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Opakují se každý rok a každý rok jsou s nimi radosti i staros-
ti. Již dlouho jsou to svátky křes=anské, oslavující narození Ježíš-
ka - vykupitele lidstva. Jedná se o svátky krásné a důstojné, plné
zvláštního tajemna. O vánocích jsou si lidé blíž, mají na sebe pře-
ce jenom více času a dovedou být k sobě i vlídnější. Na těch něko-
lik svátečních dnů se těší především děti, a to v souvislosti s nejroz-
šířenějším vánočním zvykem - dávat si dárky. Vánoce, tak jak je
známe my, jsou plné nejrůznějších tradic, zvyků a obyčejů, které
rádi dodržujeme, i když třeba ani nevíme, kde se vzaly. Podívejme
se na některé z nich. Vánoce (vedle jejich duchovního rozměru) má-
me spojeny s plným stolem, který symbolizuje hojnost a spokoje-
ný život, nechybí ozdobený vánoční stromek (aniž bychom si uvě-
domovali, že se jedná o zvyk z období 19. století, který se k nám
dostal z Německa, a to se ještě zavěšoval od stropu špičkou dolů),
na vánočním stole nechybí kapr, kterého stále více vytlačuje sma-
žený řízek s bramborovým salátem, pečeme tradiční vánoční peči-
vo, a tak by se dalo pokračovat. Víme o půstu, ale kdo z nás, kromě
věřících, jej dodržuje? V některých rodinách stále věští z odlévané-
ho olova, někde kladou sekeru pod štědrovečerní stůl, aby nebole-
ly nohy, jinde dávají penízky či šupiny z kapra pod ubrus, aby se
peníze držely v rodině, nebo se na štědrovečerním stole nechává
vždy jeden volný talíř pro případného hosta (či milého člověka, kte-
rý již nežije). Prostě je toho stále ještě dost, čemu věříme, nebo
alespoň to bereme jako pověru, která se nesmí porušit. A pěkně
se nám zde míchají staré pohanské zvyky s těmi křes=anskými. 

Vzájemné obdarovávání patřilo mezi zvyky dávno známé a sta-
lo se milou tradicí, dodnes plně platnou. Jen s těmi dárky občas za-
cházíme jako s běžnými věcmi a nevnímáme jedinečnost jejich
svátečního předávání, které má doprovázet láska a dobrota. Před-
stavme si, že dříve takový dárek tvořilo třeba červené jablko, miska
ořechů nebo nějaký ze dřeva vyřezaný předmět. Asi bychom na

takové dárky dnes zůstali zcela rozpačitě koukat. Takže pod vánoč-
ním stromem očekáváme dárky odpovídající našim představám.
Někdy býváme v rodině dokonce svědky jejich odmítnutí. No a to
je chyba. Každý dárek máme přijmout s pocitem, že na nás dárce
myslel a chtěl nám udělat radost (ne pouze zalepit nějakou potře-
bu). Jinak je tomu asi u malých dětí, které necháváme v příjemné
nevědomosti a podporujeme myšlenku, že dárky jim nadělil Ježí-
šek. Umět obdarovat a stejně tak umět dárek přijmout, patří k zá-
kladním pravidlům znalostí společenského chování, a kdo jim ne-
rozumí nebo je záměrně nedodržuje, bývá ostatními řazen mezi
nezdvořilé lidi, no a ti zpravidla bývají v životě neúspěšní. Ani bo-
hatství, ale ani chudoba by tedy neměly tvořit překážku citlivým vzá-
jemným vztahům, které se také projevují prostřednictvím dárků. 

Na Štědrý den chodíme do kostela na půlnoční a necháváme
na sebe působit mysterióznost chvíle. Těšíme se na následující svá-
teční dny plné pohody a dobrého jídla. Vánoce většina lidí pova-
žuje za nejhezčí svátky v roce, ale ne vždy to bývaly svátky křes=an-
ské. V dávné době pohanské a ještě dlouho po nástupu křes=anství,
uctívali lidé příchod nového období po svém, připravovali se na no-
vý hospodářský rok, který jim měl zajistit prosperitu, a tím i další
život. Vypozorovali, že se slunce vrací, dny se začínají prodlužovat
a příroda se připravuje na nové probuzení. Vrchol takových slav-
ností přírody se u pohanských kmenů dostavil o několik měsíců
později, kdy nástup nového jara byl již zcela nezadržitelný a zima
(Morena jako symbol smrti), byla nemilosrdně vhazována do vody,
která ji odnesla. Křes=ané dodnes prožívají a světí Vánoce a násled-
né Velikonoce jako dva největší církevní svátky. Takže si udělejme
z těchto svátků dny pohody, zapomeňme na věčný shon a domá-
cí úklid, ale nezapomeňme na své nejbližší, nebo= není nic smut-
nějšího, než osamělý člověk. A ty blížící se Vánoce prožijme pokud
možno bez stresů. Ze srdce vám to přeje   PhDr. Eva Jančíková.
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Vánoce, tradice a společenské chování



Rada města zasedala na své 76. schů-
zi dne 9. 11. 2009. Mimo jiné schválila
smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem
Přelouč a TR Antoš, s.r.o. Turnov na zajiš-
tění výroby a montáže herních prvků pro
výstavbu dětského hřiště u rybníčka. Před-
pokládaný termín realizace je listopad-
-prosinec 2009. Výsadba zeleně s koneč-
nou úpravou terénu bude provedena do
30. 4. 2009. Dále schválila kvalifikační do-
kumentaci a pokyny pro zpracování žá-
dosti dodavatelů o účast v 1. kole zadáva-
cího řízení na stavbu nové budovy měst-

ského úřadu a hodnotící kritéria pro výběr
nejvhodnější nabídky podané ve 2. kole
zadávacího řízení na stavbu nové budovy
městského úřadu.

Na vědomí vzala informace ředitele
Teplených zdrojů s.r.o. Přelouč k proble-
matice odpojování bytových domů od cen-
trálního vytápění. 

27. 10. 2009 se konalo XX. zasedání
Zastupitelstva města Přelouče. Zastupite-
lé na něm schválili např. odkoupení po-
zemků určených pro výstavbu cyklostez-

ky Přelouč-Lhota
za cenu maximál-
ně 75,- Kč/m2, roz-
počtové opatření
VII rozpočtu měs-
ta pro rok 2009
s tím, že výdaje
budou činit 257 576 tis. Kč. Dále schválilo
dohodu o partnerství mezi městem Pře-
louč a Pardubickým krajem k projektu
„Technologické centrum a elektronické
spisové služby Pardubického kraje“. 

mh
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ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V průběhu jara letošního roku se město Přelouč zapojilo do
jednání ohledně výkonu Veřejné služby.

Od 1. ledna 2009 platí zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, který umožňuje využít pro zaměstnání osob v hmotné
nouzi nový institut: „Veřejná služba“. Jedná se v něm zejména
o skutečnost, že tito občané by měli odpracovat určitý počet ho-
din za měsíc, jinak se jim snižuje příspěvek hmotné nouze. Ne
všechna města v ČR se zapojila do tohoto programu, někde vy-
konání veřejné služby umožňují příspěvkové organizace - např.
technické služby - někde přímo městské úřady, ale vždy je to
složitá administrativa a obtížnost organizování práce, proto za-
tím málo měst veřejnou službu provozuje.

V Přelouči jsme se chopili tohoto úkolu na městském úřadu
na oddělení personálním zejména na popud našich kolegyň ze
sociálního odboru, které mají velké zkušenosti v této oblasti. Ve
spolupráci s tajemníkem jsme vyvolali řadu jednání s Úřadem
práce Pardubice, jehož zaměstnanci nám vyšli vstříc a zajistili
nám příspěvek na plat koordinátora pro veřejnou službu, což sní-
žilo celkové náklady na minimum. Tento koordinátor zajiš=uje ve
spolupráci s oddělením personálním a mzdovým veškerou čin-

nost veřejné služby, mimo jiné je to sepsání smluv se zájemci,
zajištění lékařských prohlídek a proškolení zájemců o veřejnou
službu, koordinátor kontroluje práci osob přímo v terénu a ope-
rativně zabezpečuje spolupráci všech našich odborů a oddělení
při výkonu veřejné služby. Je potěšitelné, že do výkonu veřejné
služby se hlásí již přes 20 občanů. Tito občané řádně službu kaž-
dý měsíc vykonávají dle harmonogramu a pokynů koordinátora,
kterému patří náš dík, že se nelehkého úkolu ujal. Zejména jsme
uvítali úklid na písnících Lohenice-Mělice, na Slavíkových ostro-
vech, kde dochází soustavně ke znečistění odpadky. Občané vy-
konávající tuto službu čistí dle potřeby i ulice v různých částech
města Přelouče, kde vypomáhají při úklidu Technických službám,
které nám zapůjčují pracovní nářadí a svážejí ze stanoviš= na-
sbíraný odpad apod. 

Obdrželi jsme i pochvalné ohlasy z okolních obcí i z Úřadu
práce Pardubice, že Přelouč je jedno z mála měst, které se v re-
gionu této problematice věnuje a máme z toho samozřejmě ra-
dost, že o tuto službu je zájem a dokázali jsme ji uvést v praxi.

Helena Vítková
vedoucí oddělení personálního a mzdového

Veřejná služba v Přelouči - nový pojem od jara letošního roku

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 10. 2009 evidováno celkem
1 116 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci říjnu tedy činila v této oblasti 7,91 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Te-
tov 36,67 %, Vápno 26,32 %, Strašov 17,14 %, Poběžovice 17,07 %,
Holotín 16,67 %, Kasalice 14,58 %, Litošice 14,58 %, Lipoltice
13,84 %, Zdechovice 13,44 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 7,68 %,
Choltice 8,91%, Břehy 5,83%. V Přelouči dosahovala míra neza-
městnanosti 6,69 %. V okrese Pardubice činila celková míra ne-

zaměstnanosti 6,30 % s celkovým počtem 6 107 evidovaných
uchazečů. 

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 10. 2009 cel-
kem 1 039 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,9 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 31. 10. 2009 hlášeno na ÚP celkem 417 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 2,7
uchazeče.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice
K. H. Máchy 908, Přelouč
Oddělení zprostředkování - telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory

- telefon: 466 953 516

Trh práce
na Přeloučsku



V červencovém vydání Roštu odpoví-
dal ředitel Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o.
pan L. Roušar na otázky související s ce-
nami tepla v roce 2008 a jejich předpo-
kládaném vývoji v letošním roce. Uplynu-
lo pár měsíců a považujeme za důležité
položit panu řediteli následující otázky,
které opět souvisí s centrálním vytápěním.

„V průběhu několika posledních týdnů
obdržela Rada města Přelouče a sta-
vební odbor městského úřadu žádos-
ti konkrétních domů o vydání souhla-
su s jejich odpojením od centrálního
zásobování teplem a teplou užitkovou
vodou. V čem vidíte důvod proč chtějí
mít některé domy vlastní kotelny. Je to
o cenách?“

Hlavní příčina samozřejmě vychází
ze stávající ceny tepla, která díky ná-
růstu ceny plynu v loňském roce o 35 %
a elektřiny téměř o 15 % výrazně vzrost-
la. Ani tomu nemůže být jinak, protože
náklady na palivo a elektřinu tvoří zhru-
ba dvě třetiny ceny tepla. Zbytek ceny
tvoří odpisy majetku a náklady zahrnu-
té do správní a výrobní režie. Jsem rád,
že v letošním roce trend zdražování ply-
nu byl zastaven, došlo k mírnému pokle-
su jeho ceny, i když jen o necelých 5 %.

„Co by v praxi znamenalo odpojení
zmíněných domů od centrálních zdro-
jů?“

Z hlediska technického by toto ne-
měl být velký problém. Velice zjednodu-
šeně řečeno, konkrétní dům se v místě
napojení na páteřní rozvod na vlastní
náklady odpojí.

Daleko závažnějším problémem je
však zajištění hospodárného provozu te-
pelného zařízení po odpojení domů. Po-
kusím se věc vysvětlit. Jednotlivé kotelny
jsou projektovány na požadovaný výkon,
oběhová čerpadla dimenzována na ur-
čitý průtok topné vody, v topných kaná-
lech jsou uloženy stovky metrů potrubí
dimenzovaného na přenos potřebného
množství tepla a teplé vody. V době odpo-
jení některých domů zůstanou zbytečně
velké kotle, nadbytečně velká čerpadla
a velké průměry potrubí v topných kaná-
lech. A dostáváme se do rozporu s Ener-
getickým zákonem, který nám ukládá
provozovat zařízení pro dodávky tepel-
né energie tak, aby splňovala požadavky
stanovené pro zajištění hospodárného
provozu. A splnění této podmínky přine-
se další nemalé náklady, které bude nut-
né zaplatit.

„Kdo to zaplatí?“
Opět se odvolám na již zmíněný Ener-

getický zákon, který říká, že náklady spo-
jené s odpojením od rozvodného tepelné-
ho zařízení uhradí ten, kdo odpojení od
tohoto zařízení požaduje. Naše společnost
bude důsledně trvat na dodržení tohoto

ustanovení zákona, protože nemůžeme
připustit, aby tyto náklady šly k tíži těch
domů, které budeme nadále vytápět. 

„Domníváte se, že proces odpojování
bude mít trvalý trend?“

Nedokážu v této věci předvídat. Ne-
znám předpokládanou cenu tepla a tep-
lé vody v domech s případnými vlastní-
mi zdroji, ani výši nákladů, které zřízení
vlastních kotelen, jejich provoz a údržba
představují. Nevím zda vlastníci těchto
domů plně doceňují dlouholetou kvalitu
a spolehlivost našich služeb.

Osobně lituji finančních prostředků
a mluvím o milionech korun, které jsme
v uplynulých patnácti letech věnovali do
rekonstrukcí tepelných zařízení, která jsou
dnes po stránce technické a ekologické
na velmi dobré úrovni. Tyto náklady po-
stupně a dlouhodobě rozpouštíme for-
mou odpisů do ceny tepla. Kladu si otáz-
ku, jak dál v dalším rozvoji tepelného
hospodářství, zda jej modernizovat a ne-
bo v nejistotě o jeho budoucnost na hra-
nici rizika pouze udržovat. Proto i z toho-
to důvodu je nutné, aby případný proces
odpojování byl jednorázovou záležitostí,
aby tím vyvolané stavební a technologic-
ké úpravy stávajících tepelných zařízení
byly provedeny najednou a byly defini-
tivní. Také o tomto budou v nejbližších
dnech jednat zástupci vedení města, pří-
slušných odborů městského úřadu a Te-
pelných zdrojů s předsedy dotčených spo-
lečenství vlastníků domů a SBD Družba.

Děkuji za rozhovor.               mh

Redakce Roštu se tímto omlouvá panu řediteli FÚ Ing. Ví-
tězslavu Šprincovi za chybné uvedení jeho jména v článku,
který byl uveřejněn v minulém čísle Roštu. Děkujeme za po-
chopení. 
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Srdečně zveme všechny občany
na tradiční Silvestrovský ohňostroj 31. 12. 2009

na náměstí T. G. Masaryka. 

Přelouč bez centrálního vytápění?

Městský úřad Přelouč, Masarykovo nám. 25, Přelouč

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení

na obsazení pracovního místa: vedoucí právního oddělení
pracovní poměr na dobu neurčitou - nástup 1. 1. 2010, případně dle dohody

název odboru: právní oddělení
první platové zařazení při nástupu: platová třída 11

(dle nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění)



Od 17. do 19. listopadu 2009 probíhala v Občanské Zálož-
ně v Přelouči výstava 20 let od začátků svobody.

K vidění zde byly dobové fotografie, originály i kopie mate-
riálů z revoluce, volby prezidenta Havla a prvních dvou svobod-
ných voleb. 

Vernisáž proběhla 17. listopadu od 18.00 hodin za účasti
paní starostky Bc. I. Burešové a iniciátorů projektu pana Ing. Pav-
la Matouše a paní Marie Bořkové. 

Výstavu navštívilo přes 200 návštěvníků, kteří se převážně
zajímali o dobové dokumenty přímo související s městem Pře-
louč. Potěšující je, že velký zájem projevili i žáci přeloučských
škol. Zájemcům o prodloužení výstavy sdělujeme,že v menším
rozsahu si mohou od pondělí 23. listopadu 2009 vystavené do-
kumenty ještě prohlédnout v Městské knihovně v Přelouči. 

mh 

Dne 17. listopadu 2009 jsme v klidu a pohodě mohli za-
vzpomínat na léta normalizace v pořadu rozhovorů a vzpomí-
nek s názvem „Přelouč a bermudský trojúhelník“, vysílaný celo-
státním rozhlasem ČRo 3 Vltava v 16.45 hodin. 

