnu a současně hru na klavír na Kon-
zervatoři v Pardubicích. Této nadějné flét-
nistce, která už má na svém kontě řadu
vítězství v domácích i zahraničních sou-
těžích, děkujeme a gratulujeme k další-
mu významnému úspěchu. Obrovský dík
patří bezpochyby i Mgr. Janu Mildemu,
který Marušku pedagogicky vede, i skvě-
lému korepetitorovi Pavlu Čapkovi.

vedení školy
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Maruška PtákováTomáš Musílek Smyčcové trio

Taneční obor

Míša Šorfová



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

DĚTSKÝ DEN
KLUB RADOST společně s KLUBEM SLUNÍČKO pořádají
v pátek 29. května od 16.00 do 19.00 hod. DĚTSKÝ DEN
na zahradě ZUŠ Přelouč. V případě nepříznivého počasí se
bude DĚTSKÝ DEN konat v Sokolovně.
Pro všechny, kteří mezi nás zavítají, bude připraveno občerstve-
ní a den plný zábavy, ve kterém nebudou chybět soutěže, hry,
kreslení, divadélko, opékání vuřtíků a pro ty nejmenší skákací
hrádek, hračky, bazénky s balónky. Vstupné je zcela dobro-
volné.

Historický tábor 2009
Klub Radost pořádá Historický tábor 2009, který bude probí-
hat ve vesničce Pustina u Vysokého Mýta v termínu od 27. 6.

do 4. 7. Ubytování je zajištěno v luxusně zrekonstruované used-
losti s uzavřeným dvorem a rozlehlou zahradou. Cena tábora
je pouhých 1900 Kč. Bližší informace dostanete v klubu, kde
si můžete vyzvednout i přihlášku.

Klub Radost je určen pro děti ve věku 6 - 18 let a veškeré
služby jsou poskytovány ZDARMA. Klub najdete v budově
sokolovny Přelouč.

Otevírací doba:
Po 14.30-17.30 (PC, internet, gymnastika + sportovní vyžití 

v tělocvičně)
Út 14.30-17.30 (PC, internet, doučování, Ma, Aj, Čj, divadlo)
St 14.30-17.30 (PC, internet, tanec, video klub)
Čt 14.30-17.30 (PC, internet, Výuka Aj, soutěže, hry)

Doučování se uskutečňuje dle potřeby kdykoli.
Podle nálady si můžete zvolit činnost dle aktuální nabídky,
nebo si vybrat jinou činnost, kterou velice rádi zajistíme. Mů-
žeš se na nás obrátit i s problémy, které tě tíží. Pomůžeme ti
s jejich vyřešením.

Děkujeme všem dobrovolným pracovníkům, kteří nám ve svém
volném čase pomáhají a obohacují naši činnost pro klienty.

Kolektiv klubu Radost
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Milí čtenáři,
v měsíci březnu pořádal Klub maminek 1. NAROZENI-

NOVOU PÁRTY. Zúčastnilo se jí 33 dětí s maminkami. Naše
dobrovolnice vyzdobily hudební sál ZUŠ a zahrály pohádku
„O pejskovi a kočičce, jak pekli dort“. Poté jsme s dětmi
soutěžily a nakonec s chutí snědly krásný patrový sluníčkový
dort ☺ (viz www.klubslunicko.wz.cz).

Dne 8. dubna maminky a děti společně zdobily na VELI-
KONOČNÍM ODPOLEDNI vajíčka ubrouskovou technikou a ta-
ké technikou „patchwork bez jehly“. To vše pod vedením paní
Pavly Vosáhlové, které tímto děkujeme! Děti dále shlédly jarní
pohádku „O zajíčkovi a Vesně“.

Ve dnech 17. a 20. dubna jsme pořádaly BURZU TĚHO-
TENSKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK.
Děkuji všem maminkám, které se bez nároku na odměnu podí-
lely na její organizaci.

USKUTEČNÍ SE:

8. května Vás zveme na AUTOBUSOVÝ VÝLET DO PERNÍ-
KOVÉ CHALOUPKY POD KUNĚTICKOU HOROU !!
Program: výlet autobusem, návštěva perníkové chaloupky
(muzeum perníku, pohádkový les, Ježíškovo nebe, peklo pod per-
níkovou chaloupkou, vězení pro zloděje perníku...), JARMARK,
hry s dětmi a malý dáreček. 
Odjezd v 9.00 hod. od hotelu Sport, příjezd okolo 13.00 hod.
Pro děti do 3 let nutná autosedačka.
Vstupné do Perníkové chaloupky: 50,- Kč/osobu si každý platí
přímo v chaloupce.
Účastnický poplatek: 100,- Kč za dvousedadlo nebo rodinné
vstupné 150,- Kč (do 4 osob). Předplatitelky mají slevu 10 %
z účastnického poplatku. Hradí se v pondělí nebo ve čtvrtek,

vždy od 10.00 do 11.30 hod. Více informací získáte na webo-
vých stránkách nebo na tel. 605 515 924.

14. května chystáme k svátku Dne rodin DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ.
ZDARMA si od 9.30 hod. zažijete cvičení s dětmi od 1 roku,
tvoření i hraní si.

PřijVte si hrát ☺
Při hezkém počasí využíváme krásnou zahradu ZUŠ

se skluzavkou, stanem, houpačkou a dalším vyžitím ☺ !!

!! MIMINKŮM SE CHYSTÁME VĚNOVAT
SAMOSTATNÝ DEN! SLEDUJTE NÁŠ WEB !!

Klub maminek a dìtí Sluníèko

V pátek 29. května od 16.00 do 19.00 hod.
pořádá

KLUB SLUNÍÈKO

spoleènì s KLUBEM RADOST

!! DÌTSKÝ DEN !!
Divadélko, soutěže pro malé i větší, hry, kreslení, 

odměny, skluzavky a skákací hrádek
pro nejmenší, hračky, bazénky s balónky, 

opékání vuřtíků, občerstvení, spousta zábavy ☺

KDE: ZAHRADA ZUŠ PŘELOUČ.
V případě nepříznivého počasí

se bude DĚTSKÝ DEN konat v Sokolovně!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ !

Klub maminek a dìtí Sluníèko

!



Prozatím:

Pondělí 9.00 - 10.15 hod.: Hrátky s miminky do 1 roku (necho-
dící) - cvičení na podložkách a balónech, za doprovodu říkanek
a písniček, herna, možnost občerstvení pro maminky, knihovnička.
Pondělí a čtvrtek 9.30 - 11.30 hod.: Hrátky s dětmi od 1 roku
(chodící) - cvičení na balónech a podložkách za doprovodu říka-
nek a písniček, hraní na Orffovy nástroje, zábavné cvičení s pa-
dákem a míčky, tvořeníčko, volná herna s hračkami, příjemné
posezení pro maminky, možnost občerstvení. Jste srdečně zváni.

Ilona Kubová
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DEN PRO RODINU 2009
Již počtvrté jsme pro rodiny s dětmi připravili akci, která pro-

běhne tradičně na Masarykově náměstí v neděli na Den matek
10. května 2009. Akci zahájí ve 14.00 hod. vystoupení hudeb-
ní skupiny ZUŠ Přelouč BUĎ FIT a poté začnou soutěže. Děti po
úspěšném absolvování určitého počtu soutěží obdrží odměnu.
V 15.00 hod. začne malování na asfalt. Děti budou rozděleny
do 3 kategorií a v každé budou oceněni tři nejlepší.

Akce se koná pod záštitou krajského radního Bc. Miloslava
Macely, který se akce osobně účastní. V případě nepříznivého
počasí se akce uskuteční v Záložně. 

Děkujeme za aktivní spolupráci Základní umělecké škole
Přelouč. 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ
SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Srdečně zveme v pondělí 1. 6. 2009 od 17.00 hod. do Ga-
lerie a vinotéky U Kotýnků na slavnostní předání ocenění za
účasti vicehejtmana Romana Línka.

Součástí akce bude i koncertní vystoupení profesora par-
dubické konzervatoře pana Stanislava Juřici - barokní loutna
a barokní kytara. 

NOMINACE NA OCENĚNÍ 
I veřejnost má možnost nominovat na ocenění státní i sou-

kromé společnosti a organizace nejrůznějšího typu, kulturní
a sportovní instituce, školy, výrobní podniky a firmy, média, ob-
ce, úřady atd. 

Navrhovatelé vyplní formulář „Návrh na ocenění“, návrh mo-
hou doložit dalšími dokumenty, například fotografiemi, letáky
atd. Formulář si můžete stáhnout na www.charitaprelouc.cz
nebo ww.materska-centra.cz, nebo vyzvednout v Jakub klubu
v Orlovně každé pondělí až čtvrtek od 13.30 - 17.00 hod. Vy-

plněný formulář navrhovatelé odevzdají do 15. 5. 2009 organi-
zátorům, tj. do schránky Charity na Masarykově náměstí 48,
nebo Rodinného centra Kubíček v Orlovně. 

V této kampani Sítě Mateřských center ČR jsou vyhledává-
ni a oceněni ti, kteří rodinám pomáhají například rodinnými
slevami (viz Rodinné pasy), bezbariérovým prostředím, snahou
o zdravé životní prostředí, flexibilní pracovní dobou pro rodi-
če s dětmi atd. Podmínkou je, aby nabídka navrhovaného by-
la trvalá. 

Možnost podat svůj návrh na ocenění bude i v rámci akce
Den pro rodinu 10. května od 14.00 hod. na Masarykově ná-
městí.                                            Zdenka Kumstýřová

PROGRAM RC KUBÍČEK V KVĚTNU
Kromě pravidelných setkání každý čtvrtek dopoledně při-

pravujeme Den pro rodiny s nejmenšími dětmi ve čtvrtek 14. 5.
od 9.00 hod. v tělocvičně Orlovny. Připravíme soutěže i odmě-
ny pro nejmenší. Přijvte, tělocvična je dost velká!

Výtvarné tvoření s Jitkou Myšičkovou naposled před letními
prázdninami. Opět ve středu 20. 5. od 17.00 - 19.00 hod. Ma-
lování na sklo a hedvábí, vstup zdarma, sklíčka na malování
za poloviční cenu.                                    Jitka Salfická

CO SE DĚLO
V JAKUB KLUBU

Maškarní zábava v Jakub klubu
Dne 19. 3. 2009 se konala v Jakub

klubu „Maškarní pohádková zábava“,
které se účastnilo 67 dětí. Byly pro ně
připraveny soutěže včetně kvízu s úko-
ly týkajícími se pohádek. Zpestřením
zábavy bylo vystoupení dvou malých ta-
nečnic břišních tanců. Po dvou hodinách

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



zábavy odcházely děti spokojeně domů s množstvím drobných
odměn.