Na život ve městě v osmdesátých letech minulého století
vzpomínali přeloučáci tehdy seskupeni do volného sdružení
nazvaného NH-929 (Následky horka). Vydávali samizdatový ma-
gazín, pořádali koncerty zakázaných písničkářů apod. Z toho-
to sdružení vyšli autoři románu „Přeloučský román“, který vy-
šel též knižně. V pořadu účinkovalo několik tehdejších členů
sdružení, kteří žijí mezi námi. Velmi zajímavě byly čteny vzpo-
mínky význačného básníka Ivana Diviše, ve kterých vzpomíná
na prázdninové pobyty u babičky V Divišově vile. Celé pásmo
bylo velmi zajímavé nejen vzpomínkami, ale i kritickými po-
známkami na kulturní život ve městě. Velmi byl kritizován stav
Divišovy vily, která chátrá a neslouží muzeu ani jiným kultur-
ním akcím jak si přál majitel pan Diviš, když ji městu odkázal.
Zazněla i kritika nádraží a také proč se Městská knihovna ne-
jmenuje po básníku L.Quisovi, když ji v Přelouči založil. 

Hodinové pásmo bylo velice zajímavé už proto, že v po-
řadu jsme slyšeli žijící přeloučáky, které známe (záměrně je
jmenovitě neuvádíme). My posluchači Vltavy jsme podvečer
17. listopadu prožili v pěkné atmosféře. Doufejme, že město
získá odvysílané pásmo od ČRo 3, aby byl k dispozici pro ob-
čany, kteří si Vltavu nenaladili a pásmo neslyšeli. 

Posluchači ČRo 3 - Vltava 

17. listopadu uvedl ČRo 3 - Vltava v rámci oslav 20. výročí
sametové revoluce pořad o přípravách revoluce a jejím průbě-
hu v Přelouči. V hodinovém pásmu při procházce Přeloučí od
nádraží přes významné dominanty města, mezi něž patřil i „ber-
mudský trojúhelník“ (Albína, Sport, Záložna), až k pivovaru
byly uvedeny ukázky z díla básníků Ivana Diviše a Ladislava
Quise. O vývoj samizdatu v našem městě se postaralo sdruže-
ní NH - 929 (Následky horka). Vydávalo samizdatový magazín,
pořádalo koncerty zakázaných písničkářů a filmové projekce.
V „bermudském trojúhelníku“ se zrodil „Přeloučský román“ au-
torů Karla „Cáry“ Novotného a Tomáše Mazala s pseudonymy
Josef Vadný a Zdenička Spruzená. Toto dílo tehdy potěšilo i Jo-
sefa Škvoreckého. 

Pořad, v němž zazněly i ukázky z Přeloučského románu, byl
nejen nabit informacemi o předrevoluční době, ale také pro-
ložen krásnou hudbou jazzového flétnisty Herbieho Manna.

D. Jiroutová

Už dvacet let jsem stále štěstím bez sebe, že jsem se do-
žila svobody a demokracie. Vrátka k ní otevřeli studenti. Tvrdé
rány obušků na hlavy a těla nevinných dětí byly tou posled-
ní kapkou, po které si i jejich rodiče konečně řekli: „Tak dost!
Tohle už ne!“ a vyšli do ulic s klíči a posledním zvoněním.

Před dvaceti lety šla se studenty na Národní i naše dcera.
Vrátila se zmlácená, ale nezlomená, odhodlaná přesvědčovat
lidi ve fabrikách, že je čas na změnu.

Letos jsem vyrazila já - s vědomím, že máme co slavit, s vděč-
ností k tehdejší odvaze mladých bojovat za svou budoucnost,
s pochopením pro jejich dnešní kritiku politické scény. 

Státní svátek spolu se mnou přišli oslavit lidé všech gene-
rací - studenti, rodiče s malými dětmi, pra i praprarodiče s tri-
kolórou na klopě. 

Akci organizovala nevládní nezisková organizace „OPO-
NA o.p.s. - vzniklá z aktivity mladých lidí, kteří chtějí dů-
stojně připomenout a oslavit jubilejní výročí pádu železné
opony“. Dlouho připravovaný a promyšlený program vyvrcho-
lil kaskádou vulgarit v prezentovaných textech i písních. 

Slavnostní euforie a hrdost tiše odkráčela, úsměv na rtech
zmrzl. Styděla jsem se. A dotěrné myšlenky se nedaly zahnat:
„Tohle je ta důstojná oslava? Tohle je budoucí elita národa?“

Vrátila jsem se nezmlácená, ale zlomená…
Jaroslava Paštiková, Chvaletice
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Státní svátek Boje za svobodu
17. listopad v Přelouči

20 let od začátků svobody

SAMIZDAT V PŘELOUČI

Albertov 17. 11. 2009



Tak a máme tu Vánoce!
Svátky klidu, pohody, splněných přání, zářivých dětských

očí... Aby takové byly pro nás všechny, bylo by dobré nenechat
si je zkazit případnými nepříjemnostmi, které se právě v tom-
to období stávají častěji než jindy...

Kapesní zlodějíčci využívají plných nákupních center, ne-
pozornosti lidí, kteří se ve stresu vydávají na nákupy pro své
bližní... Nejde jen o klasické případy, kdy si šikovní chmatáci
vybírají dámské kabelky, ze kterých obratně vytáhnou peněžen-
ku s obnosem nebo mobilní telefon, ale jde i o to chránit si již
nakoupené zboží. Kradou se vozíky s nákupy ponechané na
okamžik bez dozoru, můžete přijít k autu a zjistit, že máte roz-
bité okno a nákup z „elektra“ je pryč... Zloději nepohrdnou ani
vozíkem nacpaným potravinami.

Proto dbejte dodržování zásad, kterým dost možná po-
dobným nepříjemnostem předejdete.

Ve vašich autech nevystavujte pořízené nákupy, nene-
chávejte na viditelných místech mobilní telefony, kabelky,
notebooky, peněženky nebo navigace...

Z našich posledních případů
Rodinná neshoda...

Na žádost policie ČR jsme vyjeli do bytu, kde docházelo
k napadání ženy jejím opilým otcem. Tyto neshody jsme v mi-
nulosti již několikrát řešili, tentokrát se vše obešlo bez použi-
tí donucovacích prostředků a věc byla vyřešena na místě do-
mluvou obou stran.

Klukovina v Penny...
V Penny Marketu byl přistižen při krádeži teprve desetiletý

chlapec. Byla informována a přizvána soc. pracovnice a nezle-
tilý byl předán matce. Snad se poučil a byla to jeho poslední
zkušenost s krádeží...

Utopená čtyřkolka...
Pardubičtí hasiči nám oznámili, že někdo utopil čtyřkolku

mezi malým a velkým Lohenicko-mělickým písníkem. Na místo
byli přizváni dobrovolní hasiči, kteří se postarali o její vylovení...

Na závěr bych vám jménem celé městské policie
chtěl popřát pohodové Vánoce
a v roce 2010 jen to nejlepší !!!

JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁM NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLA:
tísňová linka: 156 mobilní tel.: 736 641 952
tel.: 466 959 660 fax: 466 094 104
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Dovolujeme si Vás krátce informovat o tom, že společnost
Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) předvedla v minulém
týdnu (6. října 2009) zástupcům města Přelouč, novinářům a od-
borné veřejnosti nový částečně nízkopodlažní linkový minibus
Iveco Daily Stratos LE 37, který bude jezdit od 1. prosince 2009
na místní nově zavedené lince městské hromadné dopravy. Ta
bude ve druhém největším městě Pardubicka provozována mi-
nibusem VT VČ v hodinovém taktu. 

„Vítězství ve výběrovém řízení v Přelouči je pro Veolia Trans-
port i referencí do dalších tendrů. Jako dopravce nabízíme měs-
tu služby novým minibusem, který posouvá kvalitu služeb MHD.
Autobus jsme vybrali na základě poptávky ze strany města

a s ohledem na trasu, po které bude vozidlo v Přelouči a okolí
jezdit,“ říká Jindřich Poláček, generální ředitel Veolia Transport
Východní Čechy. „Linkový minibus má nízkopodlažní zadní část
včetně plošiny umožňující pohodlný nástup rodičů s kočárky
nebo osob na invalidním vozíku, což přispěje ke snažšímu ces-
tování,“ dodává. 

Přeloučský minibus Iveco Daily Stratos LE 37, v červeno-še-
dé barvě dopravce s logem Veolia Transport, je vybaven naho-
ře u předních nástupních dveří elektronickou informační ta-
bulí. Ve vozidle je umístěno zařízení GPS, které bude zajiš=ovat
sběr základních dat o provozu minibusu, která budou násled-
ně vyhodnocena podle potřeb objednatele i dopravce. Společ-
nost VT VČ uzavřela s městem Přelouč smlouvu o provozo-
vání MHD od 1. prosince 2009 do 31. prosince 2015, s ročním
výkonem 84 000 km. MHD bude provozována na území měs-
ta Přelouče a přidružených obcí. Základní jízdné je stanoveno
na 5 Kč, první dva měsíce (1. 12. 2009 - 31. 1. 2010) je provoz
MHD zdarma.

Bližší informace o společnosti Veolia Transport ČR a.s. a dal-
ších firmách skupiny VT naleznete na adrese www.veolia-trans-
port.cz.

Pavel Novák
Senior Konsultant PR & PA
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představila minibus pro MHD v Přelouči

Inzerce



Jednou jsem v Kolíně zašla do Naivní
kavárny. Posezení s kamarádkou, sklen-
ka vína, jasmínový čaj voní a obrázky na
stěnách lákají k prozkoumání starých
tvrzí, kostelíků a kapliček, tam jsem se
s její tvorbou setkala poprvé. Celým letoš-
ním rokem mě v nástěnném kalendáři
provázejí kresby přeloučské architektury
v běhu minulých časů, doplněných krát-
kými texty, jejichž autorkou je paní Mar-
cela Danihelková.

Drobná žena v sobě skrývá energii
a cílevědomost. Narozena ve znamení
Lva, jež můžeme prezentovat jako ohni-
vé znamení. Idealismus, sny - atributy pod-
porované tvůrčí energií, které mají „děti
Slunce“ dostatek.

OBRAZ A SLOVO, tak nazvala svou
činnost. Ale te� už předám slovo jí sa-
motné.

Když se blížil důchodový věk, neumě-
la jsem si představit, že bych jen nečin-
ně posedávala doma. Chtěla jsem pokra-
čovat v tvůrčí práci. Nabídla jsem své
obrázky městské knihovně. A tak zača-
la moje vlastivědná výtvarná práce. Vý-
stavy probíhají už několik let a mě těší,
že jsem našla ženy, podobně zaměřené,
ochotné a vstřícné a že se i já mohu po-
dílet na kulturním poslání knihovny.

Od roku 2002 se na popud paní Ji-
řiny Dlaskové, která si jich všimla v kni-
hovně, objevují moje kresby a dnes ta-
ké články i v ROŠTu.

V současné době jsou mé kresby s té-
matikou architektury Kolína k vidě-
ní v kolínské knihovně pro děti.

Jak jsem se ke kreslení dostala?
Za to vděčím svému dlouholetému
učiteli, malíři a grafikovi Zdeňku
Sejčkovi. Pocházím z Čáslavi, chodi-
la jsem tam do školy a studovala
na Střední průmyslové škole. Od své-
ho všestranně vzdělaného vynikají-
cího pedagoga jsem získala základy
kreslení a zájem o výtvarnou činnost,
který mě nikdy neopustil.

Do Přelouče jsem šla za prací. Za
přesnost, za představivost, za „des-
kriptivní vnímání“ prostoru vděčím
technické práci u prkna a později
u počítače. A taky jsem se tu vdala.

Když pracuji, úmyslně stavby sty-
lizuji, snažím se odhalit jejich ta-
jemství. Podle mě mají kresby za-
nechat přesnou představu detailů
staveb našich předků. Obraz poklá-

dám za dobrý, když ve mně vyvolá klid.
Protože se zabývám historií, považuji za
důležité doprovodit své obrázky textem.
Patří k tomu hledání v archivech, neko-
nečná trpělivost lidí, kteří jsou ochotni
mi pomoci mnohdy nad rámec svých po-

vinností. Obrovskou studnicí vědomostí
je mi pan profesor Petr Vorel.

Někdy s chutí překročím rámec své
„geometrické architektury“ a nakreslím
sobě a snad i druhým pro radost portrét.
(Některé nám autorka dovolila uveřejnit.)

Já pořád hledám, kraj kolem Přelou-
če mám projetý na kole křížem krážem,

přitahují mě zaniklé tvrze, chtěla bych
odhalit jejich dávno zapomenutá tajem-
ství. Oslovuji kronikáře v okolí, abych se
dověděla co nejvíc. Přitahuje mě heraldi-
ka. Mám veliké přání - svými kresbami
a texty připomínat zapomenutou histo-
rii staveb i míst, vždy= se prostřednictvím
brožur, pohlednic, grafických listů, kalen-

dářů mohou stát známými nejen pro nás,
ale přilákat do našeho kraje i turisty. Vě-
řím, že moje práce bude mít své pokra-
čovatele, abychom nikdy nezapomněli,
že jsme potomky kulturních předků.

Marcela Danihelková
Věra Melicharová
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Letošní oslava vyhlášení ČSR 28. říj-
na 1918 byla pro naše město slavnost-
nější než jiné roky. Svědčí o tom velká
účast občanů, kteří se sešli v krásně no-
vě upraveném parčíku U Sokolovny, aby
se zúčastnili slavnostního aktu odhale-
ní nového památníku vůdcům našeho
zahraničního odboje v první světové vál-
ce a našim legionářům, kteří bojovali
a vybojovali po boku dohodových států
na všech frontách samostatnou česko-
slovenskou republiku. Památník těmto
hrdinům se v Přelouči po dlouhých 90 let
nepodařilo realizovat. 

Oslavy moderoval p. J. Drábek, kte-
rý v úvodu přivítal zástupce organizací
a hosty, město zastupovala paní starost-
ka - Bc. Irena Burešová, a pan Ing. Ivan
Moravec - místostarosta. Dále mezi hos-
ty byla přítomna poslankyně PS ČR pa-
ní Ing. Alena Páralová, za Klub rodáků
a přátel města Přelouče předsedkyně Klu-
bu paní Stanislava Klapková a nový před-
seda Klubu (od 1. 1. 2010) pan Ing. Jan
Závodský, Svaz bojovníků za svobodu za-
stupoval pan Václav Balon, Sokol Přelouč
pan Miroslav Brebera, Klub Dr. M. Horá-
kové pan Zdeněk Jech. Pan Drábek dá-
le přivítal dětský pěvecký sbor Roš=áci
a pěvecký sbor J. B. Foerster. Oba sbory
obohatily slavnost sborovým zpěvem. 

Jako první promluvila paní starostka,
která ve svém projevu zdůraznila důle-
žitou historickou úlohu našich legionářů

pro vznik samostatného Československa.
Ve svém projevu též poděkovala paní po-
slankyni Aleně Páralové za její velkou
zásluhu o vznik nového památníku v par-
číku U Sokolovny. Dále se ujala slova pa-
ní poslankyně Páralová a poté společně
s paní starostkou nový památník slav-
nostně odhalily. Další projev přednesl
p. Brebera za Sokol a petiční výbor. 

Ve všech projevech zaznělo, že od-
kaz 28. října by nás měl spojovat v du-
chu Masarykova vlastenectví, evropanství
a lidství. Škrtnout cokoliv z této nedílné
trojice znamená nastoupit cestu vedou-

cí do neodvratitelné záhuby. Historie
i současnost nám proto dává bezpočet
varovných příkladů. Důstojný památník
má dnešní mladé generaci připomínat
důležitost 28. října 1918 v naších ději-
nách a že dnešní svobodná, demokratic-
ká republika nám nebyla dána zadarmo
a musíme ji chránit v každé době. 

Jestliže nechceme zničit národ, ne-
smíme ho zbavit jeho kořenů. Stuhy na
kyticích slibují, že odkazu 28. října věr-
ni zůstaneme!

Slavnost byla ukončena státní hym-
nou.                              M. Brebera 

12 / 2009 9

Aktuální informace !

Přeloučské oslavy státního svátku 91. výročí
vzniku samostatného Československa 

Inzerce



Období tykví skončilo, nenápadně přešlo v čas adventní, pod-
zimní slaměná výzdoba je nahrazena vánočními girlandami v bar-
vě jehličí a nastává předvánoční teror. S příchodem Mikuláše
každoročně naskočí stres z toho, že se to zase nedá stihnout:
okna, dveře, nábytek, ryba, cukroví, vánočka… Vždycky se něco
nestihne a obvykle se to odsune, v lepším případě na jaro, v hor-
ším na příští rok. Letos to bude jinak. Reklama na nás haleká ze
všech stran jak je snadné s ní prožít klidné vánoce, jak za nás
uklidí, uvaří i upeče. Dobře - proč ne. Zkusíme to s cukrovím.

Štědrý den se dostavil. Úhledně vyrovnané zakoupené kous-
ky měly přilákat přejedené členy rodiny. Velmi pozvolna mizely
s poznámkami „loni ty rohlíčky byly lepší, to slepované se ti le-
tos moc nepovedlo…“.

Záře stromečku potemněla. S cílem zjistit původ pečiva jsem
zrakem přejela složení: pšeničná mouka, voda, cukr, modifikova-
ný škrob E 1412 a E 1422, přírodně identické aroma, glycerol (zvláč-
ňující látka), rozpouštědlo E 1520, emulgátory E 472, E 471, pro-
pionát vápenatý (konzervant)… Kde jsem to jen zakoupila? Snad
ne ve stavebninách. A dost. „Slepice taky rádi“, říkala naše babič-
ka. Dodržela jsem tedy štědrovečerní tradici. I havě= je naše.

Na Boží hod jsem začala péct cukroví. Vznikaly známé tva-
ry a vzduch provoněný vanilkou rázem zakryl deficit v přípravě
vánoc. Jak vysoký byl biostupeň domácího cukroví tradiční chuti
nikdo nestihl zkoumat. A to nás ještě čeká Silvestr, kdy si s ústy
plnými chlebíčků s navrstveným vlašským salátem budeme vzá-
jemně přát hodně zdraví v novém roce. Pro jistotu nový rok při-
vítám chlebem se sádlem.                               D. Jiroutová

Letos 10. června byla ve zdejším kostele sv. Filipa a Jakuba
sloužena mše sv. za významného přeloučského rodáka děkana
Josefa Kvocha u příležitosti jeho 100. narozenin. 

Život tohoto kněze stojí za pozornost a já jako jedna z jeho
prvních žákyň ve výuce náboženství bych ho chtěla připomenout
alespoň malou vzpomínkou. 

Jeho první působiště po vysvěcení na kněze byla Trhová Ka-
menice, kde sloužil jako kaplan pod přísným vedením tamější-
ho monsineuera Jana Zítky. Oba kněží byli pilně zaměstnáni -
v kostele, náboženství vyučovali nejen v kamenické škole, ale i na
malých školách v okolních větších vesnicích. Také kostel sv. Mi-
kuláše u Rváčova se hřbitovem pro široké okolí spadal pod je-
jich správu. V tehdejší době se konalo mnoho pohřbů, všude se
chodilo pěšky, pouze občas některý ze sedláků poslal pro kněze
kočár nebo v zimě saně s koňským potahem. 

Na velké kamenické faře bylo útulno, o to se staraly dvě hos-
podyně z příbuzenstva pana monsineuera. Pro nás děti byla vždy
v neděli odpoledne otevřena „kaplanka“, kde se hrálo, zpívalo,
recitovalo a povídalo. Tělovýchovná jednota Orel v Trhové Kame-
nici měla pronajatý sál v prvním patře hostince na náměstí
a tam se nacvičovala divadelní představení v režii „velebného pá-
na“ - jak jsme mu tenkrát říkali. Divadlo hráli s nadšením samo-
statně jak děti, tak dospělí a tak jsme se všichni podíleli na kul-
turním životě města. 

Z Trhové Kamenice odešel velebný pán už jako farář, půso-
bil v několika farnostech, nejdéle na faře v Kratonohách u Hrad-
ce Králové. Za německé okupace se zapojil do odbojové činnosti
- skupiny s názvem Velký a malý Josef. Bohužel byl zatčen a věz-
něn jako politický vězeň v koncentračním táoře v Terezíně. Z Te-
rezína se po osvobození vrátil za dramatických okolností. Vrátil
se ale s podlomeným zdravím, hlavně jeho sluch byl úplně zni-
čen, což mu bránilo žít normálním životem. Nakonec se vrátil do
rodné Přelouče, kde koupil v Jáhnově ulici malý starší domek.
Když jsem po svém provdání žila v Přelouči, byla jsem ho navští-
vit, ale místo optimistického, bodrého člověka jsem s lítostí našla
člověka nemocemi zlomeného. Přes péči lékaře MUDr. Bukovské-
ho a své obětavé hospodyně zemřel ve svých 69 letech 18. prosin-
ce 1978 a je pochován na zdejším hřbitově.

Na pana děkana Kvocha, který nás učil lásce k Bohu i k živo-
tu, vzpomínám s vděčností a úctou nejen já, ale i dosud žijící jeho
žáci a pamětníci v Trhové Kamenici.         Růžena Štěpánková
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Stavební podnik Přelouč s.r.o., pořádá pod záštitou města Přelouč 

Adventní koncert
Kmochovy hudby Kolín
pod novým názvem Harmonie 1872 Kolín

dne 12. prosince 2009 od 18 hodin
v sále Občanské záložny Přelouč

Večerem provází a zpívá Renée Nachtigallová 
Diriguje Petr Stříška

Vstupenky lze zakoupit na místě 
nebo v předprodeji na Kulturních službách města Přelouč na náměstí TGM

Náboženská obec Církve československé husitské
Vás srdečně zve do sboru Tůmy Přeloučského na

Vánoční koncert
sobota 26. 12. 2009 od 17 hod.

Na programu vánoční hudba od baroka po romantismus
a vánoční koledy.

varhany Jiřina Dvořáková Marešová
soprán Irena Fürbachová

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
-----------------------------------------------------------------------------
PřijCte si vybrat drobný vánoční dárek nebo se jen potěšit

výrobky z chráněných dílen Nazaret a Domeček
v Trhových Svinech vytvořených lidmi s handicapem.

Výstava potrvá v průběhu celého prosince
ve středu od 9-16 hod., neděle 14-16 hod. 

nebo kdykoli po dohodě na tel. 723 504 135.

FEJETON
VÁNOČNÍ TRADICE

Přeloučský rodák
- kněz - vlastenec

Tříkrálová sbírka 2010
proběhne v Přelouči 
a přilehlých obcích 
od neděle 3. 1. 2010 
do soboty 9. 1. 2010

Prosíme o Vaši pomoc
a podporu. 

Charita Přelouč



Dne 30. října 2009 zemřela malířka 
a učitelka výtvarného oboru ZUŠ Přelouč

- paní Šárka Holinková
Paní Holinková studovala na Pedagogické fakultě v Hradci

Králové, kde absolvovala v ateliéru profesora Bořivoje Borovské-
ho. V ZUŠ Přelouč působila od roku 1994. Za dobu své pedago-
gické činnosti, nejen na naší škole, vychovala nemálo mladých
umělců, kteří se profesionálně věnují výtvarnému umění doslova
po celém světě. 

Vedle své pedagogické praxe ale zůstávala vždy i aktivní ma-
lířkou. Svoji inspiraci nacházela v divadle, tanci i přírodě. Její
obrazy byly obrazem její skromné, přemýšlivé, přátelské a velmi
pokorné povahy, která se projevovala především ve vlídném pří-
stupu ke všem jejím žákům a lidem vůbec. 

Děkujeme všem, kdo společně s námi vzpomenete na tuto
výjimečnou osobnost.                                Jana Bednářová

Mladý talent 2009 
Již několik let máme možnost sledovat výjimečný talent a pře-

devším houževnatou práci naší žákyně Marie Ptákové. Jedná se
opravdu o mimořádnou mladou dívku, která s výjimečnou pod-
porou maminky a pod velmi profesionálním vedením pana učite-
le Jana Mildeho systematicky pracuje a roste v umělkyni hodnou
obdivu. 

Naší školou byla již druhým rokem nominována do projektu
Pardubického kraje na podporu talentovaných žáků a pedagogů,
kteří s těmito žáky pracují. Součástí tohoto projektu je i výběro-
vé řízení pro ocenění Mladý talent roku.

Mladým talentem roku 2009 byla hodnotící komisí vy-
brána a oceněna právě Marie Ptáková, a to za několik vy-
nikajících umístění v mezinárodních soutěžích a za příklad-
nou reprezentaci Par-
dubického kraje. 

Gratulujeme Ma-
rušce, panu učiteli Mil-
demu i Pavlovi Čapko-
vi, který je Maruščiným
vynikajícím korepetito-
rem a doprovází ji na
všech jejích soutěžích. 

Velký dík a uzná-
ní patří i paní Jeleně
Ptákové, která svoji
dceru všestranně pod-
poruje.                                                   Jana Bednářová

Štěstí, zdraví, pokoj svatý
V přemíře stále nových a ještě novějších předpisů, všedních

starostí a finančních krizí jsme se opět přiblížili ke konci roku.
A protože naše škola v tomto školním roce slaví 60. výročí od
svého založení, chtěla bych popřát a poděkovat i přes všechny
nepřízně, které život občas nadělí nám všem, za mnoho věcí.

" Není samozřejmostí, že můžeme pracovat v klidném a přá-
telském prostředí - díky všem mým kolegům a spolupra-
covníkům.

" Není ani samozřejmostí, že máme stále dostatek žáků - dí-
ky přízni a pochopení vás rodičů.

" Není samozřejmostí, že se na nás děti usmívají, zdvořile
nás zdraví, dělají nám radost a přinášejí novou energii do
další práce - díky vám všem.

" Není samozřejmostí, že nacházíme pochopení u našich ko-
legů (nejen pánů ředitelů) na odloučených pracovištích,
v koncertních prostorách a všech místech, kde se konají
naše veřejná představení - díky vám všem.

" Není samozřejmostí, že můžeme v klidu jednat a hledat
řešení našich problémů s naším zřizovatelem, Městem Pře-
louč - děkujeme.

Vážíme si veškeré podpory, a= hmotné či duchovní, které se
nám od Vás všech dostává a přejeme si, abychom ve štěstí, zdra-
ví a pokoji svatém - v tom nejširším jeho smyslu mohli společně
pracovat a přinášet radost do srdcí všech. 

Všechno dobré a ještě to lepší za nás všechny přeje
Jana Bednářová - ředitelka školy

JAZZOVÁ DÍLNA
Na úspěšné loňské akce - barokní a klasickou dílnu - naváza-

lo klavírní oddělení dalším podvečerem podobného ladění, Jazzo-
vou dílnou. Na ní se představili mladí klavíristé, kteří se pokouše-
jí o první kroky v oblíbeném, ale velmi náročném žánru moderní
hudby, v jazzu. Je skvělé, že čeští skladatelé jako Milan Dvořák
a Emil Hradecký vytvořili poměrně široký repertoárový základ pro
mladé jazzové muzikanty, a řada pedagogů tak může mladé kla-
víristy vést nejen v žánru klasické, ale i moderní jazzové hudby.
Zkušený a inspirativní jazzman David Bach, který v letošním škol-
ním roce nastoupil na naši školu jako učitel klavíru, měl k vystou-
pení jednotlivých žáků řadu podnětných připomínek, ale celkově
byl velmi spokojen s interpretační a uměleckou úrovní mladých
klavíristů. 

Pokračováním tohoto úspěšného cyklu bude jarní hudební
dílna Koulelo se jablíčko, věnovaná lidovým písním a jejich tra-
dičním i netradičním úpravám. 

Petra Lojínová, zást. řed. ZUŠ

PROSINCOVÉ AKCE V ZUŠ
2. 12., 15:00, ZŠ Chvaletice - Mikulášská nadílka pro žáky od-

loučeného pracoviště Chvaletice
3. 12., 16:30, sál ZUŠ Přelouč - Interní večer
8. 12., 17:00, Záložna - Adventní koncert 

10. 12., 17:00, Záložna - Vánoční koncert dechové hudby ZUŠ
12. 12., 14:00, Choltická kaple - Klanění tří králů
15. 12., 17:00, Záložna - Vánoční koncert sborů
16. 12., 16:00, KD Chvaletice - Vánoční koncert
17. 12., 17:00, sál ZUŠ - Koncert pěveckého oddělení
18. 12., 16:00, sál ZUŠ - Vánoční večírek třídy J.Baborákové
19. 12., Kostel Sv. Vavřince Svinčany a kostel Živanice -

koncert sborů
21. 12., 16:30, sál ZUŠ, Vánoční setkání keyboardového oddělení
23. 12., Náměstí TGM - Zpívání pod vánočním stromem

Těšíme se na shledání na kterékoli z našich akcí. Nejlépe na všech.
Petra Lojínová, zást. řed. ZUŠ
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Adopce na dálku
V loňském roce se na naší škole konala jako každý rok fi-

nanční sbírka na pomoc dvěma indickým dívkám Eliz a Su-
san. Mimoto se také v rámci projektu „Naděje pro Indii“ usku-
tečnila sbírka školních potřeb a dárků pro tyto dívky i další
indické děti.

V září jsme obdrželi od Eliz a Susan dopisy, v nichž nám
upřímně děkují za všechny dary i finanční pomoc. Také nám
poslaly fotografie a kopie svých vysvědčení i informace o tom,
jak se jim daří a jak pokračují ve studiu. Chceme proto touto
cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se do sbírek zapo-
jili a předat poděkování i pozdravy od Eliz a Susan.

Jitka Lacinová

Den otevřených dveří
Naši prvňáčci mají již za sebou pár týdnů školní docház-

ky, a tak jsme již tradičně nabídli rodičům, prarodičům i dal-
ším zájemcům možnost zúčastnit se běžné výuky v prvních
třídách a vidět, jaké pokroky naši nejmladší žáčci za tu dobu
udělali. Den otevřených dveří se konal 21. října. Vedle různých

způsobů školní práce viděli zájemci také výuku s pomocí in-
teraktivní tabule. Opět se potvrdilo, že o podobné akce je mezi
rodiči a veřejností zájem, proto budeme školu tímto způsobem
„otevírat“ veřejnosti i nadále.

Strašidla u školy
Koho zavedly kroky 27. 10. v podvečer okolo naší školy,

asi nevěřil svým očím.

U školy snad straší?!
Sešly se zde desítky dětí a rodičů z celé Přelouče, aby to

na vlastní kůži ověřily. Kdo chtěl, mohl si zasoutěžit s dětmi
z 5. a 9. tříd, převlečenými za strašidla všeho druhu. A všichni
prošli školní zahradou osvětlenou lucerničkami, ozdobenou
strašidýlky a zvířátky, aby vyzkoušeli svoji odvahu. Na konci
stezky obdržel každý odvážlivec malou odměnu a hlavně stra-
šidlákovo potvrzení o odvaze. 

Těšíme se na příští rok a vymýšlíme další inovace.
Mgr. Zuzana Jánská

Den otevřených dveří našich prvňáčků
na ZŠ Smetanova

Po 80 letech jsem se ocitla opět v 1. třídě (je mi 86 let), kam
chodí moje pravnučka. Kdysi jsem v těchto prostorách (býva-
lá zemědělská škola) vařila v kuchyni. Byla jsem š=astná, že
jsem se mohla znovu podívat do školy. Třída mojí pravnučky
1.B (bývalá kuchyň) byla krásně vyzdobena, všude výtvory ma-
lých prvňáčků, prostor na hraní a celkově velmi útulno. Děku-
ji hlavně paní učitelce Tiché, že jsem mohla být přítomna ho-
dině prvouky. Děti celou hodinu bedlivě sledovali, co paní
učitelka říká. Překvapilo mě, jak se hlásili a nestyděli se. Na zá-
věr nám zazpívali i písničku. Měla jsem ten den krásný zážitek
a ještě jednou velký dík paní učitelko!        Marie Plačková
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Základní škola
Smetanova ul.
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Eliza Susan

Pozvání
na Vánoční akademii

Tradiční Vánoční akademie se bude konat
ve středu 16. prosince v 15.00 a 17.30 hod.

v Občanské záložně.

Předprodej vstupenek od 2. 12. 2009
v recepci hotelu Bujnoch.

Doprodej před představením v Záložně.
Všechny srdečně zveme!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krásné Vánoce a v roce 2010 hodně zdraví, pohody a úspěchů
všem rodičům našich žáků, přátelům školy a čtenářům Roštu

přeje vedení školy.



Bitva v tělocvičně
Hodinu zábavy i ponaučení prožili žáci naší školy se skupi-

nou Pernštejni v představení „Obrazy z války třicetileté“. Zábav-
nou formou se seznámili se známými i neznámými postavami
své doby. Vtaženi do děje,vybaveni historickými obleky a zbra-
němi se pod vedením svých vojevůdců aktivně zúčastnili jed-
né z bitev. Obrázky z vystoupení, které děti bezprostředně po
vystoupení namalovaly, zdobí te� nástěnky mnoha tříd.