Měsíc duben v Jakub klubu
Duben probíhal v Jakub klubu ve znamení Velikonoc. S dět-

mi jsme se věnovali přípravám na tyto svátky. Vyráběli jsme
různé dekorace, barvili vejce a povídali si s dětmi o tradicích.
Samozřejmě jsme také zdobili náš klub. 

V druhé části měsíce jsme se začali věnovat novému pro-
jektu nazvanému „Příroda v našem okolí“. Prostřednictvím toho-
to projektu bychom chtěli děti seznámit s přírodou v našem
nejbližším okolí. Pomocí povídání, výtvarných činností, ale i vy-
cházek do okolí budeme postupně poznávat přírodu v okol-
ních lesích, loukách, zahradách, parcích i vodních plochách.
Tento projekt bude probíhat v našem zařízení až do konce
měsíce května.                                     Sylva Dvořáková
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Kulturní služby města Přelouče
KVĚTEN 2009 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz

1. května STRÁŽCI - WATCHMEN
pátek Velká Británie - Kdo bude strážit strážce? Komiks Alana Moorea je
20.00 hod. považován za nejlepšího zástupce ve svém žánru. Natočit film

proto byla obrovská výzva. Hozenou rukavici nakonec zvedl Zack
Snyder, muž který si vydobyl renomé režií adaptace komiksové
verze řecké historie 300: Bitva u Thermopyl.

161 minut 55 Kč mládeži do 15let nepřístupný

2. května NOCI V RODANTHE
sobota USA - Romantický film podle bestselleru Nicholase Sparkse vypráví
17.30 hod. příběh Adrienne Willis - ženy, jejíž život ovládl chaos. Tento film

promítáme za dotovanou cenu, aby ho mohlo shlédnout co nej-
širší spektrum „romanticky“ založených diváků, jako „bonbónek“
do záplavy akčních snímků.

97 minut 15 Kč mládeži do 12let nevhodný

3. května SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
neděle ČR - Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů
17.30 hod. v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké

šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě
dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech schá-
zejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil.

104 minut 65 Kč mluveno česky mládeži přístupný

8. května BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
pátek USA - život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah
17.30 hod. - přinejmenším tehdy, pokud běží kamery. Když se hrdina televiz-

ního seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu v New Yorku, začne
jeho dosud největší dobrodružství - cesta napříč Amerikou za jeho
majitelkou a hereckou kolegyní Penny.

103 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

9. května MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
sobota USA - ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, 
17.30 hod. kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože

každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky se
rozhodnou, že nastudují muzikál se skvělou muzikou a úžasnými
tanečními čísly.

112 minut 65 Kč mládeži přístupný

10. května MILIONÁŘ Z CHATRČE
neděle Velká Británie - mladík Jamal Malik sedí v televizním studiu naproti
17.30 hod. moderátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká

na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů
rupií. Ještě před nedávnou chvílí byl chlapcem, který se narodil do
světa nám nepředstavitelné bídy. 

120 minut 50 Kč mládeži přístupný

15. května SSD SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
pátek Rusko - v televizi se rozjíždí show s názvem „Pionýrský tábor“. Na
20.00 hod. základě castingů je vybráno deset účastníků, pět holek a pět klu-

ků. Všichni společně s mladou televizní moderátorkou odjíždí do
zapadlého pionýrského tábora ze sovětské éry…

110 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

16. května RŮŽOVÝ PANTER 2
sobota USA - Film Růžový panter 2 je pokračováním úspěšného hitu z roku
17.30 hod. 2006, v němž se Steve Martin poprvé ujal role neohroženého a ne-

ohrabaného francouzského detektiva, inspektora Jacuese Clouseaua.
Příběh filmu se odehrává především v Paříži a Římě.

92 minut 70 Kč mládeži přístupný

17. května SEDM ŽIVOTŮ
neděle USA - na počátku je sedm jmen: Ben, Holly, Connie, George, Nicholas,
17.30 hod. Ezra a Emily. Co mají Společného je, že se každý z nich ocitl v kri-

tické situaci a zoufale potřebuje pomoc, ag už finanční, duchovní či
lékařskou - a nemají tušení o tom, že si je Ben vybral jako aktéry
jeho cesty za spásou.

123 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

22. května NOUZOVÝ VÝCHOD
pátek USA - mladí manželé Frank a Abby sice také žijí nevzrušivým životem
20.00 hod. americké střední třídy jako jejich sousedé, ale sami cítí, že do to-

hoto prostředí nepatří. Ženu neláká kariéra ochránkyně domácího
krbu a vychovatelky vlastních dětí.

119 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

23. května SEX DRIVE
sobota USA - najdi babu, šlohni káru a přirážej. 18letý Ian má konečně 
17.30 hod. šanci přijít o své panictví. Holka, se kterou se seznámí přes net, mu

nabídne, že se s ním vyspí, když za ní přijede do Knoxville. Společně
s kamarády se vydává na cestu v bráchově milovaném Pontiacu,
samozřejmě bez řidičáku.

109 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

24. května CRAZY GANG A ZÁHADA STŘÍBRNÉHO DOLU
neděle Norsko - Egon, který má zrovna domácí vězení, sedí v dětském
17.30 hod. domově a přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby byl známou rockovou

hvězdou; žádná škola, žádný dětský domov a taky žádné domácí
vězení. Rychle se domluví s kamarády, vytvoří hudební skupinu „Dy-
namiti“ a přihlásí se do soutěže.

92 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

29. května VICKY CHRISTINA BARCELONA
pátek Španělsko/USA - dvě mladé Američanky. potkávají spontánního 
20.00 hod. malíře - netřeba dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem.

Srážka tak temperamentních charakterů na malém prostoru ne-
může skončit jinak, než žhavým dobrodružstvím… 

96 minut 60 Kč mládeži do 15let nepřístupný

5. června POCHYBY
pátek USA - Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn (Philip
17.30 hod. Seymour Hoffman) se pokouší o jistéuvolnění přísných pravidel

církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržová-
ní železnou rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová (Meryl
Streep), tamní přísná a krutá ředitelka.

104 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

6. června RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
sobota USA-dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota
17.30 hod. a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti.

Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční sé-
rie, jehož název je tentokrát modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí.

107 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

FILMOVÁ NADÍLKA PRO DĚTI K JEJICH SVÁTKU
29. května SHREK
pátek USA - první díl. O Shrekovi a mluvícím oslovi, kteří se vydávají
16.00 hod. zachránit princeznu.
100 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

30. května KUNG FU PANDA
sobota USA - nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat Shrekovi.
14.00 hod.
92 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

30. května SHREK 2
sobota USA - druhý díl. O Shrekovi a mluvícím oslovi, kteří se vydávají
16.00 hod. zachránit princeznu.
92 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

30. května KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
sobota ČR - vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza ve starých
18.00 hod. pražských legendách.
81 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

31. května MADAGASKAR 2
neděle USA - další příběhy lva Alexe, zebry Marty, hrošice Glorie a šim-
14.00 hod. panzů Phila s Masonem.
90 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

31. května SHREK TŘETÍ
neděle USA - třetí díl. O Shrekovi a mluvícím oslovi, kteří se vydávají
16.00 hod. zachránit princeznu.
92 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

1. června RATATOUILLE
pondělí USA - vynikající animovaná komedie o kouzelném krysím
16.00 hod. kuchaři.
110 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný
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Produkujeme čím dál více odpadu.
To je realita. Cokoliv v obchodě koupí-
me, je zabaleno. Mnohé zboží i několi-
krát. Jen některé druhy chleba a pečiva,
ovoce a zeleniny se nebalí. Ale i tak sa-
mi sáhneme po igelitovém sáčku a do
jednoho nabereme rohlíky, do druhého
dáme chléb, do dalšího citron, papriku…
A tak si domů spolu s nákupem done-
seme i několik igelitových sáčků a tašek,
které většinou hned vyhodíme. Proč ne?
Vždyg je to tak praktické.

Takto se však nechovají všichni. Set-
kávám se s lidmi, kteří si do obchodů no-
sí své látkové tašky nebo košíky, a igelito-
vých sáčků, kterých je v každém obchodě
k dispozici hromada, si ani nevšimnou.
Dokonce i na uzeninu si nosí vlastní plas-
tové krabičky. Jsou už tak navyklí a mož-
ná že si ani někteří z nich neuvědomují,
nebo možná že si to uvědomují moc dob-
ře, že tím znatelně napomáhají přírodě.
Je těžké sbalit si, když jdu nakoupit, kro-
mě peněženky a látkové tašky ještě dal-
ší tašku na zeleninu a plastovou krabič-
ku na šunku? Těžké to jistě není! Jen si
to uvědomit a nezapomenout! 

V současné době se diskutuje otázka
KAM S ODPADEM. Skládky jsou přeplně-
né, což je ostatně patrné na příkladu zde-
chovické skládky, která se nachází neda-
leko od Chvaletic. Rok od roku vidíme, jak
tato obří skládka roste závratnou rychlos-
tí do své obludnosti. Je více než jasné, že
skládkování námi vyprodukovaného od-
padu je bezohledné navezení odpadků
na hromadu, přičemž s většinou tohoto
odpadu si sama příroda neporadí, odpad
se nerozloží a zůstává tam, kam byl na-
vezen, navěky. Tak kam tedy s odpadem?
Nejeden člověk si řekne, když se odpad
nemůže uložit na skládku, musí se spá-
lit. V České republice existují 3 obří spa-
lovny komunálního odpadu, v Liberci, Pra-
ze - Malešicích a v Brně. Zkušenosti se
spalovnami máme. Převažují však ze-
jména ty negativní, pro životní prostředí
a zdraví lidí nepříznivé.Stručně je možno
říci, že ve spalovně se odpad spálí a tím
se zlikviduje. Jedná se ale jen o částeč-
nou a hlavně neekologickou likvidaci.
Likvidací komunálního odpadu ve spa-
lovně se zároveň produkuje nový, nyní již
toxický odpad. Spálením např. 90 000 tun
komunálního odpadu spalovna vyrobí
30 000 tun toxického popílku a škváry.
To není vše, další toxické látky se dostá-

vají do ovzduší, jelikož filtry na komínech
spaloven jsou schopny zachytit pouze
omezené množství škodlivin. Spalováním
se do přírody dostávají dioxiny, těžké ko-
vy a sloučeniny dalších nebezpečných lá-
tek. Likvidace komunálního odpadu ve
spalovnách je bezohlednou a krátkozra-
kou variantou, jak se vypořádat s komu-
nálním odpadem.

Přitom většina odpadu, který se v sou-
časné době ukládá na skládky nebo se
spaluje ve spalovnách, je surovinou vhod-
nou k dalšímu zpracování. Co se vlastně
vyhazuje do popelnic?