PaedDr. M. Souček

Projekt „Nová učebna ICT“
Počítačová učebna na Základní škole Masarykově náměs-

tí v Přelouči byla již zastaralá. Přemýšleli jsme, co s tím. Vypra-
covali jsme projekt - Nová učebna ICT - a zaslali Nadaci ČEZ.
20 nových počítačů, interaktivní tabule s vizualizérem, to vše
v hodnotě 347 500 Kč, to byl náš sen. Na jaře 2009 přišla velká
obálka a v ní smlouva od Nadace ČEZ. Hurá! Hurá! To je prima!
Ve středu 21. 10. 2009 jsme se proto mohli sejít se zástupci
Nadace ČEZ, firem a města Přelouče v nové učebně. Devá=áci
s p. Mgr. Chotěborskou v hodině anglického jazyka ukázali, jak
se s technikou pracuje.Velký dík patří Nadaci ČEZ.

Mgr. H. Konvalinková řš.

Turnaj v malé kopané 
Pamako 2009/2010

Po neúspěšném vystoupení v prvním kole (3 porážky) se
našim chlapcům tentokrát na Hůrkách dařilo. Ačkoliv odjeli
oslabeni o 3 hráče základní sestavy, bojovali a odvezli z Par-
dubic 4 body za vítězství a porážku.

Výsledky: MN Přelouč - Staňkova Pardubice 2:0 
(branky M. Šanda, Votápek)

MN Přelouč - Řečany 1:1 (branka Vosáhlo)

Další soutěžní kola čekají naše žáky na jaře.
Bc. M. Bulušek

Maminko, tatínku,
neboj se, už umím plavat

Třídy III. A a III. B ukončily na začátku listopadu plavecký
výcvik. Důležité je, že se všichni žáci na plavání vždy těšili
a hodin plavecké výuky si užívali. Plavci se zdokonalovali v pla-
vecké technice, neplavci, kterých bylo málo, při hrách ztratili
strach z vody a především z hloubky.Závěrečné závody prově-
řily každého. Nejlepší se radovali z medailí, diplomů a drobných
dárků. Úspěch prožili všichni, uplavali dle svých možností a ob-
drželi mokrá vysvědčení. Dík za hezký přístup k dětem patří
Plavecké škole v Pardubicích.           Mgr. M. Černohlávková

Počítačový kurs pro seniory
Plně obsazená učebna. Přednášející paní učitelka Petra

Chotěborská. Tak jsme šli po dlouhých letech opět do školy. Mu-
sím podotknout, že trochu s obavami.Budeme tam stačit, bude-
me to vůbec chápat? Naučíme se s tím zatraceným přístrojem
pracovat? Po první lekci byly naše pocity úplně jiné. Odcházeli
jsme v mírné euforii. Paní učitelka měla nachystanou interak-
tivní tabuli, na které jsme viděli všechny úkoly. Každému z nás
se osobně věnovala. S látkou nepokračovala, dokud se ne-
přesvědčila, že ji mají všichni zvládnutou. Takže strach opadl
a my se těšíme na další lekce.Víte, děti si tak moc neuvědomu-
jí, jak náročné je ,,nalít“ žákům do hlavy vědomosti. Ale my, co
máme kus života za sebou, si toho velmi vážíme. Učitelské po-
volání (poslání) je vážně těžké. Děkujeme vedení školy za po-
zvání do školních lavic a paní učitelce za trpělivost a schoví-
vavost s nezvyklými žáky.                        1. třída seniorů

Hodina literatury v režii žáků
Rebeca Součková, Riana Vadinová, Tereza Schletterová,

David Hačko, Josef Samek, žáci 5. B, ohromili svoji učitelku dra-
matizací veršované pohádky Čert a Káča od Jiřího Žáčka. Ne-
jen že se naučili jednotlivé role nazpamě=, ale vyrobili si i ku-
lisy a připravili si kostýmy, ve kterých celou pohádku sehráli.
Předvedli výkon, za který by se nemusel stydět ani profesio-
nální divadelní soubor.                        PhDr. M. Marková
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Milí spoluobčané,
v měsíci listopadu jsme mimo pravidelný program pořáda-

li dva tvořivé večery - malování na textil a výrobu adventních
věnců. Těší nás, že se účastníte těchto aktivit. 

USKUTEČNÍ SE:

Pravidelný program končíme 15. 12.,
začínáme 7. 1. 2010.

Přij�te si k nám se svými dětmi pohrát, zazpívat, zatvořit,
popovídat si nebo si jen tak odpočinout.

www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, 
tel. 605 515 924

Krásné Vánoce Vám přeje kolektiv klubu Sluníčko ☺
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Klub maminek a dìtí Sluníèko

1. prosince
AUTOBUSOVÝ VÝLET NA VESELÝ KOPEC!!
Výstava ve všech objektech přibližující vánoční lidové zvyky,
dárky, ozdoby, pečivo... Odjezd v 9 h. od hotelu Sport v Pře-
louči. Cena 100 Kč za místo v autobuse. Třetí a čtvrté místo
v rámci rodiny po 70Kč. Předplatitelky klubových aktivit ma-
jí slevu 10 %. Vstup na Veselý Kopec si hradí každý sám.
Pokud máte zájem jet s námi, ozvěte se nám.

2. prosince od 9.30 h. pořádá KM Sluníčko

v budově ZUŠ Přelouč
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE

S MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU!!

$ PRO DĚTI DO 3. LET MÁME ZAJIŠTĚNÉ MIKULÁŠSKÉ BA-
LÍČKY!! Pro starší děti přineste podepsané balíčky z domova.

$ Dále Vám dobrovolnice klubu zahrají POHÁDKU O DVOU
SNĚHULÁCÍCH spojenou se spoustou koled a písniček. Do-
poledne budou doplňovat SOUTĚŽE a ZÁBAVA - skluzavka,
domeček s balónky, hračky, koutek pro miminka… Rodin-
né vstupné 45 Kč. 

11. prosince od 16 h. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ pro ma-
minky, babičky, děti… Přij�te si vyrobit dárky pro své blíz-
ké! Budeme vytvářet vánoční ozdoby nejen na
stromeček. Pro děti bude otevřena hlídaná her-
na naproti! Vstupné 40 Kč + cena za materiál. 
Podrobnosti naleznete na našich webových
stránkách.

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
GEISSELHART, Roland R.
Trénink paměti a koncentrace: praktické
techniky, cvičení, příklady a testy. 
Praha: Grada, 2006.

SPEZZANO, Charles
Jestli to bolí, není to láska: tajemství
úspěšných vztahů. Praha: Eminent, 2008.

náboženství
NĚMEC, Petr
Osoby Nového zákona. Cheb: Irpen, 2009.

KROPÁČEK, Luboš
Súfismus: dějiny islámské mystiky. 
Praha: Vyšehrad, 2008.

vojenství, druhá světová válka
TURNBULL, Stephen R.
Velká čínská ze� 221 př. n. l. - 1644 n. l.
Praha: Grada, 2008.

SVOBODA, Ludvík
Deník z doby válečné: červen 1939 - le-
den 1943. 
Praha: Mladá fronta, 2008.

výchova
STUCHLÍKOVÁ, Iva
Zvládání emočních problémů školáků. 
Praha: Portál, 2005.

letectví
ČECH, Jan
Droga zvaná letadla: (ne)skutečné příběhy
leteckého mechanika. Praha: Jalna, 2008.

ČECH, Jan
Nazdar orlové: další (ne)uvěřitelné příběhy
leteckého mechanika. Praha: Jalna, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
ASIMOV, Isaac
Kosmické proudy. Praha: Triton, 2009.

NABOKOV, Vladimir
Dar. Praha: Paseka, 2007.

CIPROVÁ, Oldřiška
Zatoulaná královna: hrdá vdova po Vác-
lavu III. Frýdek-Místek: Alpress, 2009.

SLOUKA, Mark
Viditelný svět. Praha: Paseka, 2008.

ŽIVOTOPISY
MOTL, Stanislav
Lída Baarová a Joseph Goebbels: pro-
kletá láska české herečky a �áblova ná-
městka. Praha: Eminent, 2009.

PAUKERTOVÁ-LEHAROVÁ, Libuše
Vnuci prezidenta T.G.Masaryka: Herbert
a Leonard Revilliodovi a jejich zvláštní
osudy. Středokluky: Zdeněk Susa, 2009.

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
PEROUTKOVÁ, Ivana
Denisa mezi skleněnými střepy. 
Praha: Artur, 2009.

PEROUTKOVÁ, Ivana
Denisa maluje lásku. Praha: Artur, 2009.

Chcete nějaký 
malý hezký dárek

na Vánoce?
Máte příležitost v pátek 11. 12. 2009
v 17.15 hod. v Městské knihovně zú-
častnit se Vánoční dílny. Vyrábět se bu-
dou krásné jehelníčky a další drobnosti,
které si pro nás připravila jako překva-
pení vynikající lektorka p. Květa Gabesa-
mová. Nic nepotřebujete, kurs trvá tři ho-
diny, cena 200 Kč.

Těšíme se na setkání. J. K.
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V listopadu letošního roku oslavila
Městská knihovna v Přelouči už 120 let
od svého založení. 

Věřte, že bylo v těchto týdnech velmi
příjemné a milé přijímat psané a malova-
né gratulace od dětí nebo upřímná osob-
ní blahopřání čtenářů u výpůjčního pul-
tu. V gratulacích se často psalo o lásce

ke knihám a ke čtení, o spokojenosti
s naší prací a také nechyběla přání, aby
knihovna v Přelouči ještě dlouho vydr-
žela. Všichni gratulanti, malí i velcí, nás
velmi potěšili. Jsme rády, že jste s prací
knihovny spokojeni, že se pro mnohé
z vás stala přítelkyní a tak trochu čle-
nem rodiny. 

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme
společně s vámi, že naši knihovnu i její
čtenáře čeká ještě mnoho krásných knih
a století.                          L. Hývlová

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

PODĚKOVÁNÍ

Inzerce



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Akce klubu
Po 30. 11. od 15:00 hod. TVORBA ADVENTNÍHO VĚNCE
Kdo jste si ještě nezhotovil adventní věnec, přij�te k nám!
V pondělí 30. 11. od 15:00 hodin si do klubu Radost doneste
4 svíčky, korpus, ozdoby, mašle a pod vedením Pavly Vosáhlo-
vé vytvoříte umělecké dílo. 

Pá 4. 12. od 16:00 hod. MIKULÁŠ
Miku, Miku, Mikuláš dnes bude náš!
Tento den Vás v klubu RADOST přivítá Mikuláš. Můžete se těšit
na odpoledne plné zábavy a nebude chybět ani mikulášská
nadílka.

Po 14. 12. od 15:00 hod. VÁNOČNÍ DEKORACE
Přij�te si do našeho klubu vytvořit zajímavou Vánoční dekora-
ci, svícny apod. na Váš stůl. To vše si budete moci vytvořit s lek-
torkou floristiky Pavlou.

Pá 18. 12. od 16:00 hod. VÁNOCE V RADOSTI
Vánoce, Vánoce přicházejí každoročně do klubu Radost v ten-
to čas.
Přij�te s námi zažít Vánoční atmosféru, zazpívat si koledy při
vůni jehličí z vánočního stromečku, cukroví a dobrého čaje. 

Út 29. 12. od 17 hod. SILVESTROVSKÁ SHOW
Rozloučení se starým rokem, bilancování, Silvestrovská veseli-
ce pro Vás bude připravena v našem klubu. Přij�te se s námi
veselit a radovat.

Po 4. 1. 2010 od 15:00 hod. NOVÝ ROK
A již tu bude další rok, který spolu přivítáme s přáním, aby byl
pro nás dobrým rokem. 

Naše hvězdná Leona
Na pozvání naší SuperStar Leony Šenkové jsme se za ní

1. 11. vydali do Bratislavy. 
Jeli jsme už v sobotu, abychom se mohli vidět a popoví-

dat. Leon�a nás očekávala v Design hotelu, kde jsme ji mu-
seli unést ochrance. Musíme říci, že hvězdy SuperStar střeží
opravdu důkladně a museli jsme dlouho přemlouvat, aby Le-
onu na chvilku pustili ze zlatého vězení. Šli jsme si posedět
a popovídat do nedaleké kavárny. Ten přepych a luxus, který
byl kolem ní ji nějak nebral a jak sama říká, sen si splnila už
při vstupu do finále SuperStar. Nejvíce š=astná je se svou rodi-
nou a přáteli. Leona má dar od Boha, jak říká také Marta Jan-
dová. My se k tomu připojujeme a ten velký dar, Leonko, stále
rozvíjej a dělej lidi š=astnými.

Druhý den Leon�u čekala už od rána zkouška na večerní
vystoupení. My jsme se vydali k Dunaji, prohlédli bratislavský
hrad, dívali se z vyhlídkové restaurace tyčící se nad městem
a ochutnali místní speciality. Nádherný den završilo večerní vy-
stoupení všech Star. Leona nás svým pěveckým výkonem pohla-

dila po duši. I když už v SuperStar není, pro nás je tou pravou
vítězkou. Nikdy nezapomeneme na ten zážitek, těšíme se na
tvé koncerty a další pěvecké úspěchy. Leona nám všem uká-
zala, že má úžasný dar od Boha a to nejen pěvecký. Její „roz-
loučení“ se soutěží dojalo snad každého. V té nelehké chvilce

a při velkém psychickém vypětí dokázala, že je silná osobnost
a rozloučila se jako pravá STAR. Je jasné, že v žádném přípa-
dě Leona nekončí a že její kariéra se teprve rozjíždí. Leono, pře-
jeme ti hodně štěstí a samé výborné pracovní příležitosti. 

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY - výtvarné techniky s Pavlou 

- Artterapie 
ÚT - tanec + Aj s Ivetou - video klub

- Povídání u šálku čaje
ST - společenské hry - Aj s Ivetou

- Canisterapie s jezevčíkem Ronnym
ČT - doučování 

s Míšou a Ivou - Muzikoterapie
- Práce na internetu s Radimem

Otevírací doba klubu RADOST.
PO 14:30 - 17:30
ÚT 14:30 - 17:30
ST 14:30 - 17:30
ČT 14:30 - 17:30
Otevírací doba se bude odvíjet dle domluvy a potřeb klientů.

Přejeme Všem našim příznivcům a sponzorům příjem-
ně strávený předvánoční Adventní čas. 

Kolektiv klubu Radost.
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ADVENT - aneb jak se

chystat na VÁNOCE
Zdá se, že každý měsíc

v roce má své kouzlo. Prosi-
nec si vydobyl, dá se říci, nej-
hezčí svátky - Vánoce. Je-
nomže po celý měsíc se na
Narození Spasitele - Ježíše

Krista „chystáme“, ale až vyvrcholení mě-
síce jim patří. Proč? Je to důležité, aby-
chom všechno stihli nachystat, nakou-
pit, uklidit domovy i duše čili dobře se
připravit. Skrze tento příběh vám chci
nabídnout návod na letošní Advent. 

„Recept na krásu“
V jedné orientální zemi kdysi žily dvě

krásné sestry. První z nich se provdala
za sultána a druhá za kupce. Ale jak šel
čas, králova žena byla čím dál hubeněj-
ší, unavenější a smutnější. Její sestra ži-
la se svým mužem kupcem vedle sultá-
nova paláce a den ze dne krásněla.

Sultán si zavolal kupce do paláce.
„Jak to děláš?“ zeptal se ho. „To je jedno-
duché - krmím svou ženu jazykem.“ Sul-
tán tedy přikázal připravit pro svou že-
nu kila skopových a velbloudích jazyků,
dokonce i kanárčích jazýčků. Ale nic se
nedělo. Žena byla stále vyschlejší a za-
smušilejší. 

Sultán se rozčílil a rozhodl se, že obě
sestry vymění. Svou ženu poslal kupci
a za manželku si vzal její sestru. Kup-
cova žena však jako královna v paláci
záhy odkvetla, zatímco její sestra v kup-

cově domě zanedlouho znovu získala
bývalou krásu a jiskřivost.

Jaké v tom bylo tajemství? Kupec si
se svou ženou každý večer povídal, vy-
právěli si příběhy a společně si zpívali. 

K adventu vám Nepřeji ! : 1. vymě-
nit manželky, ale „vydržet“; 2. přejídat se,
3. příliš sebe unavit a být zasmušilý. 

Ale srdečně Přeji ! : Vypnout na čas
televizi, počítač a společně si povídat,
zpívat nebo se i modlit za sebe, za své
rodiny. Také vás zvu do kostela, třeba na
nedělní adventní mše v 9.30, nebo brzo
ráno v 6.15 (obvykle v úterý a čtvrtek)
na rorátní mše, modlit se a zazpívat si
krásné adventní písně. To budou Vánoce!

Přeje všem P. Pilka Lubomír

Bohoslužby o Vánocích 2009
- Kostel sv. Jakuba v Přelouči

Štědrý den 24. 12.
24:00 Přelouč - Půlnoční mše svatá

Boží hod vánoční 25. 12. 
9:30 Přelouč - Boží hod Vánoční

Sv. Štěpán 26. 12. 
8:00 Přelouč

Neděle Svaté rodiny 27. 12.
9:30 Přelouč 

Silvestr 31. 12.
16:00 Přelouč - Poděkování Bohu 

za rok 2009
Nový Rok 1. 1. 2010 

9:30 Přelouč 
Tři Králové 6. 1. 2010

18:00 Přelouč

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den 24. 12. 14:00 - 17:00
Boží hod 25. 12. 14:00 - 17:00
Sv. Štěpán 26. 12. 15:00 - 16:30
Neděle Sv. Rodiny 28. 12. 15:00 - 17:00
Nový Rok 1. 1. 2010 15:00 - 16:00

Když už v hypermarketech zavládne
hluboké mlčení a společně zasedneme
k štědrovečerní tabuli a noc pak ve svém
běhu se přiblíží k půli cesty, Tvé všemo-
houcí Slovo se snese z královského
trůnu na nebesích doprostřed země.

Budou opět Vánoce. 

Přeji, aI jsou krásné a požehnané 
i nový rok 2010.

P. Pilka Lubomír 
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Napsali nám !
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

VÁNOÈNÍ DIVADLO DÌTÍ
S PÍSNÌMI:

�BETLÉMSKÁ
NOC�

DNE 1. 1. 2010
V 17.00 HODIN 
V KOSTELE

SV. JAKUBA - PØELOUÈ

Vánoèní koncert
Srdeènì vás zveme na koncert 

chrámového sboru

Ad Libitum
Sobota 26. 12. 2009 
na svátek sv. �tìpána

Od 17.00 hodin 
v kostele sv. Jakuba



V závěru letošního roku si hudební
veřejnost připomene významné životní vý-
ročí J. B. Foerstera. Narodil se 30. 12. 1859
v Praze. 

Zopakujme si alespoň ve stručnos-
ti životní osudy tohoto významného čes-
kého skladatele, spisovatele, kritika a pe-
dagoga, jehož jménem se zaštítil i míst-
ní Smíšený pěvecký sbor. J. B. Foerster
absolvoval roku 1882 varhanickou ško-
lu svého otce Josefa Foerstera. Roku
1893 následoval svoji manželku - so-
pranistku Bertu Lautererovou do Ham-
burku a později do Vídně, kde ji anga-
žoval do Dvorní opery Gustav Mahler.
Foerster zde přijal místo na nové kon-
zervatoři. 

Po válce se přestěhoval do Prahy a byl
jmenován profesorem skladby na kon-
zervatoři. V letech 1922-1931 učil na je-
jí mistrovské škole. V letech 1931 - 1939
byl prezidentem České akademie věd
a umění. Jeho skladatelské dílo je roz-
sáhlé. Zhudebnil více než 100 básní Jo-

sefa Václava Sládka, dále básně Nerudo-
vy a dalších.Byl autorem šesti oper, pěti
symfonií, symfonických básní, četných svit
i chrámové tvorby. Rovněž byl autorem
četných publikací, zvláště o jeho kontak-
tech s Gustavem Mahlerem. 

Přeloučský Smíšený pěvecký sbor
J. B. Foerster vzpomene rovněž význam-
ného životního jubilea velkého mistra,
a to u příležitosti tradiční předvánoční
návštěvy pražského Klubu rodáků a přá-
tel města Přelouče v Národním domě na
Vinohradech, která se letos uskuteční
v pátek 4. 12. 2009. Při zastávce u Olšan-
ských hřbitovů položí zástupci sboru vě-
nec ke hrobu J. B. Foerstera a pěvecký
soubor přednese několik ukázek ze své-
ho repertoáru. Odjezd sboru z Přelouče
bude v důsledku rozšířeného programu
časově upraven. 

Josef Bohuslav Foerster, významný
český skladatel, zemřel 29. 5. 1951 ve
Vestci u Staré Boleslavi. 

Frant. Hollmann 
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150. výročí narození
Josefa Bohuslava Foerstera

Vážení přátelé
sborového zpěvu,

milí přeloučtí občané!
Nastává adventní doba, ve které se

náš sbor J. B. Foerster, člen UNIE čes.
sborů připravuje zpříjemnit předvánoč-
ní náladu v našem městě. Koncert
sboru se koná v Občanské Záložně
v Přelouči 19. 12. 2009 v 19.00 ho-
din. Program bude uvádět paní Rena-
ta Klečková. 

Tradiční akcí našeho sboru je kon-
cert pro přeloučské rodáky v Praze
na Vinohradech. Do Prahy odjíždíme
v pátek 4. 12. 2009 ve 13.00 hodin.
Sbor je připraven uctít významné ju-
bileum našeho patrona J. B. Foerstera
u jeho hrobu na Olšanských hřbito-
vech v Praze. Tento rok kulturní hu-
dební veřejnost vzpomíná 100 let od
narození a 50 let od úmrtí tohoto vý-
znamného, dnes poněkud nedoceně-
ného hudebního skladatele, pedago-
ga a spisovatele. Položením květin
a zazpíváním mistrovy skladby uctí-
me v Praze jeho památku. 

Výbor sboru J. B. Foerster

Inzerce



Vánoční setkání s biskupem Josefem Kajnekem
Srdečně zveme na tradiční vánoční setkání s pardubickým

pomocným biskupem Mons. Josefem Kajnekem ve středu 16. 12.
2009 od 17 hodin v Jakub klubu. Přij�te si popovídat v před-
vánočním čase.

Pečovatelský kurz pro pečující rodiny
Dostali jsme nabídku uspořádat kurz pro pečující - mani-

pulace s ležící osobou, který povede fyzioterapeutka. Kurz trvá
4 hodiny a probíhal by některou sobotu v únoru. Cena kurzu
je 200 Kč. 

Pokud máte zájem, kontaktujte nás na tel. 731 402 371,
minimální počet je 8 účastníků.

RC KUBÍČEK
Neděle 29. 11. 2009 Nedělní sportovní odpoledne pro děti
do šesti let.

V tomto roce se děti naposledy vyřádí v nafukovacím hrád-
ku, domečku s balkónem a zasoutěží si o drobné dárky. 
Kdy: od 15.00 do 16.00 hodin
Kde: v klubovně Orlovny 

Čtvrtek 3. 12. od 17.00 hodin Kurz floristiky - Adventní a vá-
noční dekorace s Hankou Kubátovou v klubovně Orlovny.

Srdečně zveme maminky i babičky. Prosím, nahlaste se
alespoň jeden den předem na tel. 731 402 371, abychom
mohli připravit dostatečné množství dekoračního materiálu.
Kurzovné je 50 Kč na osobu. 

Pravidelné čtvrteční schůzky pro rodiče a děti do šesti
let pokračují i v prosinci od 9.00 do 11.30 hodin. Posled-
ní vánoční setkání bude 17. 12. 2009. 

Krásné prožití vánočních svátků Vám přeje Rodinné
centrum Kubíček. Další informace u Jitky Salfické na tel.
731 598 913. J. Salfická 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
V listopadu začaly přípravy Tříkrálové sbírky 2010 na Pře-

loučsku. Oslovili jsme všechny základní školy s prosbou o spo-
lupráci a pořád hledáme dobrovolníky - vedoucí skupinek, kte-
ří musí být starší 15 let.

Výtěžek sbírky v loňském roce byl 94.140,- Kč ! Přes polo-
vinu jsme použili pro pečovatelské služby obcím Přeloučska, do
Jakub klubu jsme koupili část vybavení, pro maminky s malý-
mi dětmi jsme pořídili domeček a knížky, pro seniorky další
balóny na cvičení.

Záměr použití nadcházející sbírky je téměř stejný, opět nej-
větší část pro naše pečovatelské služby, které máme pravidel-
ně nedostatečně financovány dotacemi. Z této sbírky chceme
vyhradit 15 % pro přímou pomoc rodinám v nouzi.

Jako každý rok a jak pravidla veřejné sbírky ukládají, bu-
dou všechny pokladničky předem zapečetěny v České spořitel-
ně za účasti zástupce města a stejně tak budou i rozpečetěny
po skončení sbírky. Sbírka letos bude probíhat od neděle
3. 1. 2010 do soboty 9. 1. 2010. Koledníci navštíví přes 20 ob-

cí Přeloučska se zapečetěnými pokladničkami a vybaveni prů-
kazkami. Budou koledovat a přinášet požehnání nápisem po-
svěcenou křídou na dveře domácností, kde budou přijati. 

Slavnostní Tříkrálová mše svatá bude ve středu večer 6. 1.
od 18 hodin za účasti tří králů.

Závěrem vánoční doby v Přelouči bude benefiční Tří-
králový koncert žáků ZUŠ Přelouč v neděli 10. 1. 2010 od
15 hodin v kostele sv. Jakuba. Koncert se koná pod zášti-
tou vicehejtmana Romana Línka. Během koncertu bude opět
možnost tipovat výsledek sbírky, do středy bude výtěžek sečten
a nejúspěšnější tipující obdrží krásnou knížku.

Děkuji za celý náš tým za vaši štědrost a za vaši pomoc! Dí-
ky vám můžeme pomáhat těm, kdo to potřebují.

Požehnaný nový rok 2010 a těším se na setkání na ně-
které z akcí. Zdenka Kumstýřová

Co nového v Jakub klubu
Projekt „NAŠE ZEMĚ A SPOLEČNOST“ úspěšně pokraču-

je. Společně poznáváme Spojené státy americké. Zaměřujeme
se především na praktické a poznávací činnosti.

Nejprve jsme si opět vyrobili mapy všech částí USA a poví-
dali si o tom, co zde můžeme najít a jací lidé zde žijí. Postavili
jsme mrakodrapy, které jsou pro USA typické. Na společné ko-
láži děti poznávaly, jak vypadá, když řádí tornádo. Nechybělo
samozřejmě povídání o tom, jak tornáda vznikají, jaké působí

škody a řeč přišla i na jejich následné
odstraňování. Oblíbenou činností dětí
bylo vykreslování omalovánek postavi-
ček z Disneylandu. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na kvíz, pomocí ně-
hož jsme ověřovali nabyté znalosti. Vítě-
zové byli odměněni sladkými cenami.

Mimo projekt se aktivně věnujeme
i dalším činnostem - sportovním, hu-
debním i dramatickým. Zvýšený zájem
je o doučování a pomoc při vypraco-

vání domácích úkolů.
Kolektiv

Jakub klubu
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Takhle si děti představují mrakodrapy v USA

Cvičení na nářadí a florbal 
je velmi oblíbenou aktivitou našich dětí



V červnu 2009 jsem dostal lákavou
nabídku, která se nedala odmítnout. V ne-
děli 13. září se jeden z mých životních
snů stal skutečností a po 18 hodinách
letu z Prahy přes Petrohrad a Chabarovsk
jsem přistál s kamarádem Radkem na le-
tišti ruského městečka Petropavlovsk-
Kamčtskij ve 12 000 km vzdálené Kam-
čatce. Bohužel ihned při příletu nás če-
kalo velké rozčarování, protože ruská
cestovní kancelář nezajistila, co slíbila,
proto jsme s ní okamžitě ukončili veške-
rá jednání. Naštěstí jsme v záloze měli

paní Nataliji, botaničku, která nám za-
jistila ubytování v malebném hotýlku,
který byl na ruské poměry luxusní a kde
jsme také začali s paní Natalijí jednat
o našem náhradním programu.

Následující den jsme byli odvezeni
malou terénní hondičkou co nejblíže
k pohoří Vačkažec, kde jsme plánovali
strávit 3 dny. Po několika hodinové túře
přes březový les jsme dorazili k jezeru
na úpatí pohoří. Po hodinovém odpočin-
ku, kdy jsme se vysloveně kochali po-
hledy na panorama Vačkažce, malého
pohoří složeného z několika vyhaslých
sopek, z nichž nejvyšší hřeben dosaho-
val nadmořské výšky 1 556 m, vyrážíme
do hor proti proudu říčky Tachkoloč. Po
namáhavém prodírání olšovým břehovým
porostem se rozhodujeme, že přebrodí-
me na druhý břeh, kde terén byl podstat-

ně schůdnější. Svlékám spodní část oble-
čení, připravujeme hůlky a vyrážíme do
dravého proudu. V druhé polovině toku
mám pocit, že se mi do noh zapíchávají
milióny jehliček. Brodit ledovcovou říč-
ku není žádná legrace, protože teplota
vody má tu nejmenší možnou hodnotu.
Po nezbytném prohřátí nohou a dalším
kochání při pohledu na okolní scenerii
vyrážíme dál do kopců. Proplétáme se
kosodřevinou a vypadá to, že stejnou
cestu si našel i medvěd, po kterém na-
cházíme trus. Po chvilce nás do nosu
udeří silný medvědí zápach, který svěd-
čí o jeho velmi blízké přítomnosti. Od-
kud se na nás přiřítí? Jsme sami dva
bez loveckého průvodce, kterého měla
zajistit ruská cestovka, a našimi jediný-
mi zbraněmi jsou kapesní nože. Zrychlu-
jeme krok a snažíme se, co nejdříve do-
stat do volného prostoru, kde budeme
mít dostatečný přehled. Daří se, medvěd
nás nesežral a tak stoupáme k jedné
z hor, kterou jsme si vybrali, a ze které
se chceme porozhlédnout po nekoneč-
né okolní krajině. Stoupáme, kam nám to
umožní terén a zastavujeme asi 50 met-
rů pod vrcholem. Dál už je to na horo-
lezeckou výbavu. Obcházíme vrchol po
úbočí přes kamenná moře, přelézáme
boční hřebeny, pozorujeme okolní scené-
rii a fotíme a fotíme. Díváme se taky dolů
a přemýšlíme, kudy zpět k říčce, proto-
že terén není na procházku zrovna ide-
ální. Podařilo se, podél říčky jdeme zpět
směr jezero. Zdržujeme se pouze u nád-
herného vodopádu, opět brodíme a za
chvíli jsme u jezera. Stavíme stan, pouš-
tíme vařič a jíme první instantní polév-
ku. Veškeré potraviny i s nádobím dává-
me zvláš= do tašky, se kterou odcházím
cca 200 metrů od stanu a do dostateč-
né výšky věším na strom, aby se k tomu
některý z mnoha medvědů v okolí ne-
dostal a my neumřeli hlady.

Ráno se probouzíme do jasného dne,
v noci mrzlo, stan pokrývá jinovatka a vo-
da v lahvích je zmrzlá. Po energetické
snídaní vyrážíme opět do kopců. Včera
jsme se pozorně dívali kudy jít, o to je
dnes cesta snazší. Jdeme opět údolím
říčky Tachkoloč až téměř k jeho konci.
Tam brodíme, vyšplháme kousek do kop-
ce, kde nacházíme krásné místo na opě-

tovné kochání okolní přírodou. Radek se
kochá tak, že usíná a já vyrážím po nej-
bližším okolí. Fotím si plavuníky, u nás
kriticky ohrožená kytička, kterou já osob-
ně z české přírody neznám, jenom vím,
že roste v Krkonoších, Šumavě, Králic-
kém Sněžníku atd. Tady ho rostou celé
koberce. Slézám opět k říčce, fotím le-
dovcové tunely, vodopády a další zají-
mavosti. Radek se probouzí odpočatý
a můžeme vyrazit až na dno vyhaslé sop-
ky. Ani to netrvá dlouho a jsme na dně
kráteru, kde je malé jezero z vody z le-

dovce, spousta kamenů a sopečný písek.
Vše obklopují ostré hřebeny. Ještě jdeme
asi po jednom kilometru dlouhém ledov-
ci a dostáváme se pod příkré hřebeny.
I v těchto místech nalézáme medvědí trus,
který je plný zbytků z brusinek. Vracíme
se, říčku překonáváme po ledovcovém
mostě, je dost silný, tak nemáme obavy,
že by se pod námi probořil. Pozorujeme
sysly horské a snažíme je také nafotit.
U jezera nás čeká překvapení, na dru-
hé straně kempují Rusové, s terénními
vozy dojeli až ke břehu, vytáhli kempin-
kový nábytek a pořádají velkou párty. Una-
veni po celodenním běhání po kopcích
usínáme.