Jsou to různé papíry, kelímky od jo-
gurtů, PET lahve, sklo, plechovky od kon-
zerv, kartony od nápojů. Jsou to i slupky
od brambor, zeleniny a ovoce, skořápky
od vajec, zbytky jídla, sáčky od čaje, tráva,
listí, plevel …, tzv. bioodpad. Zajímavé je
to, že z celkového objemu komunálního
odpadu tvoří právě bioodpad téměř jed-
nu polovinu. Pokud by se tento bioodpad
z domácností a zahrad třídil do zvláštních
kontejnerů, stejně jako se třídí sklo, papír
a plasty, a byl by v kompostárně zpraco-
váván na kompost, znatelně by se naší
popelnici ulevilo. Pokud bychom opravdu
důsledně třídili veškerý papír, sklo, plas-
ty a kartony od nápojů, pokud bychom
využívali svozu nebezpečného a objem-
ného odpadu, navštěvovali sběrné dvory,

vybité baterie a nepoužité léky odkládali
na určená místa, pokud bychom nenoše-
né oblečení a nepotřebný textil schraňo-
vali pro charitativní účely a nezbavovali
se ho tím, že ho vyhodíme do popelnice,
pokud by města zřídila hnědé kontejne-
ry a separační dvory na bioodpad, kon-
tejnery na drobné železo, popř. i hliník
a pokud bychom všechny tyto suroviny
svědomitě separovali, zjistili bychom, že
směsného odpadu, který již nelze vytří-
dit, je skutečně minimum. Pak by k nám
mohli popeláři zajíždět i jednou do mě-
síce a zákonitě by nebylo třeba stavět
další spalovny. Vyžaduje to však velkou
dávku trpělivosti a odhodlání od nás,
producentů komunálního odpadu. Pokud
nebudeme pohodlní a lhostejní a zkusí-
me třídit odpad, začne se nám to vyplá-
cet i finančně. Věřím, že heslo KDO TŘÍ-
DÍ, UŠETŘÍ, se stane v brzké době sku-
tečností.

Třivme odpad! Třivme ho důsledně.
Předcházejme vzniku odpadu třeba jen
tím, že pořídíme nákup do svých tašek
a nenecháme si v obchodech zbytečně
vnucovat ty igelitové. Chovejme se k pří-
rodě zodpovědně. I tímto způsobem mů-
žeme dát najevo nesouhlas s výstavbou
nové obří spalovny komunálního odpadu!

Mgr. Vendulka Šmahová
Chvaletice
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! Napsali nám 

I ODPAD JE SUROVINA aneb KDO TŘÍDÍ, UŠETŘÍ

Přečetli jsme si se zájmem předchozí příspěvek a určitě mnozí dáme autorce za
pravdu. Nejsem odborník přes skládky ani přes spalovny, nedovedu posoudit o kolik
více (nebo méně?) škodlivých látek je vypouštěno ze spalovny komunálních odpadů
než třeba z tepelné elektrárny, nedovedu ani posoudit, jak dlouho se na skládce
rozkládá ten a ten druh odpadu, ale vím, že spalovnu lze využít k výrobě tepelné
energie, že skládkový plyn lze využít a v případě zmiňované skládky Zdechovice je
využíván k výrobě elektrické energie... Vím taky, že zmiňovaná spalovna komunál-
ních odpadů v Liberci stojí téměř v centru města a spolu s teplárnou stojící hned
vedle dodává teplo do libereckých domácností... Samozřejmě, že nejlepší odpad je
žádný odpad, ale to je utopie. Nejsem pesimista, jsem realista. Ale souhlasím s au-
torkou, že množství komunálního odpadu může ovlivnit každý z nás. 

A také ovlivňuje. To je patrné ze vzrůstající tendence množství vytříděného domov-
ního odpadu v našem městě. Město Přelouč ve spolupráci se svozovou společností
SOP a.s. vytvořilo pro občany Přelouče nadstandardní podmínky pro třídění odpadů
ag již otevřením sběrného dvora spolu se zřízením místa zpětného odběru použi-
tého elektrozařízení nebo zavedením svozu bioodpadu ze zahrad a z domácností
u rodinných domů pomocí plastových nádob. Dalším počinem města pro podporu
třídění v letošním roce je zvýšení četnosti svozů nádob na tříděný odpad a rozšíře-
ní sítě stanovišg na tříděný odpad. 

Doufejme, že i připravovaná změna legislativy v odpadovém hospodářství ve for-
mě nového zákona o odpadech přispěje k podpoře třídění a využití odpadu vůbec
a že heslo „Kdo třídí, ušetří“, kterým ministr životního prostředí nový zákon dopro-
vází, si bude moci brzy říct každý z nás, kdo třídí.

Ing. Helena Klápová, odbor životního prostředí



Ten smutný dubnový telefonát z Nym-
burka o úmrtí mého sportovního přítele
Franty Málka mne vrátil do období let
1937 a dalších, kdy se místní oddíl kopa-
né významně posiloval, a to nejen přísluš-
níky z řad Čs. armády, ale též novými
pracovníky v místních závodech. Jednou
z civilních posil byl elektro-průmyslovák,
bývalý hráč Polabanu i AFK Nymburk

Franta Málek. Přišel na doporučení svého bývalého spoluhrá-
če z Nymburka Frant. Borůvky, který právě vykonával presenč-
ní službu v Přelouči a hostoval na povolení v místním oddílu
kopané. Byl úspěšným hráčem na postu centrhalva, avšak bý-
val využíván i v útočné řadě. Franta Málek měl stabilní místo
na pravé straně zálohy, případně v útoku na pravém křídle.

Vzhledem k tomu, že v té době disponovalo místní družstvo
kvalitním kádrem nových hráčů (viz Franta Mňuk, J. Kobosil,

K. Šgastný, Plíhal, Welser, Prošek, Borůvka, „Hebé“ Novák aj.)
nebylo pro náčelníka obtížné nominovat k některým utkáním zá-
ložní řadu ve složení Málek-Kobosil-Borůvka, čímž bylo o ne-
průchodnosti k vlastní bráně vystaráno.

U příležitosti 75. výročí organizované kopané v Přelouči při-
spěl v tehdejším almanachu i Franta Málek vzpomínkovým
příspěvkem: „Přelouč-město na Labi, můj druhý domov…“ Jeho
sportovní i pracovní vzpomínky na Přelouč (pracoval v Radio-
techně) byly velmi silné, což potvrzoval pravidelný písemný či
telefonický kontakt. Býval též pravidelným návštěvníkem míst-
ního Žákovského turnaje.

Po 2. světové válce odešel Franta Málek do Prahy, dokončil
si vysokoškolské studium a stal se ředitelem jednoho závodu
koncernu Tesly. Třebaže jeho život nebyl vždy jen procházkou
v růžovém sadě, dožil se při dobrém duševním stavu požehna-
ného věku - téměř 98 let.

František Hollmann
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Odešel poslední žijící hráč býv. AFK Přelouč
z období před 2. světovou válkou Ing. František Málek…

(8. 7. 1911 - 3. 4. 2009)

SEMÍN

Semínský zámeček - později pivovar čp. 1

NEJSLAVNĚJŠÍ SEMÍNSKÝ RODÁK
Pardubické komorní panství, jehož byl Semín součástí, přinášel císař-

skému rodu malý užitek. Velkostatek byl proto různě pronajímán a pozdě-
ji byl odprodán Rakouskému ústavu kereditnímu se sídlem v Leopoldo-
vě, od této banky zakoupil panství v roce 1866 baron Richard Drasche
z Wartinbergu. 

Tyto obchodní transakce, prováděné kdesi ve Vídni, pravděpodobně
nepředstavovali pro seinské obyvatele ve druhé polovině 19. století velké
převratné změny v jejich životě. V Semíně se pivo vařilo dále až do roku
1926 jak již bylo napsáno v minulém článku časopisu „Rošt“. Kvůli pivu
se také do Semína na konci sedmdesátých let 19. století přistěhovali
Alois Gočár a jeho žena Anna. Alois Gočár získal v semínském pivovaru
místo sládka. Přišel do Semína ze Slovenska. Jeho otec Jano Gotthar byl
kanovníkem a poslancem uherského sněmu. V roce 1880 v semínském
pivovaře 13. března se narodil JOSEF GOČÁR, syn Aloise a Anny Gočá-
rových. 

V Semíně žili do roku 1891, kdy pan Gočár získal místo sládka v pivo-
vaře v Bohdanči a jeho jedenáctiletý syn Josef možnost studovat v Pardu-
bicích na reálném gymnasiu. Po ukončení gymnasia rozhodl otec, že se
Josef půjde učit zlatníkem. Při jeho výtvarných schopnostech a řemeslné
zručnosti by byl jistě zlatníkem prvotřídním, bylo však rozhodnuto jinak. Na přímluvuřídícího učitele Karla Pešky
přihlásil otec Gočár svého syna na Umělecko-průmyslovou školu v Praze, a tímto krokem byla nastoupena cesta
ke zrodu světově uznávaného umělce.
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Následovala praxe v ateliéru architekta Rozštlapila a později studium na vyšší státní průmyslové škole. Tu v ro-
ce 1902 dokončil a přihlásil se na techniku. Tam však nenašel to, co povědomě hledal. Po roce z techniky odešel.
Usiloval o Umělecko-průmyslovou školu, ale hlavně mu běželo o osobnost a vědomosti profesora Kotěry, který na
této škole působil.

Kotěra ho nejprve přijal do svého ateliéru a později za řádného žáka jeho školy. Tu dokončil v roce 1905. 
Tři roky pracoval v Kotěrově ateliéru. V roce 1906, na Kotěrovo doporučení, obdržel zakázku na instalaci inte-

rieru českého oddělení na Rakousko-Uherské výstavě v Londýně. Po dobu nemoci profesora Kotěry, ho zastupoval
Gočár při vedení jeho školy. V této době se zabýval převážně návrhy interierů a nábytku. Ale nejenom tímto. Navr-
hoval výrobky ze skla, porcelánu, stolní příbory. Cestoval, navštívil chorvatské pobřeží, Bosnu a Hercegovinu, Vídeň,
Darmstadt. V letech 1908-1909 spolupracuje s uměleckým časopisem Styl a aktivně se zúčastňuje aktivit Sdruže-
ní architektů a uměleckého spolku Mánes.

Ten posléze spolu s podobně smýšlejícími umělci opouští a zakládá s nimi „Skupinu výtvarných umělců“. Zde byl
po dva roky předsedou. Přátelství doktorem Odolenem Gregorem mu přináší půjčku kapitálu, potřebného k založe-
ní Pražských uměleckých dílen, s.r.o. Tyto založil společně s architektem Pavlem Janákem, autorem paláce Adria
na Václavském náměstí nebo pardubického krematoria. 

Cestoval, pracoval, pracoval a cestoval. V březnu 1916 byl povolán jako domobranecký inženýr do války a až do
převratu sloužil v jižním Tyrolsku. 