Po další mrazivé noci, při které se
nám nechtělo ani čůrat, co kdyby náho-
dou byl venku mé�a a taky komu by se
v takové zimě chtělo? Vyrážíme do jiné
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Kamčatka aneb Cesta do končin,
kde spíš potkáte medvěda než člověka

Část 1. - Pohoří Vačkažec, třídenní chození po vyhaslých sopkách

Říčka Tachkoloč Dno vyhaslé sopky



části Vačkažce, tentokrát proti přítoku do
jezera. Po několika hodinách neustálé
cesty do kopce přicházíme k čelu ledov-
cové morény. Další naše kroky vedou me-
zi krajem morény a patou příkrých hře-
benů. Samozřejmě, že stejnou cestu si
vybral i medvěd, po kterém opět nachá-
zíme trus plný brusinek. V ledovcovém
údolí je zima, honí se tady mraky, které
podtrhují i náš cíl cesty. Máme pocit, že
jsme na konci světa, je tady jenom sníh,
led a hromady kamenů všech velikostí.
Uvědomujeme si naši maličkost a bez-
mocnost oproti okolní přírodě. Naším
společníkem se stává krkavec, který se

přiletěl podívat, kdo ho ruší v jeho krá-
lovství. Stejnou cestou jdeme nazpět. Pod
čelem ledovcové morény se Radek roz-
hodl opět kochat přírodou. Já vyrážím zpět
do nitra ledovcové morény, do míst, kde
jsme nebyli. Po hodině se vracím a vidím,
že se Radek ještě „nedokochal.“ Vyrážím
do kopce a mým cílem je jeden z bočních
hřebenů. Mám asi tak hodinu, snažím
se dostat co nejvýš, abych velikost ledov-
cové morény viděl také z ptačí perspek-
tivy. Po 45 minutách se zastavuji a chví-
li užívám pohledů na tu okolní nádheru.
Provádím nezbytnou fotodokumentaci
a vracím se zpět dolů z kopce.

Vracíme se k jezeru, balíme stan, lou-
číme se s pohořím a vyrážíme na místo
srazu s paní Natalijí, se kterou se na smlu-
veném místě setkáváme. Cestou nám ješ-
tě zastavuje u místa, kde ji přes cestu
přešel los, fotíme stopy. Během našeho
pobytu na Vačkažci nám paní Natalija
zajistila potřebné věci k našemu další-
mu pobytu. Po 3 denním běhání po ho-
rách nás čeká den odpočinkový - jedno-
denní výlet na moře spojený s mořským
rybolovem.

Příště Den 4. - mořský výlet.
J. Rejl

V roce 2009 se odboru životního prostředí Městského úřa-
du Přelouč se spolupracovníky v oborech botanika a zoologie
podařilo na Přeloučsku několik významných objevů v rámci ne-
jen regionu ale i celé republiky a právem je můžeme označit
jako klenoty přeloučské přírody. Práce na nových objevech za-
čaly již v zimních měsících, kdy byly na základě dlouhodobých
zkušeností a znalostí vytipovány lokality, kde byl předpoklad
výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Jednou z takových
vytipovaných lokalit byl rybníček u Morašic, která předčila na-
še očekávání. V červnu zde byla zjištěna vážka jasnoskvrnná
(Leucorrhinia pectoralis), silně ohrožený druh chráněný v rám-
ci celé Evropy. Nejbližšími známými místy výskytu je NPR Boh-

danečský rybník a rybník Matka a PP Boušovka v Železných
horách. Rybníček u Morašic je dosud jedinou známou lokali-
tou tohoto druhu na Přeloučsku. Dalším milým překvapením
byl nález vzácné rostliny pupečníku obecného (Hydrocotyle
vulgaris), který byl na území Železných hor považován za ne-
zvěstný. Další lokalitou, která nezklamala, bylo popílkoviště
u chvaletické elektrárny. Nález vážky žlutoskvrnné je prvním
nálezem tohoto druhu na území Pardubického kraje. Velká
druhová pestrost např. motýlů, pozorování vzácných ptáků bram-
borníčka černohlavého (Saxicola torquata) a bělořita šedého
(Oenanthe oenathe) podtrhuje významnost chvaletického po-
pílkoviště, kterému bude věnována pozornost i nadále. Botanic-
kou perlou jsou louky u Strašovského rybníka, kterým věnuje
pozornost skupina botaniků a které svou cenností přesahují
krajské hranice. Výčet vzácných rostlinných druhů je velmi ob-
sáhlý: pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) — početnost této
rostliny je zde největší v rámci celé republiky, česnek hranatý
(Allium angulosum), orchideje prstnatec májový (Dactylorhi-
za majalis) a ple=ový (D. incarnata), hadilka obecná (Ophio-
glossum vulgatum) atd.

S klenoty přeloučské přírody, jednotlivými lokalitami, rost-
linnými a živočišnými druhy se budeme pravidelně setkávat
v dalších číslech Roštu.                                        J. Rejl
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4. prosince NÁHRADNÍCI
pátek USA-robotičtí náhradníci. Je to ideální svět, kde neexistuje zločin,
17.30 hod. bolest, strach a následky. Když tuto utopii přeruší první vražda,

agent FBI Greer (BRUCE WILLIS) objeví rozsáhlé spiknutí za fe-
noménem náhradníků a musí zrušit svého vlastního náhradníka. 

88 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

5. prosince KRASAVEC BEAUTY
sobota USA-celosvětově nejoblíběnější příběhy se zvířecí tématikou. S jedi-
16.30 hod. nečným černým hřebcem s bílou „hvězdou“ na čele, kterého život-

ní pou= zavede z idylické vesnické krajiny, plné potěšení, do ulic
Londýna, dlážděných kočičími hlavami.

85 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6. prosince BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
neděle USA-Fotograf celebrit Connor Mead miluje svobodu, legraci a ženy,
17.30 hod. a to právě v tomhle pořadí. Connor je z přesvědčení starým mlá-

dencem, který je schopný se rozejít s více ženami najednou během
konferenčního hovoru a současně plánovat svoje příští rande…

100 minut 50 Kč mládeži přístupný

11. prosince PROTEKTOR
pátek ČR-příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného
17.30 hod. dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných

citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou
hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději.

100 minut 70 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

12. prosince ŽENY MÉHO MUŽE
sobota Slovenská republika, Ma�arsko, Česká republika-manželství Very
17.30 hod. a Daniela je již delší dobu na mrtvém bodě, Vera je jako herečka

na konci kariéry a Daniel se raději baví s mladšími děvčaty než
s vlastní manželkou. Do života navíc vstupuje mladá Makedóňanka.

82 minut 65 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

13. prosince JULIE A JULIA
neděle USA-co se stane, když se třicetiletá sekretářka z Queens Julie Powell
17.30 hod. jednoho dne rozhodne, že během jednoho roku uvaří všech 524 re-

ceptů z klasické kuchařky „Mastering The Art Of French Cooking“,
kterou v roce 1961 napsala Julia Child?

123 minut 70 Kč mládeži přístupný

18. prosince HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
pátek USA-Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává
17.00 hod. stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majet-

kem Prince dvojí krve“. 
154 minut 25 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

18. prosince FILMOVÝ KLUB ZEMĚ NIKOHO      FILMOVÝ KLUB
pátek Bosna a Hercegovina/Slovinsko/Itálie/Francie/Velká Británie/Bel-
20.00 hod. gie-drama/komedie/válečný. Bizarní příběh dvou vojáků z nepřá-

telských táborů se odehrává uprostřed války v Bos-
98 minut 30 Kč ně v roce 1993. mládeži do 12let nevhodný

19. prosince CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
sobota USA-tvůrkyně romanticky zaměřené ranní show (Heigl) se nechtěně
17.30 hod. zaplete do sérií pobuřujících testů svého šovinistického dopiso-

vatele (Butler), aby dokázala jeho teorie o přátelství, a to jí pomohlo
najít lásku. Avšak jeho chytré triky vedou k nečekanému výsledku.

96 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

20. prosince G-FORCE
neděle USA-morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která
17.30 hod. během filmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. Týmu G-For-

ce velí Darwin, odpovědné a cílevědomé morče. 
89 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

21. prosince PEKLO S PRINCEZNOU
pondělí ČR-co se stane, když královské děti odmítnou sňatek z donucení?
16.00 hod. Co se stane, když král Bedřich hrozí válkou a král Leopold si vy-

myslí falešné peklo s falešnými čerty? Bude svatba? Nebo válka? Bu-
de hlavně spousta legrace a krásný příběh o lásce...

105 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

21. prosince MILIONÁŘ Z CHATRČE
pondělí Velká Británie-mladík Jamal Malik sedí v televizním studiu naproti
18.00 hod. moderátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká

na poslední otázku, která ho dělí od pohádkové
120 minut 30 Kč výhry.   mládeži přístupný

22. prosince ZNOVU 17
úterý USA-Ročník 1989: Mike O'Donnell je hvězda středoškolského bas-
17.30 hod. ketbalového týmu, o kterou by se poprala každá univerzita. Zkrát-

ka, otevírá se před ním ta nejzářivější budoucnost! Jenže Mike se 
rozhodne úplně jinak...

102 minut 10 Kč mládeži do 12let nevhodný

23. prosince 2BOBULE
středa ČR-pokračování Bobulí, které vidělo přes 360.000 diváků a které
17.30 hod. se staly jedním z nejúspěšnějších filmů. Nové postavy v čele s Jiřím

Kornem, Jiřím Krampolem, Janou Švandovou a dalšími. Pro L. Lip-
ského, který znovu ztvární roli dědečka, jsou filmovou rolí číslo 100!

94 minut 60 Kč mluveno česky mládeži přístupný

25. prosince PŘÍBĚH ŽRALOKA
pátek USA-Oscar, malá rybka, která samou upovídaností pusu nezavře, má
16.00 hod. ctižádost pohybovat se v nejvyšších společenských
90 minut 6 Kč vrstvách.    mluveno česky mládeži přístupný

25. prosince ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
pátek USA-dnešním šéfkuchařem je Zataženo, občas trakaře - neuvěřitel-
18.00 hod. né dobrodružství s velkolepými porcemi. Film, inspirovaný oblíbenou

dětskou knížkou, přivádí diváky do města, kde z nebe padá jídlo!
90 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

26. prosince ZLATOVLÁSKA
sobota Československo-zlý král si povolá svého kuchaře Jiříka, aby mu
16.00 hod. připravil k jídlu rybu. Přes zákaz Jiřík ochutná kousek zázračné

ryby a porozumí řeči zvířat. 
74 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

26. prosince PAMĚTNICE
sobota ČR-příběh o posledním školním srazu a soužití dvou různých osob-
18.00 hod. ností. Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech tváří v tvář

Milušce Bínové, kdysi nejoblíbenější spolužačce, jež dnes přijíždí
po letech do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejích spo-
lužáků jí kdysi zničil život.

100 minut 65 Kč mluveno česky mládeži přístupný

27. prosince S ČERTY NEJSOU ŽERTY
neděle Československo-na motivy pohádky Boženy Němcové Čertův švagr.
16.00 hod. Oblíbená pohádka, která vypráví o jednom knížectví, kde ve mlýně

žije Petr se zlou macechou. Netuší ale, že v temných jeskyních je 
pekelné království...

90 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

27. prosince SÍLA LIDSKOSTI - NICHOLAS WINTON
neděle Slovensko-historicky významný dokumentární film režiséra Martina
18.00 hod. Mináče pojednává o záchraně českých židovských dětí, které byly

před druhou světovou válkou odvezeny do Anglie a vychovávány 
náhradními rodiči.

62 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

1. ledna ALVIN A CHIPMUNKOVÉ II
pátek USA-Ian je vysvobozen z vězení a hledá všude na světě zvířata, kte-
16.00 hod. ré umí zpívat a tančit. Už se nemůže dočkat, až se pomstí Chip-

munkům. 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

2. ledna HALLOWEEN II
sobota USA-horor. Zlo má nový osud. Michael Myers se vrací v děsuplném
20.00 hod. pokračování remaku klas. hororu Halloween režiséra Roba Zombie.
101 minut 60 Kč mládeži do 18let nepřístupný

3. ledna HANNAH MONTANA
neděle USA-mládež na celém světě má své idoly a hrdiny...
16.00 hod. 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

Kulturní služby města Přelouče
PROSINEC 2009 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz
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Podzimní prázdniny
První den podzimních prázdnin jsme podnikli výlet do Ko-

lína s cílem navštívit aquapark Vodní svět. Akce se vydařila,
děti byly spokojené hlavně s počtem atrakcí, které jsou zde
nabízeny - tobogán, skluzavky, vířivky, sauna apod., zkrátka
ideální místo pro zábavu i relaxaci.

Druhý den jsme navštívili místní kuželnu, kde jsme strávili
sportovní dopoledne. Pan Skala ml. vysvětlil dětem pravidla hry
a potom jsme si zahráli turnaj o drobné ceny. Je pouze ško-
da, že o tento sport není mezi dětmi a mládeží takový zájem,
jaký by si bezesporu zasluhoval.

Kurzy pro dospělé
DDM nabízí volnočasové aktivity také pro dospělé, od října

probíhá každé úterý v DDM tradiční kurz paličkování. V listopa-

du proběhla první část kurzu pletení z papíru.
Hodně štěstí a spokojenosti v  roce 2010 přejí pracovníci

DDM Přelouč
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová
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! Akce pro děti a mládež 

Divadelní kroužek při DDM v Přelouči,
Veverkova 752

Pro děti a mladé lidi bude od ledna 2010 v DDM otevřen nový zájmový
kroužek s názvem KUBULA. Jedná se o autorský divadelní spolek, který
povede Eva Jančíková. Tématicky bude divadlo zaměřeno především
na historii Přelouče a zpracování místních pověstí, hrát by se měly
i pohádky a žertovné skeče. Veřejná vystoupení - nejméně 2x ročně.

Srdečně zveme všechny zájemce
na první společnou schůzku, která se bude konat

ve čtvrtek 3. prosince 2009 v prostorách DDM
od 15.00 hod.

V případě dostatečného zájmu rozdělíme divadelní kroužek na dvě skupiny:

Skupina A: děti 8 - 13 let
Skupina B: mládež od 14 - 25 let

(do budoucna uvažujeme o samostatné skupině dospělých)

Bližší informace o divadle:
Scénáře a režie: PhDr.Eva Jančíková, mobil 723 58 34 58

e-mail: e.jancikova@seznam.cz

Přihlášky a další informace:
DDM - na č.t.: 466 672 003, mobil: 739 633 508

e-mail: ddm@lonet.cz
www.ddmprelouc.cz

První společná schůzka bude informativní a nezávazná, děti mohou
přijít s rodiči. Zápisné do divadelního spolku Kubula činí 300 Kč.

Vhodné jako vánoční dárek.

Dům dětí a mládeže
Přelouč

Inzerce
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Křížovky !

Správné znění tajenky z minulého čísla - Zdeněk Troška
Jména vylosovaných výherců: 1. L. Prskavcová, 2. B. Heř-

manová, 3. M. Pavlíková, vylosovaným výhercům blahopřejeme
a všem ostatním přejeme mnoho úspěchů při dalším luštění.

V nové soutěžní křížovce se ukrývá dokončení jedné čes-
ké pranostiky.

Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se…
Správné znění zasílejte do pátku 11. 12. 2009 na e-mailo-

vou adresu rost@mestoprelouc.cz, nebo předejte osobně na se-
kretariát MěÚ Přelouč paní M. Horáčkové. Na 3 vylosované vý-
herce opět čekají drobné propagační předměty. 

Jména výherců uveřejníme v příštím čísle. 

Křížovka o ceny

Dětské křížovky



26 Přeloučský ROŠT

! Historie 

Jak bylo na Ukrajině objeveno, že jméno Chvojka je české

V Kyjevě stojí dům,
vlastně v Kyjevské čtvr-
ti „Podíl“, kde Vincenc
Častoslav Chvojka žil
od roku 1898 až do své
smrti 1914, na domě je
pamětní deska s jeho
jménem CHVOJKA.

V únoru letošního
roku otevřeli na Ukra-
jině Muzeum Vikentije
Vjasečlavoviče Chvojky
a sice v obci Chalepja.
Tak na Ukrajině vzpo-
mínají na slavného čes-
kého archeologa. Jmé-
na Vincenta Častoslava
Chvojky si na Ukrajině
váží, ale zapomněli, z které Evropské země pochází, domnívali se, že je polské. 

Náš krajan pan Dušan Kulka na Ukrajinu často cestuje z důvodů obchodních, deska se jménem CHVOJKA, která je
na domě v Kyjevské čtvrti, upoutala jeho pozornost. 

Jméno Chvojka se mu vůbec nezdálo polské, a tak se pustil do pátrání. Přes velvyslance Ukrajiny až k archivním ma-
teriálům v českém prostředí se panu Kulkovi podařilo vypátrat, že archeolog pochází ze Semína. Nezjistila jsem bližší po-
drobnosti, jakým způsobem pan Dušan Kulka postupoval. Je však jisté, že se zasloužil, aby se jméno Chvojka vrátilo do
Čech a hlavně do Semína, protože tam se v roce 1850 slavný archeolog narodil. 