Pražské umělecké dílny pracovaly před válkou i po válce. Dřevěný pavilon Ministerstva obchodu pro veletrh
v Lyoně, vnitřní instalace českého oddělení veletrhu v Bruselu, další výstavy a zakázky, spolková činnost, publiko-
vání v prestižních časopisech. 

Připomeňme si stavby Josefa Gočára v našem kraji. 
Nad soutokem Chrudimky a Labe v Pardubicích-Winternitzovy automatické mlýny. Obchodní dům „Wenke“ na ná-

městí v Jaroměři-účelný, dekorativní na minimální ploše. Bohdanečský lázeňský pavilon-bílý, lehký, s lomenými tvary. 
Pardubice-budova bývalé Anglobanky vedle Zelené brány (dnes Komerční banka).
Hotel Grand-funkcionalisticky pojatý dům na dnešní Třídě míru.
Samostatnou kapitolou je Gočárova spolupráce s královehradeckým starostou dr. Ulrichem. Po stržení hradeb,

svírající staré město, dostal Gočár příležitost vytvořit z Hradce Králové skutečně moderní město s nadčasovým sys-
témem širokých bulvárů, nábřeží, zastavěných bloků střídajících se s rozsáhlými plochami zeleně.

Seznam veřejných budov, soukromých domů či církevních objektů vybudovaných ve dvacátých a třicátých letech
v Hradci Králové, Praze i v jiných městech podle návrhů semínského rodáka je dlouhý.

Po smrti Jana Kotěry je v roce 1924 Josef Gočár jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze
a v roce 1928 jejím rektorem. Tuto funkci zastával do roku 1932. 

Byl autorem velmi plodným, bylo realizováno na tři sta jeho prací u nás i v zahraničí, přesto mnoho jeho prací
zůstalo pouze v návrzích či v náčrtcích. Dvacet let se Gočár potýkal s návrhy na budovu Státní galerie v Praze.
Ani jeden z jeho návrhů neuspěl, ag na Kampě nebo na Letenské pláni, stejně tak jako žádný z návrhů jeho kole-
gů a konkurentů. Budova státní galerie nestojí dodnes. (Nepřipomíná nám to Kaplického knihovnu?)

Do kategorie nerealizovaných prací bohužel spadá též návrh semínské sokolovny z roku 1930.
O vztahu Gočárových k Semínu může svědčit nejenom skutečnost, že se semínští sokolové dohodli na bohužel

nedotažené spolupráci se slavným architektem, ale i předchozí informace, která říká, že v roce 1899, tedy osm let po
odchodu rodiny Gočárovy ze Semína, poskytl Alois Gočár, nyní sládek bohdanečský a dříve semínský, dvanáct zla-
tých na zakoupení knih do semínské knihovny. 

Josef Gočár je jediný ze slavných rodáků či významných lidí spjatých se Semínem, který má svoji pamětní des-
ku. Umístěna je na rohu rozpadajícího se rodného pivovaru při příležitosti stého výročí narození.

Řádný člen IV. třídy Akademie věd a umění, člen Ústavu pro stavbu měst při Masarykově akademii v roce 1932,
čestný dopisující člen Královského institutu Britských architektů v Londýně, předseda Spolku výtvarných umělců
Mánes od roku 1931, rektor Akademie výtvarných umění. Člen Klubu za starou Prahu a Svazu československého
díla. Držitel Rytířského řádu čestné legie z roku 1926, držitel Grand Prix Paříž z roku 1925 a rovněž Katzovy ceny,
kterou udělovala v roce 1934 Česká akademie věd a umění. 

Autor desítek realizovaných staveb a uměleckoprůmyslových objektů, jeden z protagonistů ve světovém kontex-
tu originálního promítnutí kubistických postupů do architektury, řádný profesor architektury na Akademii výtvarných
umění v Praze. 

Josef Gočár zemřel 10. září 1945 v Jičíně ve věku 65 let.
Pochován je mezi českými velikány na vyšehradském Slavíně v Praze.

Pokračování článku „Semínský zámeček-později pivovar čp. 1“ v příštím vydání časopisu „Rošt“.
Byla použita literatura: „…až teplejc bude…“ - Miroslav Smolík                               Marcela Danihelková



Ondoubi je starý zlatokopecký tábor
v Kongu v rovníkové Africe, severozápad-
ně od Brazzaville. Souřadnice jsou zhru-
ba 15 stupňů na východ od Greenwiche,
na úrovni Staroměstského náměstí nebo
Českého Dubu, tři stupně nad rovníkem.
Dostanete se tam přes letiště Praha - Ru-
zyně, Paříž - Charles de Gaule, Brazza-
ville. V Brazzaville je možné přenocovat
a pobavit se v bývalém klášteře černoš-
ských jeptišek, je tam i první geologická
základna a čeká se na terénní auto na
další dlouhou cestu. Recepční prodávají
lahvové pivo Ngok a Primus v litrových
lahvích. Ngok znamená v lingale (jazyk
domorodců) krokodýl, Primus je jasný -
jako Náchod. Naproti Hotel de jeunnes
jsou krámky, bufet. Pivovary jsou belgic-
ké konstrukce, obě piva jsou výborná.
Brazza je veliké město, lemuje ho hlavní
třída, postranní uličky připomínají stře-
dověkou Prahu. Všude se válejí odpadky,
kontejnery zde nenajdete, jednou za čas
se vše uklidí, abyste se neutopili ve špíně.

Domky vypadají skromně, ale uvnitř
jsou vybaveny jako běžné obývací poko-
je s barevnými televizemi. Kongo je so-
cialistický stát, nikde není vidět žebráky,
lidé vypadají spokojeně. Jídlo v restaura-
cích je rovněž poměrně dobré a levné,
jsou to různé druhy masa s omáčkami,
s bagetou nebo maniokem, který připo-
míná náš bramborový knedlík. Naproti
přes širokou řeku Kongo leží Kinshasa,
bývalé belgické Kongo. Je vidět věže mra-
kodrapů, trochu to připomíná New York.
Běžný západní systém se všemi výho-
dami i nevýhodami. Musíte mít další ví-
zum, abyste mohli lodí přes řeku Kongo.
Do zlatokopeckého tábora Ondoubi se
jede terénním autem přes Kele. Z Braz-
za do Kele je to asi 400 km nádhernou
africkou krajinou. Z asfaltky, stejné jako
v Evropě, je vidět zelené pahorky afric-
ké jako od Hemingwaye. Na základně
v Kele jsou připraveny dvě Pragy V3S,
jedna slouží na náhradní díly pro čtyř-
kolku Praga speciálně zkrácenou do pra-
lesa. Má zkroucený rám podvozku, takže
je nakloněná k jedné straně a nebrzdí.
Běžná terénní auta by zde měla problé-
my. Šoférem je policejní řidič Emmanuel
Ndza. Po příjezdu na základnu dáváme
za dveře českou vlajku a ceduli s názvem
firmy Agil Congo. Až odjedeme, zase se
uklidí do domu. Nasedneme do Pragov-

ky, bagáž dovnitř a můžeme vyrazit. Klu-
ci, kteří pracují v táboře, jsou z okolních
vesnic - Akamou, Očandžoko aj. Nebo
jsou přímo z Kele, ti pak jedou do tábora
terénním kamionem. Jede se rozblácenou
pistou, něco jako polní cestou u nás, asi
40 km. Samé mazlavé červené bláto z la-
teritu. Vejtřaska sjede často do pangejtu.
Mnohdy sedí po nápravy v bahně, mu-
sí se vyprostit, proto musí být vybavena
lopatami, krumpáčem, motorovou pilou
a palivem. Pokud kamion zapadne do
bahna, musí být rychle lopatami a po-
strkováním vyproštěn. Jinak bychom se
z pralesa nedostali. 

Velikost tábora, z francouzštiny chan-
tieru, je asi půlka fotbalového hřiště. Při-
pomíná pionýrský tábor, pouze stožár
a vlajka chybí, rovněž nástupy u vlajky.
Kus pralesa musel být v minulosti vyká-
cen, aby zde vznikla zlatokopecká vesni-
ce se zahradou. Rostou tu pralesní týkov-
níky, banánovníky, papáje, druhohorní
cykasy a jiné stromy. Ani jedna rostlina
není podobná české. Zeleň připomíná
druhohorní flóru, třetihorní prales, čímž
vlastně je. Afrika je vlastně prakontinent
Gondwana. 

V táboře najdeme řadu technických
zařízení na těžbu zlata, skrubr, knelson,

keen, ale hlavně krumpáče, lopaty a ko-
lečka. Pracuje tady zhruba 30 černých

kluků z okolních vesnic, kopou horninu,
vozí kolečky k drtičům, rýžují a analyzu-
jí zlato. Mluví francouzsky, lingalou a ně-
kdy mboti. V Kele je možné mluvit se sous-
prefectem a dr. Nku, lékařem z nemocnice,
rusky. Studovali v Moskvě na universitě
Patrice Lumumby. Práce je poměrně slo-
žitá, není to jen těžba, ale i průzkum.

Říčka Ondoubi, je stále teplá, v Če-
chách je minus deset, ale zde se dá kou-
pat, francouzky faire lavage, což je vel-
mi frekventované slovní spojení, lavage,
c’est bon, koupel je dobrá. I v lednu je
zde stále 30 stupňů Celsia. 

Od třetihor se tu zřejmě mnoho ne-
změnilo. Roční období se nestřídají, pou-
ze slunečno a občas tropické lijáky s bouř-
kou. Kousek od mé chýše praštil blesk
do stromu obaleného liánou a po malém
požáru zbyla pouze ta liána. Když dílo
nedokončí termiti, ztrouchniví v tropech
velmi rychle. Nad potokem létá mnoho
vážek různých barev, červené, modré, pru-
hované, ale bohužel taky spousta ovádů.
Velké mouchy poletující v pralese kla-
dou vajíčka do kůže. Utvoří se velký bo-
lák a musí se počkat, až se v červeném
hrbolku vylíhnou larvy. Vypadají jako ty
z třešní. Bolí to jako čert při dotyku ne-
bo kontaktu s oblečením. Michel nebo
Hughes hrbolek potřou tygří mastí, stej-
nou jako v Čechách. Mast pálí a štípe,
a proto larva vylézá. Kamarád hrbolek
zmáčkne palci, larvu vytlačí a rozmáč-
kne. Postižený musí sedět na židli jako
přibitý nebo se o něco opřít a trpět. Klu-
ci mizerní se smějí a říkají pic, pic, což
znamená poštípání. Boule se potře de-
zinfekcí Betadinem. Ještě nějakou dobu
to bolí a zůstane drobná jizva. 