V Semíně byla letos odhalena deska se jménem Vincenc Častoslav Chvojka na jeho rodném domě s čp. 223, dříve čp. 46.
Marcela Danihelková

Obrázky z Ukrajiny fotografoval pan Dušan Kulka

Historie semínského špýcharu čp. 17

Do dnešních dnů zůstaly po bývalém panském špýcharu v Semíně pouze základy zarostlé trávou. Špýchar stával
vedle nynější školy a měl číslo popisné 17. Není přesně známo, jak budova špýcharu vypadala, ale je známá jeho zají-
mavá historie.

Nejprve několik vět k historii obilnic neboli ke skladování zrna.
Zřejmě nejstarší „špýchar“ v Semíně se nacházel na středověké semínské tvrzi, která stávala na „písečném přesypu“

západně od pivovaru čp. 1. Tvrz zanikla po roce 1497, jména jejich majitelů jsou doložena písemně, ale o hmotné kultuře
na semínské tvrzi nejsou žádné důkazy písemné ani archeologické. Jisté je, že pro každou „zemědělskou usedlost“ byla
obilnice životně důležitá, proto musela existovat i na semínské tvrzi. Od neolitu do raného středověku se obilí skladova-
lo v obilních jámách (obilnicích), v pozdějším středověku většinou v dřevěných truhlách.

Od 16. století se na větších statcích začínají objevovat první samostatné dřevěné, popřípadě zděné stavby, určené ke
skladování obilí. Většinou se stavěly již zděné, protože jako důkaz doposud při některých zemědělských usedlostech na
našich vesnicích stojí.

Nenašly se písemné podklady, kterého roku byl špýchar v Semíně postaven.
Ke stavbě špýcharu mohlo dojít v letech 1584-1585, kdy vykoupila správa velkostatku dva dvory v Semíně a slouči-

la je v jeden vrchnostenský poplužní dvůr a ten potom přičlenila ke kladrubskému hřebčínu.
Není ani přesně doloženo dokdy špýchar sloužil pouze k uskladnění obilného zrna.
O špýcharu je napsáno v písemnostech, že budova byla v roce 1724 opravena a v roce 1784 byla již část této sýpky

uzpůsobena pro „experimenty“ pardubického direktora Václava Jana Widlta. Podle gruntovní knihy pardubického pan-
ství byla tato budova na direktora Widlta převedena v říjnu 1792 do takzvaného „empliteutického vlastnictví“, tedy dě-
dičně pronajata na delší dobu či navždy.

Pamětní deska na domě
Dům v Kyjevské čtvrti „Podíl“, 

kde Chvojka žil od roku 1898 až do své smrti v roce 1914
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O jaké experimenty šlo?
Jednalo se o vybudování laboratoře na výrobu domácí, české kyseliny sírové ze surovin dovážených z nedalekých

Chvaletic v zrekonstruované budově panské sýpky v Semíně.
Laboratoř zvaná „Vitriol laboratoria“ byla v širokém okolí opravdu zvláštností.
Podniku se ale nedařilo, Václav Jan Widlt výrobu ukončil v roce 1796.
Dalším pokusem jak využít objekt sýpky pro ekonomickou činnost byla výroba barev, konkrétně červené a žluté

z krevele a hnědele dováženého také z Chvaletic. Materiál na výrobu byl skladován před budovou. Vypravovalo se, že až
z velké dálky docházeli do Semína tesaři pro červenou rudku. Za velkých deš=ů byla voda v těchto místech červená ještě
na konci 19. století.

Co se dělo se starým špýcharem za 1. republiky?
O starý špýchar byl zájem brzy po založení Československé republiky. Tělocvičná jednota sokol dostala za nevyjasně-

ných okolností nabídku od Státního pozemkového úřadu k odkupu špýcharu číslo 17, který sousedil se školou. Obecní
rada nabyla dojmu, že byla při této nabídce poněkud obejita, protože tento odkup měl být nejprve nabídnut obci. Vyslala
tedy do Pardubic delegaci, která měla zjistit, proč se tak nestalo.

Jednota sokol bývalý špýchar skutečně odkoupila, když peníze na koupi získala ze svého středu půjčkou od tří bratrů
sokolů. Krátce na to byl špýchar sokoly uzamčen. S jednáním zmíněných bratrů a vůbec s celou tou koupí nesouhla-
sil bratr sokol a místní lesní. Spor vyvrcholil vystoupením bratra sokola, místního lesního, ze Sokola, což bylo ostatními
bratry přijato s uspokojením. 

Zrodil se plán na výstavbu moderní sokolovny. Vše se zdálo prosté. Bratr sokol stavitel Ševčík vypracuje plány a roz-
počty, nějaké peníze máme, nějaké si půjčíme, nějakými přispěje obec. Špýchar byl plný prken, o kterých se rozhodlo,
že budou rozprodána. A jak řekli, tak i udělali. Je pravda, že někteří bratři si prkna ze špýcharu pouze půjčovali a nestí-
hali za ně platit nájem, a to ani, když je ostatní bratři napomínali a upomínali.

V srpnu roku 1921 došla na Pozemkový úřad v Praze ze Semína stížnost na způsob prodeje bývalého špýcharu,
přesto v září pokračují práce na bourání a pomalém rozebírání tohoto objektu. Sokolové si pojistili špýchar na částku
74 000 Kč, a zaplatili první pojistné. Zároveň budovu pronajali dvěma svým bratrům za 400 Kč na rok.

Později sokolové na své schůzi rozhodli, že špýchar spadlý jim z nebe, již nadále nebudou pronajímat, protože ná-
jem z bratrů Sokolů nájemců je vymáhán jen velmi zvolna.

Usneseno tedy, že se špýchar rozbourá a rozprodá. Prkna se začala rozprodávat již minulý rok, ale je třeba přestat,
protože všechno zbývající dřevo bylo rozkradeno.

V dubnu 1923 špýchar, neobývaný a neprovozovaný, jedné noci vyhořel. Neštěstí bylo o to větší, že špýchar stál těsně
vedle budovy školy, která z části špýcharu byla původně vystavěna. Požárem vznikly škody i na škole, kterou sice měla
obec pojištěnou, ale pouze na velmi malou částku. Představenstvo Sokola cítilo určitou odpovědnost a rozhodlo se, že
věnují na opravu školy cihly a střešní tašky z vyhořelé sýpky. Zároveň navrhli, že tyto cihly sami nabourají a před školu
je dopraví. Pojiš=ovna vyplatila Soklu částku 56 430 Kč, z této částky byl splacen dluh bratrům věřitelům i se smluvním
navýšením a zbytek byl uložen v Kampeličce. To co zbylo, samozřejmě na výstavbu tělocvičny nepostačovalo.

Špýchar byl po základy zbourán, na jeho místě se stále plánuje postavit tělocvična.
V roce 1934 byl učiněn krok dotáhnout tento plán do úspěšného konce. Byl založen fond na postavení sokolovny

v Semíně, který vzrostl jednak dary a připsanými úroky do 31. 12.1934 na 108 000 Kč.
Návrh objektu vypracoval světoznámý architekt, semínský rodák Josef Gočár. Zdálo se, že tentokrát již skutečně ne-

stojí stavbě nic v cestě. Leč „nesváry a třenice v obci brzdí jejímu provedení“. Tak z velkolepých plánů nezůstalo nic.
Sokolovna nestojí, místo ní vedle školy zarůstají trávou zbytky základů prastarého špýcharu.

Marcela Danihelková
Volně zpracováno dle literatury: „…až teplejc bude…“ - Miroslav Smolík

Statek v Semíně z let 1907Představa semínské tvrze, která zanikla po roce 1497



Slavná a krásná Antonioniho Zvětšenina, stále zábavný
a moudrý Monty Python, obraz našeho světa v Kamenolomu
božím, drsný pop-art Polaroidů, bloudící duše a Ztraceno v pře-
kladu, šokující Pianistka, dechberoucí syrová krása Markety
Lazarové, „sběračka času“ Třeštíková a její Manželské etudy, ně-
mě výmluvná Metropolis, aktuální, úsměvní i zraňující Smradi,
dokonalý Amadeus, studený strach a My děti ze stanice ZOO,
černobílá pravda animované Persepolis i strhující jízda s Mu-
žem na Měsíci…

To, co jste te� právě prolétli svýma očima jako pouhý výčet
filmových titulů, není nic jiného, než nepatrný zlomek toho, co
někteří z vás doposud měli možnost vidět a prožít v malém
potemnělém sálku přeloučského filmového klubu Filmáč.

Možná, že jste si ho už všimli. A třeba jste i uvažovali o tom,
že jej navštívíte. Nebo se dobře známe a pravidelně se vídává-
me před rozsvíceným stříbrným plátnem? A= tak či onak, vězte,
že přeloučský Filmáč nedávno vstoupil do svého čtvrtého roč-
níku, ve kterém prošel významnými změnami, a tak vám o nich
(i o sobě) touto cestou dává vědět.

SNY O POHYBLIVÝCH OBRÁZCÍCH
Když jsme před třemi roky uvažovali o založení malého

amatérského filmového klubu, měli jsme jen fůru nápadů, nad-
šení a plánů. A taky ochotné kamarády z přeloučského Juná-
ka a podporu královéhradeckého Křes=anského společenství. Ti
první nám poskytli na více jak tři sezóny přístřeší a skvělé klu-
bové zázemí, ti druzí nás finančně podporovali a pomohli nám
s technickou stránkou celého projektu. A tak se v malé rover-
ské klubovně v ulici Za Fontánou začalo od podzimu roku 2006
pravidelně rozvíjet filmové plátno a na něm, před očima našich
diváků, každý měsíc jeden malý příběh.

Společně jsme tak do této chvíle prožili 33 úžasných veče-
rů, zhlédli 33 filmů (nepočítaje ty doprovodné - jak jsme si zvykli
říkat - „před“ a „po“ filmy), byli svědky několika hudebních
produkcí, navštívili s filmovým klubem domov důchodců i hu-
dební festival. Ale, a to hlavně, vypili nepočítaně horkých čoko-
lád a čajů, zbaštili hory zákusků, sušenek a chlebíčků, zažili
výbuchy smíchu i dojetí k slzám a vedli o tom všem stovky
zajímavých a inspirujících rozhovorů.

Čas ale běžel dál a právě ty krásné zážitky a vědomí, že
z našeho malého caparta k naší radosti vyrostlo velmi zajíma-
vé a živé stvoření, nás nenechalo usnout na vavřínech. Jed-
ním z prvních kroků, a to už se dostáváme do doby nedávno
minulé, proto bylo založení neziskové organizace - Občanské-
ho sdružení Filmáč, jehož cílem se stala práce na dalším rozvo-
ji filmového klubu v Přelouči. Jako sdružení máme možnost
s větším úspěchem oslovovat případné dárce a sponzory a do-
volit si tak náročnější a nákladnější techniku i dramaturgic-
ký plán. 

Nejdůležitějším a nejvýznamnějším krokem se však stala
spolupráce s městem Přelouč, které se rozhodlo nás v naší
činnosti podpořit. 

FILMÁČ V NOVÉM KABÁTĚ
Od prosince tohoto roku tak startuje nová kapitola v ději-

nách Filmáče. Ve spolupráci s Kulturními službami města
Přelouče zahajuje Občanské sdružení Filmáč promítání filmo-
vého klubu v nových prostorech a s novými možnostmi.

Na konci každého měsíce se tak tradičně můžete těšit na
jeden film, tentokrát ale přímo v promítacím sále městského bio-
grafu. Výrazně se tak zvýší obrazová i zvuková kvalita předsta-
vení. Doufáme, že právě větší kapacita sálu spolu s touto mož-
ností kvalitnějšího diváckého zážitku zachová projektu přízeň
nejen našich stálých návštěvníků, ale přivede před filmové plát-
no i nové obecenstvo (a nebude snad tolik vadit, že vstupné pře-
stane být pouze dobrovolné a bude činit (snad přijatelných)
30 Kč). Připravujeme také řadu novinek a zajímavých výhod pro
naše věrné abonenty - o nich se ale jistě včas dozvíte.

To podstatné a tradiční, co dělá Filmáč Filmáčem, se však
měnit nebude. Možnost posezení v improvizované kavárně,
předprogramy i průvodní komentář, dobré filmy a možnost za-
jímavě prožít volný páteční večer - to byly, jsou a budou stálé
součásti našeho filmového klubaření. 

Mgr. Petr Levinský
Ing. Radek Kovařík

Nejbližší promítání: ZEMĚ NIKOHO FILMAC.BLOG.CZ
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FILMOVÝ KLUB FILMÁČ

Inzerce
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Vážená redakce,
Rád bych vyslovil poděkování a vděčnost za zdravotní

péči paní Kulakovské Anně a celému zdravotnímu kolek-
tivu. Jejich velká snaha byla po zlepšení mého zdravotního
stavu po úrazu a operaci kyčelního kloubu a artroskopii
obou kolen. Děkuji a přeji jim do jejich záslužné práce
a osobního života hodně zdraví a úspěchů. 

Vavrečka Zdeněk
Žižkova 978
Přelouč 

Touto cestou chceme poděkovat kolektivu sestři-
ček, pod vedením paní Kulakovské, za kvalitní služby
a profesionální přístup, ochotu pomoci lidem.

Přejeme moc úspěchů a zdraví 
v nadcházejícím roce.

Jiřina Kroutilová a Jaroslava Budinská
obyvatelky domu s chráněnými byty
ve Svinčanech

NARODILI SE
Vančurová Andrea
Honzů Marie
Kovářová Aneta
Dokonalová Kateřina
Semerád Vít
Polc Sebastián
Jelínek Jan

JUBILANTI
Kašparová Marie 93 let
Chyba František 91 let
Jakubčíková Vlasta 91 let
Křemenák Václav 88 let
Voženílková Vlasta 87 let
Netušilová Anna 87 let
Miřácká Marta 86 let

Pejřilová Marie 80 let
Křičenská Věnceslava 80 let
Kozáková Marie 80 let
Rongeová Zdeňka 75 let
Mašková Anna 75 let
Tamchyna Jiří 75 let
Černý Ladislav 75 let
Proroková Jiřina 75 let
Patrasová Marie 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Kouba Aleš a Pavlína 27. 10.
Hrdý Ladislav a Dana 3. 11.

ZLATÁ SVATBA
Čížek Lubomír a Květa 7. 11.
Chvojka Josef a Hana 17. 10.

PŘELOUČÁCI

Inzerce
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! Napsali nám 

TISKOVOU INFORMACI ROZESÍLÁ:
EURO P.R. s.r.o.
Semtín 80
533 53 Pardubice

Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz

Hrajete si rádi? Recyklohrajte!

V Pardubickém kraji (a nejen v něm) mohou studenti a školáci recyklovat, hrát si a vyhrát. Soutěž Recyklohraní
pokračuje už druhým rokem a zapojit se do ní může každá střední, základní a dokonce i mateřská škola.

Jak?
Stačí vyplnit dotazník, který je volně ke stažení na stránkách www.recyklohrani.cz a do připravených nádob sbírat
baterie a drobné elektrozařízení. Za to žáci a jejich škola získávají body. Například za 1 kg baterií jsou 4 body, za
1 kg drobného elektrozařízení 3 body. Kromě toho můžete získávat i speciální bonusové body. Na webových strán-
kách se průběžně objevují různé soutěžní úkoly s „odpadovou tématikou“. Za některé můžete získat 50 bodů, za
jiné třeba 100 nebo dokonce 200 bodů. 

Co s nasbíranými body? 
Za body získáte odměnu podle svého gusta. Sami si vyberete v katalogu odměn, který najdete také na
www.recyklohrani.cz. Záleží samozřejmě na počtu bodů, které jste stihli nasbírat. Čím víc, tím líp - tedy větší vý-
běr. Začít můžete zvolna třeba s křídami, pastelkami nebo kvartetem. Pro úspěšnější je v katalogu například švi-
hadlo s digitálním displejem nebo vědecká kalkulačka. Připraveny jsou i různé společenské a sportovní hry nebo
vstupenky do naučných či zábavných parků. Ti nejlepší si mohou vybrat DVD přehrávač, digitální fotoaparát, LCD
televizor a celou řadu dalších věcí. 

Proč soutěžit?
„Začleněním do tohoto programu recyklohraní mohou školy dát najevo ekologické smýšlení. Zároveň tak povedou
děti a studenty od těch nejmenších až po téměř dospělé k osvojení správných návyků při nakládání s odpady,“
podpořil tuto iniciativu Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM.