Něco o fauně. Zajímavým tvorem je
milpas, pralesní stonožka dlouhá asi de-
set centimetrů, dikobraz porcupic, tukan,
poloopice makak, hadi, obří šneci. Lov-
nou zvěří je malá gazela a růžová antilo-
pa. Jednou za čas přijde lovec, chasseur,
se zastřelenou zvěří. Celou noc číhá v pra-
lese s baterkou na čele a jednorannou
brokovnicí. Musí se trefit, dostává jen
tři náboje. Zastřelenou zvěř přinese ve
zvláštní proutěné krosně. Kuchař Faustin
z ní vyrobí guláš, řízky. Kůže se použije
na tamtam. K jídlu slouží všechno mož-
né, včetně hadů, prostě co uznají černo-
ši za vhodné. Jednou mi procházeli chýší
pralesní mravenci, chodili v zástupech.
Začali mi konzumovat salám a obalili ho
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jako hrozen. Moc se mi to nezamlouva-
lo. Tak jsem je také okoštoval. Chutna-
jí nakysle. 

V této části Konga není prales vůbec
prozkoumán, je zcela neprostupný. Musí
se chodit po úzkých bahnitých cestičkách,
jinak sekat mačetou, brazilskou tramon-
tinou, což je dřina a dělají ji jen mladí
domorodí kluci. Laterit tvoří kluzké bahno,
chodit se dá pouze v holínkách, bos nebo
v pantoflích. Stejně zapadnete po kotníky.

Pozemek v Ondoubi je zaplněn chý-
šemi z kůlů propletených větvemi, se stě-
nami a střechou z z listí. Chýší je šest
a jsou různě veliké. Stavba není složitá,
ale nevím, zda se mi to podaří popsat
dost srozumitelně.

Nařízne se stopka a zavěsí jako há-
ček na větev. Střechu pokrytou listy je
třeba zatížit tyčemi proti tropické bouři
a delší tyč opřít o střechu, aby ve vichřici
neuletěla. Nyní se užívá také plastiková
fólie. Ta se dává pro jistotu na listí, aby
jím náhodou neteklo. Z listí jsou rovněž
stěny. Naříznuté stopky jsou zavěšeny
na vodorovné tyčky a tvoří stěny. Fólie
má však proti přírodním materiálům ne-
výhodu. Když začne vichřice tempete,
uragán střechu nadzvedne a sfoukne,
tropický liják vše vyplaví. Suchého ne-
zbude nic, pokud vše neukryjete napří-
klad pod postel s moskytiérou překrytou
ještě pro jistotu celtou. Takhle dopadlo
tenorové banjo, které po sfouknutí stře-
chy zvlhlo, buben se zkroutil, krk ohnul.
Už se nedalo spravit. Kluci jej nyní použí-
vají jako tamtam. Skutečný tamtam se vy-
rábí z vydlabaného kmene, otvor se seká
dlouhým majzlíkem. Na vrchu bubnu je
kůže z antilopy rouge. Je upevněna liá-
nou. Nejlepším materiálem je kůže z rů-
žové antilopy. Dole je tamtam otevřený
a má čtyři nohy. Buben hraje pěkně, klu-
ci na něj umí bezvadně a zpívají písničky
v lingale. Písničky jsou zajímavé a mají
zvláštní rytmus, perfektně se na ně tan-
cuje, je to africká hudba. Černošky jsou
hezké, různě se při tanci vlní, jde jim to.
Běloši jsou na tancování většinou natvrd-
lí, já taky. Když jsem na Silvestra v Kele
zkoušel tancovat, hrozně se jim to líbilo,
jak mi to jde a smály se. Předvedl jsem
jim taneční kreaci Jana Wericha z televiz-
ního filmu, to se jim líbilo. 

Chaty vypadají jako dlouhé domy
z neolitu. Jsou praktické, rychle se staví
pouze pomocí mačety. 

Nejprve se mačetou vyhloubí jamka.
Hloubka je asi 40 cm. Poté se zarazí rov-
né klacky. Svážou se liánou nebo v mo-

derní době provázkem z tržiště v Kelé.
Pak se z klacků sváže střecha a pokry-
je. Už jsem se to pokoušel popsat jed-

nou. Nyní se střecha přikrývá plastem,
nebog to není tak pracné, ale jak už jsem
na vlastní kůži zažil, není to vždycky vý-
hoda, že se plast dává pro jistotu i na lis-
tovou střechu. Postup je rychlý a v partě
několika černých kluků trvá práce s ma-
četou několik dní. Takhle je postaveno
zcela funkční obydlí z materiálu prale-
sa. Na spaní stačí postel z rovných větví
a vidlic, molitan, moskytiera, nějaká po-
lička, což je prkno na špalcích, stůl ze
špalku pokrytý deskou uříznutou ze sil-
ného stromu týkovníku a je hotovo. Zce-
la funkční. Podlaha se vysype štěrkem ze
separátorů na zlato. To je ale šéfovská
chýše, kde je i kancelář s počítačem a sa-
telitním telefonem. V pralese není signál.
Elektřinu obstarávají pouze centrály, tak-
že je nutné vozit Pragou, nebo jak to čtou
Brága, z dálky palivo v bidonech, kanys-
trech ze žlutého plastu. Chýše ostatních
jsou mnohem skromnější, je tam pouze
postel z klacků na čtyřech vidlicích a mos-
kytiera. Dobrým pomocníkem jsou mo-
torové pily Husqvarny a Stihlky, ale bo-
hužel také potřebují palivo, proto nejlíp
fungují sekera, mačeta a lidské ruce. Zce-
la samostatnými objekty jsou jídelna a ku-
chyně zároveň, sklad s palivem a dílna. 

Zde vařil kuchař Faustin, silný kluk
z Kinshasy, Belgického Konga. Závodí
v karate, takže když mladí kluci zlobí, sta-
čí se na ně jen podívat. Oheň ve tvaru
hvězdy je složen z kusů uříznutých klád
a jen tak nevyhasne. Při vaření je pokryt
mříží svařenou z roxorů. Funguje jako

čtyři uhlíky elektrody. Mezi špalky se dá-
vají ještě delší větve. Zhasíná se odta-
žením klád, zapaluje se přiložením klád
a rozfoukáním. Špalky nikdy zcela ne-
vyhasnou. Ráno stačí doplnit suché listí
z banánovníku, rozfoukat, zamávat ku-
sem lepenky a obvykle zase sám vzpla-
ne. Kolem ohně běhají slepice po sto-
lech a polehávají žlutí psi. Připomínají
spíše šakaly, než naše vesnické oříšky
nebo městské psy. Živí se tím, co najdou,
ale nažrat do misek dostanou taky. Když
dojde jídlo, uloví se slepice nebo ko-
hout, le coque, do sítě, mačetou je zkrá-
cen o hlavu a připraven na ohni. 

Psi kromě toho, že sežerou zbytky,
slouží k ochraně tábora, což se nám ho-
dilo při demonstraci domorodců kvůli
cestě rozježděné od vejtřasky. Nejsou
agresivní ani neumějí štěkat. Nechají se
černými kluky shodit z lavice a vůbec se
nenaštvou. Já jsem jim nosil zbytky od
oběda, kosti, flaksy, šlachy z antilopy rů-
žové nebo gazely. Sežerou všechno, co
jde. Vždycky za mnou přilezlo štěně, pe-
tit chien a kamarádilo se. Pes se řekne
bobika v lingale, jako náš Bobík.

Záchod z proutí se postaví někde po-
blíž. Pro Evropany není radno se k ně-
mu příliš přibližovat. Černoši vykopou
díru v zemi, krumpáčem a lopatou, mů-
že to být i vytěžená trou, sonda na zla-
to. Podlaha je pokryta kládami, uvnitř je
díra. Občas se někdo netrefí, je mokro
a pak to vypadá, jak to vypadá, jak by
řekli poslanci v parlamentu. Nikdy jsem
tam vevnitř nebyl, jen jsem nahlédl. Ka-
sárna v Písku byla proti tomu ráj. Ale je
to na pralesní poměry jediný způsob hy-
gieny pro 30 kluků. Zatím nikdo nevy-
myslel lepší metodu v deštném pralese
ani ve vesnicích. Chodil jsem raději do
deštného pralesa, papír není potřeba, sta-
čí listí. Do druhého dne pralesní hmyz vše
vyčistí. Bohužel je metoda dlouhodobě
použitelná jen pro jednoho, dva lidi. Jak
by to za týden v okolí tábora vypadalo,
kdyby to udělali všichni. 

K táboru vede lesní pista. Je to bah-
nitá lesní stezka nevhodná i pro terén-
ní auta. Je uježděná bicykly domorod-
ců, mopedy nebo ušlapaná domorodci
s košem a mačetou. Ti nemají na bicykl.
Kulatý proutěný koš připomíná nůši, ve
které se nosila posečená tráva z louky.
Popruhy jsou ze stočeného listu kukuři-
ce. V koši je nezbytná mačeta tramontina.
Tramontiny jsou většinou narezlé a ten-
ké častým broušením pilníkem. Držadlo
je ošoupané nebo se dá nahradit a udě-
lat z plastu a hřebíků nové. Výhodou je,
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že když je pěší domorodec unavený, za-
staví se u potůčku, omyje se a vykoupe.
Doplní tekutiny do plastikové PET láhve,
posvačí a pokouří. Všechny potoky v pra-
lese jsou pitné. Mají načervenalou barvu
z huminových kyselin a asi i ze železa.
Přítoků v pralese je poměrně dost. Na
družicové mapě pralesa je vidět, že
džungle je jimi protkána. Bývají zlato-
nosné, ale musíte znát místa. To je pro
evropské prospektory problém. Místa zna-
jí jen místní sběrači zlata. Zlato se na-
chází v zátočinách. Těžké zlatiny useda-
jí ke dnu, kde klesá unášecí síla toku.

Zlato je kujné, může přirůstat a podle
teorie vznikne nuget. To však není zcela
jasné, jak vznikají samorodky. Kostka zla-
ta o hraně 1 dm váží téměř dvacet kilo.
Zlatinky se usazují za kameny a v břež-
ním písku. Většinou je však za ta staletí
písek vytěžen. Pouze v odlehlých pra-
lesních končinách je možné něco najít,
např. i větší nugety. To je však věcí do-
morodců. Pro bílé prospektory to již není
možné pro odlehlost území a je nejlepší
levné zlato od místních zlatokopů od-
koupit, převézt letadlem do Paříže a do
Prahy. Na letišti nedělají problémy. 

V prosinci je zde teplota okolo 30 stup-
ňů, je stejná po celý rok, vliv naklonění
zemské osy se zde neprojevuje. Čerpad-
lo na vodu do rýžovacích splavů je u On-
dubijského potoka, býval rovněž zlato-
nosný. Ale místo knelsona a scrubru,
moderních strojů na rýžování, se jako
koryto užívala kůra sloupnutá ze stromu.
Jeho zbytek se nachází na dolním toku
potoka. Je zde lávka, na které se pere
prádlo a lidé se myjí po práci. 

POKRAČOVÁNÍ příště.
Mgr. Jiří Jansa
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K čemu slouží evropské fondy?
Hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské

a sociální soudržnosti jsou fondy Evropské unie. Právě jejich
prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke sni-
žování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými
částmi EU. V České republice koordinuje získávání evropských
dotací Národní orgán pro koordinaci (NOK), zřízený v rámci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Kolik prostředků máme k dispozici?
V období 2007-2013 se České republice nabízí z evropských

fondů 26,69 miliardy eur. Pro úspěšné čerpání musí náš stát
přidat navíc přibližně čtyři miliardy eur, jelikož Evropská unie
financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečně-
ných v rámci regionální politiky.

Cíle a operační programy regionální politiky
Evropská regionální politika sleduje v období 2007-2013

tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém roz-
počtovém rámci prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti vyčleněno 347 miliard eur. 

Cíl Konvergence disponuje zdaleka největším objemem pro-
středků, protože jeho úkolem je přiblížit státy a oblasti znevý-
hodněné zeměpisně či historicky (mezi takové patří zejména
„nové“ členské státy) k nejrozvinutějším zemím EU. Z cíle Kon-
vergence jsou podporovány regiony s hrubým domácím produk-
tem na obyvatele nižším než 75 procent průměru EU. (U nás
se jedná o celou republiku kromě Prahy.) Oblasti překračující
ukazatel 75 procent HDP spadají pod Cíl regionální konkuren-
ceschopnost a zaměstnanost (V ČR pouze Hl. m. Praha). Tře-
tím cílem je Evropská územní spolupráce, jež rozvíjí přeshra-
niční a nadnárodní vztahy členských států.

V ČR bylo zřízeno 26 operačních programů, které přijímají
projekty - tedy žádosti o finanční podporu záměrů obcí, měst,

neziskových organizací, příspěvkových organizací, podnikate-
lů atd. - a přidělují jim finanční prostředky. Jedná se o osm té-
matických operačních programů: OP Doprava, OP Životní pro-
středí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace,
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, Integrovaný operační program, OP Technická
pomoc; sedm regionálních operačních programů pro oblasti
Severozápad, Moravskoslezsko, Jihovýchod, Severovýchod, Střed-
ní Morava, Jihozápad, Střední Čechy. Vedle toho existují ještě
dva programy určené pro Prahu a OP zaměřené na přeshra-
niční a nadnárodní spolupráci.

Nejvíce informací o dotačních programech a zároveň
o správci programu je k dispozici na www.strukturalni-fon-
dy.cz, které pro širokou veřejnost zřídil Národní orgán pro
koordinaci (NOK). Pro zájemce o informace funguje bez-
platná telefonní linka Eurofon 800 200 200. V každém
krajském městě je k dispozici Eurocentrum, jejichž adre-
sy naleznete na www.euroskop.cz

Mapa ukazuje skladbu 14 krajů (NUTS III)
do 8 regionů soudržnosti (NUTS II)

Ondřej PETR, Ministerstvo pro místní rozvoj

Fondy Evropské unie - investice do vaší budoucnosti



V minulých dnech se v restauraci
kempu Břehy uskutečnila výroční konfe-
rence místní organizace českého rybář-
ského svazu. Za účasti zhruba 60ti dele-
gátů zvolených na výročních schůzích
místních skupin v Heřmanově Městci,
Lázních Bohdaneč a Přelouče byla schvá-
lena činnost výboru v uplynulém roce,
výsledky hospodaření a rozpočet na rok
2009. Usnesení, které delegáti přijali je
k dispozici na webových stránkách orga-
nizace a samozřejmě i na oficiální vý-
věsce rybářského domu.

Význam letošní konference byl ale
především v tom, že byly schváleny ně-
které významné změny v organizační
struktuře, termínech konání výročních
schůzí, počtu členů výboru i dozorčí ko-
mise, úprava výše poplatků za neod-
pracovanou brigádu a naopak zrušení
poplatků při přestupu člena ČRS z jiné
organizace.

Významnou změnou je přijetí vlast-
ního jednacího řádu, který v rámci plat-
ných stanov upravuje konkrétní struktu-
ru organizace a způsob jejího jednání.
Členské schůze jak místních skupin tak
celé organizace budou nadále svolává-

ny ještě před závěrem roku, konkrétně
v první polovině prosince a to především
proto, aby případné navržené a schvá-
lené změny mohly být realizovány již
v nastávajícím roce a ne s téměř roč-
ním posunem jako dosud.

Jednací řád také upřesňuje počet čle-
nů výboru a dozorčí komise, definuje prá-
va výboru místních skupin, nově zavá-
dí pojem klub sportovních rybářů, který
bude sdružovat především členy provo-
zující závodní činnost v rámci MO, Jed-
nací řád v plném znění je k dispozici na
webových stránkách organizace.

Z majetkoprávních rozhodnutí po-
tvrdila konference návrh výboru na od-
koupení areálu Výrov od současných
majitelů, čímž se odstraňuje dosavad-
ní složité a s ohledem na způsob po-
řízení ne vždy zcela jasné majetko-
právní vztahy. Toto rozhodnutí by mělo
v budoucnu výrazně zlepšit jeho využití
ag již organizací nebo případným pro-
nájmem.

S ne vždy kladným ohlasem se jis-
tě setká zvýšení poplatku za neodpra-
covanou brigádu na 120,- Kč za hodinu,
nicméně je v tomto případě nutno vidět,

že tento poplatek je určen především
pro ty členy, kterým vlastní výkon brigá-
dy neumožňuje pracovní nebo časové
zaneprázdnění. Výbor organizace v kaž-
dém případě preferuje vlastní odpraco-
vání brigády členem.

Až neobvykle bohatá diskuze byla
věnována i dalším námětům, které bu-
dou ovšem s konečnou platností doře-
šeny až na zmíněné následné výroční
schůzi v prosinci. Konference v přijatém
usnesení uložila výboru posoudit změnu
využití Račanského rybníčku z dosavad-
ního produkčního na vodu využívanou
pro lov dětí a mládeže z rybářského
kroužku.

Několik diskuzních příspěvků a to
jak souhlasných tak nesouhlasných by-
lo věnováno i návrhu na provádění sa-
mokontroly členy MO.

Oba tyto náměty zůstávají otevřeny
a přijaté usnesení ukládá výboru při-
pravit řádně zdůvodněné návrhy, které
budou schváleny nebo zamítnuty ná-
slednou členskou schůzí.

Za výbor
J. Posledník
místopředseda MO
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Praha, 14. dubna: V České republice bylo schváleno
4 782 projektů financovaných z evropských fondů. Jejich
celková hodnota již přesahuje 90 procent z prostředků
určených pro ČR v rámci evropské politiky soudržnosti na
minulé dva roky.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) evidoval k 4. březnu
4 782 schválených projektů na získání podpory ze strukturál-
ních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich finanční výše se vyšpl-
hala na 209 miliard korun, což je suma dosahující 92,8 procen-
ta prostředků orientačně přidělených pro roky 2007 a 2008.

Počet schválených projektů meziměsíčně vzrostl o 355 pro-
jektů, tedy o osm procent. O stejný počet procent se zvedl i ob-
jem všech dosud předložených žádostí od začátku programo-
vého období 2007-2013. 

Největší podíl na nárůstu počtu schválených projektů vyka-
zují ROP Jihozápad (113 nových schválených projektů), OP Pod-
nikání pro inovace (58), ROP Moravskoslezsko (43) a ROP Se-
verní Morava (40).

Zajímavý stav je v oblasti vyhlašovaných výzev, tedy časo-
vě vymezených úseků pro podávání žádostí v jednotlivých ope-

račních programech na určitá témata. Každý operační program
se dělí na oblasti podpory s blíže specifikovanými cíly - tako-
vých oblastí je v rámci českých OP celkem 222. 

K 4. březnu byly vyhlášeny výzvy už na 199 z nich.
„Z evropských fondů byly příjemcům vyplaceny zatím

zhruba 3 miliardy korun. Tato částka se zdá v porovnání
s celkovým objemem evropských dotací nízká, ale je tře-
ba si uvědomit, že proplácení je vždy až na úplném konci
procesu realizace projektu, která zahrnuje přípravu zámě-
ru, schvalování, realizaci (často rozčleněnou do fází) atd.
Projekty jsou až na výjimky propláceny zpětně - žadatelé
nejprve obdrží platbu z českých rozpočtových zdrojů. Čes-
ký stát si pak sám centrálně refunduje tyto prostředky
z Bruselu, a to pouze třikrát do roka. Proto se množství
„vyčerpaných“ peněz může zdát nedostatečné. Ve skuteč-
nosti se však čísla opož�ují za skutečností. V ČR bylo pro-
vedeno, či se právě provádí aktivit financovaných z EU
v rámci regionální politiky za více než 200 miliard korun,“
uvedl ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda.

Ondřej PETR
Ministerstvo pro místní rozvoj

Většina prostředků z fondů EU za roky 2007 a 2008
přidělena zájemcům

Konference MO ČRS Přelouč - Břehy 19. dubna 2009



Konečná tabulka VČ ligy žen 2008/2009

1. Sokol Přelouč 2217 : 1546 53
2. Bižuterie Jablonec n. Nisou 2242 : 1464 51
3. SK Týniště n. Orlicí 2020 : 1770 47
4. BSK TJ Jičín 2036 : 1967 43
5. Jiskra Havlíčkův Brod 1820 : 1894 40
6. TJ Jiskra Ústí n. Orlicí 1709 : 1695 38

Výsledky nadstavbové části, která byla zahájena
1. 2. a ukončena 5. 4. 2009

BSK TJ Jičín - Sokol Přelouč 47 : 83 (21:39)
Nováková 33, Roubová 22, Nevolová 16, Richterová 10, Ram-
bousková D. 2
Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 62 : 71 (26:33)
Nevolová 19, Nováková 14, Rambousková D. 12, Hlavatá 8,
Richterová 8, Roubová 8, Žáková 2
Sokol Přelouč - Jiskra Ústí n. Orlicí 78 : 43 (44:11)
Nováková 22, Rambousková D. 20, Roubová 16, Richterová 10,
Hlavatá 4, Žáková 4, Rambousková L. 2
Sokol Přelouč - Bižuterie Jablonec n. Nisou 67 : 56 (41:32)
Nováková 24, Hlavatá 13, Rambousková D. 12, Roubová 8, Rich-
terová 4, Rambousková L. 4, Žáková 2
Sokol Přelouč - BSK TJ Jičín 96 : 58 (49:31)
Richterová 28, Rambousková D. 21, Nováková 20, Roubová 18,
Němečková 4, Rambousková L. 3, Žáková 2
Sokol Přelouč - SK Týniště n. Orlicí 79 : 57 (41:25)
Nováková 29, Rambousková D. 15, Roubová 14, Hlavatá 9, Rich-
terová 8, Němečková 2, Rambousková L. 2
Bižuterie Jablonec n. Nisou - Sokol Přelouč 66 : 45 (25:17)
Hlavatá 14, Richterová 9, Nováková 8, Rambousková D. 5, Rou-
bová 4, Žáková 3, Němečková 2
Sokol Přelouč - Jiskra Havlíčkův Brod 85 : 58 (41:30)
Hlavatá 25, Nováková 21, Richterová 13, Roubová 10, Ram-
bousková D. 8, Žáková 4, Němečková 2, Rambousková L. 2
SK Týniště n. Orlicí - Sokol Přelouč 62 : 61 (35:26)
Nováková 20, Hlavatá 16, Rambousková D. 13, Žáková 5, Rich-
terová 5, Němečková 2
TJ Jiskra Ústí n. Orlicí - So kol Přelouč 69 : 86 (41:33)
Nováková 31, Hlavatá 14, Roubová 13, Rambousková D. 12,
Richterová 12, Rambousková L. 3, Roubová R. 1

…a slovy trenéra Vlasty Rambouska:

„Ženy tak zakončily vynikající sezonu, když se staly
prvními přebornicemi premiérové VČ ligy, v níž sehrály
28 zápasů, z toho 25 vítězných! Holky, patří vám můj ne-
konečný obdiv a obrovská gratulace! Jsem na vás hrdý,
udělaly jste nejenom mně velikou radost! Vyhrály jste zce-
la zaslouženě, byly jste nejlepší! Díky!“

Další výsledky a konečné tabulky jednotlivých družstev se
objeví v příštích číslech Roštu.                 

D. Rambousková
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Dne 13. května 2009 bude i v našem městě probíhat celostátní veřejná sbírka „Český den proti rakovině“, zná-
mější spíše pod názvem Květinový den. Jde o jednu z tradičních charitativních akcí, jehož partnerem je sdružení Pionýr.
Cíle sbírky jsou:

# preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi;
# za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na hlavní cíle Ligy proti rakovině Praha
# nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, onkologický výzkum.

Basketbalová sezona končí…
nejlépe si vedly ženy - vyhrály VČ ligu !!!

„Český den proti rakovině“

Inzerce



Vážení čtenáři, v tomto květnovém
čísle, kdy si mimo jiné připomínáme i ko-
nec druhé světové války, mě dovolte za-
vzpomínat na poněkud smutnější obdo-
bí v činnosti AFK Přelouč. Dotkneme se
období obou světových válek, kdy sport
byl jednou z mála aktivit, které nebyly
z moci úřední vyloženě zakázány. Ale
pěkně po pořádku. V úvodním článku
jsme si připomněli založení klubu a je-
ho první nesmělé kroky ve vzpomínkách
jednoho ze zakladatelů Alfréda Němce.
Tato slibně se rozvíjející klubová činnost
byla v letech 1913-1914 založena pře-
devším na obětavé práci předsedy pana
Oldřicha Horáka, místního vinárníka, kte-
rý jako jeden z prvních zavedl mezi čle-
ny pravý sportovní duch, plný nadšení,
pospolité práce a kamarádství.

Spolu s jednatelem panem Jarolímem
a později s panem Gregorem vyjednali
řadu zápasů s již vyspělými soupeři ja-
kými byly např. Kolín, Chrudim, Kutná
Hora, Čáslav a zúčastnili se i prvního tur-
naje v Pardubicích. Nicméně tento úspěš-
ný rozmach přerušila z ničeho nic 1. svě-
tová válka. Mnozí si tenkrát mysleli, že
za pár měsíců bude po všem, ale chy-
ba lávky, trvala předlouhých šest let. Již
v říjnu roku 1914 narukovala většina čle-
nů AFK a činnost musela být úplně za-
stavena. Jak se dozvídáme z archivních
záznamů byl následující rok 1915 rokem
válečné pauzy. V roce 1916, kdy se domů
načas vrátil jeden ze zakladatelů Svága
Liška, dal hned v březnu podnět k oži-
vení sportovního dění. Zaměřil se na mlá-
dež, nebog střední generace byla roztrou-
šena na bojištích po celé Evropě, založil
pozemní hokej a tak připravoval „váleč-
nou“ mládež pro budoucnost. V jeho čin-
nosti mu do svého narukování vzorně po-
máhal František Marek. Na jejich práci
navázal z války vrátivší se Áda Švorc,
který znovu oživil fotbalový klub. Stalo
se tak 22. srpna 1916 a coby nově zvo-
lený předseda vyjednal na 8. října první
válečný přátelský zápas se studentskou
XI. Pardubic. Následující rok 1917 byl z po-
hledu tehdejší doby celkem úspěšný, AFK
za předsednictví Františka Turyny a jed-
natele Švorce sehrálo úctyhodných 22 zá-
pasů a prvotřídním Pardubicím podlehli
pouze 3:5. Konec války se sice blížil, ale
rok 1918 se stal opět kritickým, nebog do
války narukovaly mladší ročníky a zase
nebylo s kým a proti komu hrát. 

Nakonec přece jenom válečné utr-
pení skončilo a dostavil se radostný
28. říjen. S nadšením byli uvítáni zpět
do našich řad všichni členové klubu,
kteří přežili válečné útrapy. Bohužel
mnoho sportovců a činovníků se z bo-
jišg nevrátilo. S hlubokým zármutkem se
klub rozloučil s Oldřichem Horákem, bý-
valým předsedou, Františkem Bartoňem,
Jaroslavem Liegrem, Josefem Fofoňkou,
Václavem Kmoníčkem a později i jed-
natelem Františkem Markem. Teprve
v roce 1919 se vracejí domů legionáři
Jan Vávra a Rudolf Šolta. Teprve deset
let uplynulo od založení a už takové
zbytečné ztráty. Optimismus z nabyté
svobody netrvalo dlouho, v červnu 1919
je činnost přerušena a téměř celé muž-
stvo odjíždí s Dobrovolným armádním
praporem na Slovensko do boje proti
mavarské menšině. Domůže vracejí
v srpnu, naštěstí beze ztrát na životech,
a tak se mohou konečně v klidu sno-
vat svému oblíbenému sportu. Bohužel
tento klid trval historicky krátkou dobu,
pouhých 20 let.

To už se psal rok 1938 a 28. září by-
lo povoláno celé 1. a 2. mužstvo do zbra-
ně, včetně celého výboru. Zpráva z té
doby hovoří: „Všichni registrovaní hráči
odešli, a proto je činnost odboru zasta-
vena, mnoho zdaru příští činnosti a dou-
fejme za lepších poměrů.“ Bez výstřelu
jsme vydali pohraničí Hitlerovi a zane-
dlouho i celou republiku. Stali jsem se
protektorátem. Přestože byla většina spo-
lečenských akcí zakázána, sportovní čin-
nost pokračovala i za ztížených podmí-
nek dál. V roce 1939 klub disponoval
5 mužstvy - áčkem a béčkem dospělých,
dorostem, žáky a starou gardou. Právě
z tohoto roku se datuje první zmínka
o mužstvu žáků, které bylo ustaveno pod
vedením pana Jana Kašpara. Ve zprávě
výboru stojí: „V těch nejmenších roste klu-
bu celá řada nadějných borců a klub ne-
bude jejich činnosti omezovati, ba co
nejvíce podporovati.“ Třicet let historie
vzpomněla Stará garda 9. 5. 1939 zápa-
sem s Explosií Semtín, výsledek se nedo-
choval. Léta 1940-41 jsou v archivních
záznamech hodnocena velmi pozitivně,
za předsednictví Antonína Deckera bo-
jovalo I. mužstvo o čelo I. A třídy a mělo
velkou naději na postup do divize. Dobře
si vedl i přeloučský dorost, který pod ve-
dením zkušeného Jana Psohlavce bojo-

val o titul v přeloučském okrsku. Koncem
1941 nastal u I. mužstva náhlý pokles
výkonnosti a následoval sestup do I. B
třídy, tím se krize bohužel nezastavila
a po první části sezóny bylo I. mužstvo
Přelouče poslední bez bodového zisku.
Špatné výkony mužstva se promítly i do
aktivity příznivců, členů a funkcionářů.
Dobový tisk o fotbale psal: „Udrží se Pře-
louč v I. B třídě?“ Po vítězství nad Čásla-
ví 6:1: „Přeloučský nástup k záchraně“
nebo zaručené zprávy vnášející neklid
do mužstva a mezi fanoušky: „Kobosil
na odchodu z Přelouče, Welser zraněn
a pro mistrovskou soutěž ztracen“. Jenže
zázrak se nekonal, což znamenalo pád
do II. třídy, mezi kluby SK Valy, SK Nové
Dvory a Spartak Žleby. Konec války byl
ještě v nedohledu, zákaz shromažvová-
ní trval a pohnutá doba odradila mnoho
členů a funkcionářů od dobrovolné prá-
ce. Zdravé jádro klubu zůstalo - Antonín
Decker, František Ohnesorg, František
Malínský, Jan Kostrbatý, Antonín Koneč-
ný, k nim se přidali v té době mladí funk-
cionáři Jaroslav Dalík, František Hollmann
a všichni společně si dali i v této velice
těžké době za cíl vybojovat zpět postup
do vyšší třídy. Mužstvo bylo doplněno no-
vými hráči vytvořil se kolektiv, který ne-
jen že vybojoval I. B třídu zpět, ale stal
se základem pro nastupující generaci
fotbalistů po 2. světové válce. Je už má-
lo pamětníků, kteří dokáží vzpomenout
na tehdejší kádr mužstva. Zásluhou kro-
nikářů si ji můžeme připomenout: v bran-
ce Juklíček, beci Rusinko, Ptáček, Ma-
chač, Sobotka, halvové Jindra, Kobosil,
Cepl, Prošek, Martínek a forvardi Josef
Vančura, Horyna, Jar. Veselý, Welser, Pso-
hlavec, Hubáček a Stehno. Později se
připojili Tomiška, Bárta, Jiří Večeřa. Vidi-
na blížícího se konce války vlila novou
energii i do přeloučského fotbalu. S ob-
rovským nadšením všichni přivítali osvo-
bození republiky a po vzrušených květ-
nových dnech byla již na 7. července
svolána po 36. letech činnosti řádná Val-
ná hromada. Do čela AFK byl opět zvo-
len Antonín Decker, předsedou oddílu ko-
pané Antonín Konečný. Bylo vzpomenuto
členů a příznivců, kteří se těchto dnů ne-
dočkali, při osvobozování vlasti padl Vlá-
va Peroutka, výborný fotbalista a trenér
dorostu, na Pankráci byli popraveni O. Li-
benský a Fr. Frýba, v Terezíně ukončil svo-
ji životní poug K. Knop, v Drážvanech byl
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popraven Míla Potůček, z Osvětimi se ne-
vrátili pokladník O. Roubíček s manžel-
kou a synem a celá rodina A. Špitze, před-
sedy šachového odboru. Po šesti letech

strachu a utrpení to byla opět radostná
Valná hromada, do které se promítaly
smutné vzpomínky na padlé spoluhráče
a kamarády.

V příštím červnovém čísle vzpomene-
me začátků celostátního žákovského tur-
naje, jehož 53. ročník se uskuteční již od
18. do 21. června.         Josef Vančura

A - TÝM 1. ČNHbL
sobota 21. 3.
HC JESTŘÁBI - KILLERS LITOMĚŘICE 2 : 1 (0:1, 1:0, 1:0)

Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner,
M. Novotný - D. Štefanský, M. Šmíd, R. Kopecký - J. Příhoda, P. Svo-
boda, R. Raška - D. Kazimír, T. Hackenberg, A. Mátl
Góly: Šmíd, Stoklasa

neděle 22. 3.
HC JESTŘÁBI - SK JUNGLE FEVER KLADNO 1 : 2 (1:2, 0:0, 0:0)
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, A. Mátl, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, L. Tesák, M. Novotný - R. Kopecký, M. Šmíd, D. Štefanský
- J. Příhoda, P. Svoboda, R. Raška - T. Hackenberg, J. Kalousek
- R. Adámek
Gól: Raška

TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. TJ Kovo Praha 20 16 1 1 2 84:42 51
2. HBC Nové Strašecí 20 11 2 3 4 62:48 40
3. Ježci Heřmanův Městec 20 11 2 0 7 56:48 37
4. TJ Tatran Třemošná 20 9 2 2 7 66:61 33
5. HBC Pento Most B 20 10 0 3 7 68:49 33
6. TJ HBC Olymp 

Jindřichův Hradec 20 10 1 1 8 69:59 33
7. SK Ďáblové Praha 20 8 2 4 6 66:46 32
8. HC Jestřábi Přelouč 20 6 1 5 8 54:64 25
9. Jungle Fever Kladno 20 5 3 1 11 41:60 22

10. TJ Paramo Svítkov 
Stars Pardubice 20 2 0 6 12 30:75 12

11. SHC Killers Litoměřice 20 2 0 0 18 54:98 6

ČTVRTFINÁLE
sobota 4. 4. 

TJ KOVO PRAHA - HC JESTŘÁBI 6 : 0 (1:0, 2:0, 3:0)
Sestava: P. Brykner - M. Novotný, R. Adámek, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, L. Tesák, A. Mátl - J. Marvan, M. Šmíd, D. Štefanský - J. Pří-
hoda, P. Svoboda, R. Raška - R. Kopecký, T. Hackenberg, R. Sto-
klasa

neděle 5. 4.
TJ KOVO PRAHA - HC JESTŘÁBI 5 : 2 (2:0, 2:2, 1:0)

Sestava: P. Brykner - M. Novotný, R. Adámek, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, L. Tesák, A. Mátl - R. Kopecký, M. Šmíd, T. Kryštof - J. Přího-
da, D. Štefanský, D. Kazimír - T. Hackenberg, P. Svoboda, R. Raška
Góly: Štajner, Příhoda

sobota 11. 4.
HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0)

Sestava: P. Brykner - R. Adámek, R. Stoklasa, L. Tesák, M. Štaj-
ner, A. Mátl - R. Kopecký, M. Šmíd, T. Kryštof - D. Kazimír, P. Svo-

boda, R. Raška - J. Příhoda, D. Štefanský, T. Vorba
Góly: Vorba, Svoboda, Adámek

neděle 12. 4.
HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)

Sestava: P. Brykner - R. Adámek, R. Stoklasa, L. Tesák, M. Štaj-
ner, A. Mátl - J. Marvan, M. Šmíd, R. Kopecký - D. Kazimír, P. Svo-
boda, R. Raška - J. Příhoda, D. Štefanský, T. Vorba
Gól: Příhoda

KONEČNÝ STAV SÉRIE 1 : 3

B - TÝM 2. ČNHbL VÝCHOD
sobota 21. 3.

HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU - HC JESTŘÁBI B 2 : 3 
po sam. náj. ( 1:2, 1:0, 0:0 - 0:1 )

Sestava: J. Cidlinský - L. Komůrka, M. Plháček, M. Sláma, L. Di-
viš, T. Hájek - M. Kopic, F. Mucha, T. Vorba - J. Kadera, M. Růžek,
L. Musil - M. Šetina, J. Matějovský
Góly: Kopic, Komůrka, Plháček 

sobota 28. 3.
HC JESTŘÁBI B - HBC DDM ALFA PARDUBICE 0 : 5

(0:3, 0:2, 0:0)
Sestava: J. Kraus ( D. Krejčík ) - R. Adámek, T. Hájek, L. Komůr-
ka, L. Tesák, M. Plháček - M. Kopic, T. Hackenberg, T. Vorba -
R. Kopecký, F. Mucha, R. Raška - J. Matějovský, M. Vojtíšek

TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. HBC DDM Alfa Pardubice 18 18 0 0 0 124:24 54
2. SK Kometa Polička 18 13 1 1 3 97:28 42
3. TJ Lokomotiva 

Česká Třebová 18 12 1 2 3 89:38 40
4. 1.HBC Svitavy 18 7 1 2 8 40:64 25
5. HBC Autosklo H.A.K. 

H. Králové B 18 7 0 3 8 47:65 24
6. TJ HSK Sokol Náchod 18 6 2 1 9 71:77 23
7. HbC Chlumec n. C. 18 5 0 3 10 51:76 18
8.HC Jestřábi Přelouč B 18 3 4 0 11 41:75 17
9. SK OEZ Testa Letohrad B 18 5 0 1 12 47:82 16

10. SK Holcim Prachovice 18 3 0 0 15 35:113 9

ČTVRTFINÁLE
sobota 4. 4. 

HBC DDM ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B 5 : 0
(1:0, 2:0, 2:0)

Sestava: J. Cidlinský - T. Hájek, L. Diviš, T. Kryštof, L. Komůrka,
M. Plháček - J. Kadera, M. Růžek, T. Vorba - M. Kryštof, F. Mucha,
M. Vojtíšek - J. Matějovský, P. Netušil
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neděle 5. 4. 
HBC DDM ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B 7 : 0

(3:0, 2:0, 2:0)
Sestava: J. Cidlinský ( D. Krejčík ) - L. Komůrka, M. Plháček,
J. Matějovský, L. Diviš, M. Sláma, T. Hájek - M. Vojtíšek, F. Mu-
cha, M. Kryštof, T. Vorba, J. Kadera, M. Kopic, P. Netušil, M. Rů-
žek, R. Hrubeš

sobota 11. 4.
HC JESTŘÁBI B - HBC DDM ALFA PARDUBICE 0 : 8

(0:0, 0:3, 0:5)
Sestava: J. Cidlinský ( D. Krejčík ) - L. Dvořák, L. Komůrka, T. Há-
jek, M. Plháček, J. Kalousek, L. Diviš - R. Hrubeš, M. Růžek,
M. Kryštof - T. Vorba, F. Mucha, M. Kopic - M. Vojtíšek, P. Netušil

KONEČNÝ STAV SÉRIE 0 : 3

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD/STŘED
sobota 21. 3.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI

1 : 0 (1:0, 0:0, 0:0)
Sestava: M. Veselý - J. Kalousek, O. Kadaník, P. Stohr, J. Pecka
- O. Škuta, T. Kryštof, T, Jirsa - O. Holub, L. Rozsypal, F. Nový
- M. Nešetřil, J. Růžička

sobota 21. 3.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI

3 : 2 (0:1, 0:1, 3:0)
Sestava: M. Veselý - J. Kalousek, O. Kadaník, P. Stohr, J. Pec-
ka - O. Škuta, T. Kryštof, T, Jirsa - O. Holub, L. Rozsypal, F. No-
vý - M. Nešetřil, J. Růžička
Góly: Rozsypal 2x

sobota 28. 3.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 2 : 6

(0:2, 1:4, 1:0)
Sestava: F. Nový - J. Pecka, Z. Auci, J. Dušek - J. Růžička, T. Kryštof,
O. Škuta - T. Richtár, O. Holub, P. Stohr - O. Kadaník, M. Nešetřil
Góly: Kadaník, Richtár

sobota 28. 3.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 0 : 6 

(0:2, 0:2, 0:2)
Sestava: F. Nový - J. Pecka, Z. Auci, J. Dušek - J. Růžička, T. Kryš-
tof, O. Škuta - T. Richtár, O. Holub, P. Stohr - O. Kadaník, L. Roz-
sypal, M. Nešetřil

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
neděle 22. 3.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI 

2 : 1 (0:0, 0:0, 2:1)
Sestava: M. Veselý - O. Kadaník, F. Balada, M. Dekereš, M. Se-
kyrka - L. Moravec, D. Vališ, P. Plavec - J. Novotný, V. Navrátil,
M. Havlíček - J. Vamberský, T. Malina
Gól: Vališ

neděle 22. 3.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI

4 : 1 (1:0, 2:1, 1:0)
Sestava: M. Veselý - O. Kadaník, F. Balada, M. Dekereš, M. Se-

kyrka - L. Moravec, D. Vališ, P. Plavec - J. Novotný, V. Navrátil,
M. Havlíček - J. Vamberský, T. Malina
Gól: Moravec

neděle 29. 3.
HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 1 : 12 (0:6, 1:2, 0:6)

Sestava: O. Kadaník - F. Balada, A. Bednář, J. Kmoníček, M. Se-
kyrka - J. Novotný, D. Vališ, P. Plavec - J. Vamberský, D. Dekereš,
V. Navrátil
Gól: Novotný

neděle 29. 3.
HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 1 : 22 (0:6, 1:10, 0:6)

Sestava: O. Kadaník - F. Balada, A. Bednář, J. Kmoníček, M. Se-
kyrka - J. Novotný, D. Vališ, P. Plavec - J. Vamberský, D. Dekereš,
V. Navrátil
Gól: Vališ

neděle 5. 4.
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI 0 : 5 (0:3, 0:1, 0:1)
Sestava: M. Veselý - O. Kadaník, A. Bednář, J. Kmoníček, P. Kra-
tochvíl - J. Novotný, D. Vališ, P. Plavec - M. Havlíček, M. Dekereš,
J. Vamberský - M. Sekyrka, F. Balada, T. Malina
Góly: Novotný 4x, Vališ

neděle 5. 4.
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI 1 : 4 (0:1, 1:2, 0:1)
Sestava: M. Veselý - V. Navrátil, A. Bednář, J. Kmoníček, P. Kra-
tochvíl - J. Novotný, D. Vališ, P. Plavec - M. Havlíček, M. Dekereš,
J. Vamberský - M. Sekyrka, F. Balada, T. Malina
Góly: Vališ 2x, Novotný 2x                              - fáda -
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