RECYKLOHRAJTE A VYHRAJTE. ZAPOJTE SE NA WWW.RECYKLOHRANI.CZ.
Další informace o třídění odpadů hledejte na www.ekontejnery.cz. 

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz



Mistrovství České republiky v TRUCK
TRIALU se skládalo z pěti závodů. První
závod se uskutečnil v Milovicích, kde
team AVIA FUTURE obsadil druhé místo.
Druhý závod proběhl v Mohelnici, kde
náš team bezkonkurenčně zvítězil. V ná-

sledujícím třetím závodě v Krásné Lípě
jsme obsadili třetí místo. Předposlední
soutěžní klání proběhlo v Ujkovicích
u Mladé Boleslavi, kde jsme dojeli na
třetím místě. Po těchto soutěžích jsme
byli na čele českého šampionátu. Bohu-
žel poslední závod v Drnovicích se kryl
s konáním Mistrovství Evropy v Rakous-
ku, tudíž jsme tento závod museli vyne-
chat a tím jsme se posunuli na celkové
třetí místo v České republice v katego-
rii S2 za rok 2009. 

Do soutěží na Mistrovství Evropy jsme
nastupovali s velkými ambicemi, jelikož
jsme v zimním období kompletně přesta-
věli závodní Avii (odlehčení o 240 kg, zvý-
šení výkonu motoru o 20 PS, přestavba
nových tlumičů pérování). Děkuji všem
přátelům a kamarádům, kteří se podíle-
li na úpravě vozidla. 

První závod na Mistrovství Evropy se
jel v Montelieu ve Francii, kde jsme za-
bodovali na čtvrtém místě. Následoval
závod v Ostravě. Zde jsme se umístili po
těžkém karambolu (utržená převodov-
ka, poškozené karbany, proražená vana

motoru) na čtvrté pozici. Další soutěžní
klání se konalo u známého závodního
okruhu Nürbegring v Německu, kde jsme
zvítězili. Stejné vítězství se podařilo na
okruhu Davidu Vršeckému v teamu Bug-
gyra, a proto se slavilo společně toto ví-
tězství českých posádek různého automo-
bilového odvětví. Následoval dvojzávod
v německu v Osnabrücku. V tomto těž-
kém závodě jsme si dojeli pro druhé mís-
to a celkově jsme vystoupali na druhou
pozici v evropském trialu. Koncem srp-
na jsme odjeli do Rakouska. V alpském
regionu ve městě Voitsberg se naší po-
sádce nedařilo. Bohužel přišlo nevlídné
počasí se spoustou vody, a to našemu
teamu nesvědčilo, což se projevilo v umís-
tění na šestém místě. Následoval posled-
ní závod v Ma�arsku v Laketeleku a s ním
i famózní první příčka v čele startovního
pole. To nám zajistilo titul Vicemistra Evro-
py za rok 2009. 

Na evropském šampionátu jede v ka-
tegorii S2 jedna posádka v továrním vo-
zidle Mercedes Unimog a šest dalších
privátních vozů Mercedes Unimog proti
naší jediné Avii, tudíž je konkurence ví-
ce než dobrá a motivuje nás k podává-
ní stále lepších výkonů s ryze českým
vozem. 

Za team AVIA FUTURE 
Bohumír Čáp a
Radovan Švanda
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Zpráva ze soutěží
Mistrovství Evropy a Mistrovství České republiky

v TRUCK TRIALU za rok 2009
Závodní team AVIA FUTURE: driver - Bohumír Čáp,

navigátor - Radovan Švanda a Tomáš Vacek

Inzerce



Ve svém posledním příspěvku ke sto-
letým oslavám přeloučského fotbalu, kte-
rý jste si mohli přečíst v prázdninovém
čísle jsem upozornil na jednu důležitou
věc v životě sportovních oddílů. A to, že
ze vzpomínek se žít nedá, že je nutné přes
všechny překážky hledat nové způsoby,
jak co nejefektivněji zajistit chod oddílu
a neztratit kontinuitu ve výchově nastu-
pujících fotbalových generací. 

Všichni se na vlastní kůži přesvěd-
čujeme, že to není snadný úkol a že to
stojí spoustu úsilí všech, kteří se o pře-
loučský fotbal starají. Zatím můžeme být
vcelku spokojeni, nebo= práce trenérů při-
náší pozitivní výsledky, které se odrážejí
v současném umístění v soutěžích. Tak
pěkně popořádku. 

Začneme přípravkami, jsou to děti od
6 do 10 let a každý rok se začíná praktic-
ky znova, nebo= řada adeptů má o fot-
bale své představy. Mnohdy se nenaplní,
protože fotbal jako sport někdy bolí, hra-
je se v dešti a na podzim i za chladného
počasí, proto vydrží jen ti nejodvážněj-
ší. Vážím si proto Pavla Václavka, Petra
Hudce, pana Šimka a celé řady obětavých
rodičů, kteří se velkou měrou zasloužili
o dobré výsledky v turnajích krajského
přeboru. Rostou zde opravdu talentova-
ní fotbalisté. 

Od přípravek je malý krůček ke kate-
gorii mladších žáků, zde se momentál-
ně nacházíme v trochu svízelné situaci
pro příští sezónu, abychom doplnili muž-
stvo dostatečným počtem hráčů. Je to za-
příčiněno slabšími ročníky narozených
dětí. Současný kádr vedený Karlem Cha-
loupským, Tomášem Bolkem a Petrem
Václavkem ale přes všechnu nepřízeň
osudu nehraje v krajském přeboru pod-
řadnou roli. Starší žáci si v uplynulé se-
zóně vybojovali účast v krajském přebo-
ru, kde se loni horko-těžko zachraňova-
li. Jaké je pro nás příjemné překvapení
jejich umístění na 3. místě krajského
přeboru a skalp dosud neporažených
Svitav v posledním podzimním kole. Opět
musím zmínit obětavou práci a silné
nervy trenéra Radka Miláčka a vedou-
cích Aleše Wiesnera při výchově již po-
malu dospívajících fotbalistů, kteří si
mnohdy myslí, že už snědli všechnu
moudrost. 

Na jaře si vedli velmi dobře dorosten-
ci, nakonec vyhráli I. třídu a stáli jsme

před rozhodnutím co dál? Vždy= postou-
pit do krajského přeboru znamená při-
hlásit do soutěže ještě mladší dorost. Kdo
zaplatí enormní zvýšení nákladů na do-
pravu, rozhodčí a kým doplníme mladší
dorost, aby nebyl v soutěží jen do počtu.
Nakonec výkonný výbor rozhodl, že to
s dorostem v KP zkusíme. Dnes toho ne-
litujeme. Starší až na neš=astnou prohru
v Letohradě sehráli vítězné partie z da-
leko zkušenějšími celky a jsou stále na
dostřel čela tabulky, mladší se postupně
sehrávají a pod vedením obětavého tre-
néra Ondřeje Kačera patří k mužstvům
středu tabulky. I zde se nemohu nezmí-
nit o vedení staršího dorostu. S celou řa-
dou hráčů kráčí od jejich prvních fotba-
lových krůčků Luboš Machačný. Možná,
že s některými strávil více času než je-
jich rodiče, sekunduje mu obětavec obě-
tavců Ondra Marfoldy, oběma pomyslně
sekám poklonu za čas, který věnují pří-
pravě mužstva a vytvoření opravdové par-
ty, která už dneska ví co chce. Někteří do-
rostenci nahlédli do dospělého fotbalu.
Janecký, Novák, Machačný ml. ukazují
na správnou cestu, kterou před časem
nastoupili trenéři a vedoucí, o kterých
v tomto příspěvku hovořím. 

Jedním z nich je Václav Slavík ml.,
který před lety jako jeden z mnoha aktiv-
ních fotbalistu odešel do sousedních Va-
lů, „aby tam šířil slávu přeloučského fot-
balu“. Naštěstí také jako jeden z mála
našel rozum a vrátil se, aby prošel jako
trenér téměř všemi věkovými kategorie-

mi, a když bylo nejhůř šel k A mužstvu,
které bylo poslední po podzimu v I.B tří-
dě s 8 body na kontě. V záchranu věřil
málokdo z nás, od té doby uplynuly 2 ro-
ky, dnes píší deníky „Slavíkovci vyletěli na
nejvyšší větev, nebo Slavíkovi svěřenci
na Mount Everestu“, ano po dvou letech
vede naše A mužstvo svoji skupinu I.B
třídy. Co je za tou proměnou? Nic světo-
borného, jen poctivý přístup hráčů v pří-
pravě, obětavá a na čas nehledící práce
vedení mužstva. Kdo jste pravidelným ná-
vštěvníkem utkání Áčka, tak jste si jistě
všiml obětavosti Jiřího Jezdinského, mar-
kantního herního zlepšení Váši, Heřmán-
ka, Pištory, Novotného, přehledu Hladí-
ka, střelecké pohotovosti Kocha i jistoty
v brance zásluhou Štěpána Poříze. Tyto
opory jsou postupně doplňovány doros-
tenci, o kterých už byla řeč. To je ta konti-
nuita v práci, která přináší kýžené ovoce.
Proto držíme i kolikrát kritizované béčko
s jediným cílem, abychom dali příležitost
hráčům přecházejících z dorostu do do-
spělých, hráčům z širšího kádru A muž-
stva a těm, kteří již svou výkonností na
áčko nemají, ale neradi se s přeloučským
fotbalem loučí. 

Zimní přestávka bude dlouhá, ale ani
během ní nebude oddíl zahálet, přípra-
va mládeže se přesouvá do tělocvičen
a na halové turnaje, dospělí zahájí pří-
pravu na umělé trávě na Hůrkách tradič-
ním zimní turnajem PAMAKA. Uskuteč-
ní se tradiční halový turnaj dospělých
SUMO cup. 
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100 let fotbalu, aneb ohlédnutí za podzimem
jubilejního roku FK Přelouč

Inzerce



Svým příspěvkem chci poděkovat za
práci celému výboru, ale především tre-
nérům a vedoucím, kteří nesli hlavní bří-
mě úspěšného roku 2009, ve kterém jsme
důstojně oslavili 100 let organizovaného

fotbalu v Přelouči. Děkuji i našim členům
a příznivcům za podporu a povzbuzo-
vání našich mužstev v boji o co nejlepší
umístění. Přeji Vám všem čtenářům Pře-
loučského Roštu hodně zdraví v novém

roce 2010 a těším se s vámi nashleda-
nou při akcích pořádaných naším fotba-
lovým klubem.

Josef Vančura,
předseda FK Přelouč

12 / 2009 33

Sport !

Dne 2. listopadu 2009 byli přijati zástupci organizační-
ho výboru CŽT v Přelouči předsedou ČMFS panem JUDr. Iva-
nem Haškem.

Tématem jednání bylo především zajištění účasti ligových
žákovských celků na našem turnaji a tím i zvýšení kvality a pres-
tiže samotného turnaje. V posledních letech se často stávalo,
že pořadatelé měli potvrzenou účast ligových celků, které po-
stupně a ve velmi krátké době před termínem turnaje svoji účast
odříkaly.

Předseda ČMFS velmi dobře zná a ví, že turnajem prošla řa-
da bývalých i současných ligových hráčů a reprezentantů. 

Na turnaji v našem městě hráli i jeho synové Pavel a Ivan.
Pavel v roce 1998 v dresu Slavie Praha a jeho mladší bratr
Ivan v letech 2001 a 2002 v dresu Bohemians Praha. 

Jen pro zajímavost. Turnaj navštívila i manželka předsedy
paní Kateřina Hašková, která v roce 2002 sledovala výkony své-
ho syna Ivana. Bylo to v roce 2002, kdy její manžel působil ve
Štrasburku jako trenér.

Protože žákovský turnaj v Přelouči patří mezi nejstarší mlá-
dežnický fotbalový turnaj v České republice, který je již pravi-
delně zařazován do akcí komise mládeže ČMFS, přislíbil před-
seda svazu maximální podporu tomuto turnaji, kterou bude
deklarovat i na jednání přímo s předsedou komise mládeže
ČMFS.

Pořadatelé předsedu také informovali, že dnešního dne pře-
dali sekretáři komise mládeže závěrečnou zprávu z 53. ročníku
CŽT a dále, že byly předloženy do komise návrhy pořadatelů,
jak dále v turnaji v Přelouči pokračovat. Předseda ČMFS se za-
jímal jaká varianta pro pořadatele, ale i pro samotný turnaj by
byla nejlepší. Zde jednoznačně zaznělo to, že by turnaj byl
vlastně vrcholem ligové soutěže s tím, že o přeborníka ČR by
se utkal vítěz žákovské ligy v Čechách a vítěz skupiny na Mo-
ravě ve městě, které určí komise mládeže a v témže termínu
by se hrál i turnaj v Přelouči, kde by startovala družstva umístě-
ná na dalších místech ligové soutěže.

V závěru JUDr. Ivan Hašek pořadatele ujistil, že z jeho stra-
ny bude učiněna maximální podpora přeloučského turnaje a že
pokud to bude jenom trochu možné, turnaje se v příštím roce
osobně zúčastní.

F. Křivka

U předsedy ČMFS

Inzerce
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Dorost vydoloval z Pardubic 3 body
V sobotu 7. listopadu hráli naši do-

rostenci v nafukovací hale v Pardubicích
již 3. turnaj této sezóny. Přestože byli osla-
beni o 4 hráče stabilní sestavy, dokázali
z nafukovačky velkou bojovností vydolo-
vat 3 body ze 2 zápasů, a to ani remí-
za s Pardubicemi nebyla až tak daleko,
takže následovalo zklamání z těsné pro-
hry v druhém zápase dne. 

Přesto lze říci, že kluci rozhodně ne-
zklamali, ba naopak udržují solidní vý-
konnost i umístění v klidném středu ta-
bulky, z 6 dosavadních zápasů 3 vyhráli
a 3 prohráli.

Sestava: Dan Ulm - Michal „Kytka“ Ples-
kot, Jakub „Flavius“ Fučík, Petr „Bouda“
Boudyš, Jirka „Máca“ Maček - David „Da-
ve“ Verunáč, Martin „Šé=a“ Šetina, Tadeáš
Knížek - David Machač, Martin Frič, Petr
Fejl 

Orel Přelouč dorost -
- FbK Kostelec n/O 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly a asistence: 34:45 Šé=a (Kytka) 1:0,
42:58 Tadeáš (Dave) 2:1
Střely na (mimo) branku: 10 (12) : 11 (17) 

Po nepříliš kombinačně a herně vy-
dařené polovině prvního zápasu se hra
Orlů začala postupně zlepšovat, takže
nakonec jsme dokráčeli k vydřenému ví-
tězství v poměrně vyrovnaném zápase.
Vítězný gól vsítil benjamínek Tadeáš, kte-
rý ještě v minulé sezóně vedl jako kapi-
tán mladší žáky. Ale pěkně popořádku:
8:45 Pěkná kombinace po ose Kytka-Ta-
deáš-Kytka končí tečovanou střelou nad.
9:23 Po kiksu Šé=i na středu hřiště sólo
nájezd přerušený skvělým vypíchnutím
rychle se vracejícího se Flaviuse.
14:50 Krásný průnik Mácy z pozice beka
zakončený jeho pověstnou střelou - gól-
man na 2x likviduje.
21:30 Kytka konečně vyráží na sólíčko
přes celé hřiště - gólman skvěle vytáhl
rukou z růžku brány.
23:40 Po průniku Še=i k bráně spojené se
soupeřovým faulem střela do boční sítě
- následuje přesilovka.
25:45 Přesilovka ale končí soupeřovou
tutovkou, kdy po chybné rozehrávce sám
před gólmanem útočník soupeře dává
mimo!
34:07 Další nevyužitá přesilovka bez vý-
razné šance, pouze pár střel z dálky bez
dorážek.

34:45 - 1:0 Po rozehrání z rohu Davem
za bránu Kytkovi, který vystihne pravý
čas, kdy to šoupnout Šé=ovi, který posí-
lá střelou do odkryté části branky Orly do
vedení. Konečně hezká kombinace!
37:45 - 1:1 Po nevinné akci v našem le-
vém obranném rohu střela bekhendem
z úhlu končí v levém horním vinglu na-
ší brány. Škoda!
42:58 - 2:1 Skvělý přechod do útoku, kdy
po kombinaci posouvá Dave děrovanou
potvoru do středu útočné poloviny Ta-
deášoví. Tomu se tak uvolňuje prostor
směrem k bráně, čehož bez váhání zku-
šeně využívá a střelou tahem trefuje levý
horní roh soupeřovy brány! Tři body jsou
na obzoru!
45:00 Taktickou hrou jsme už soupeře
nepustili do žádného tlaku a 3 body si
tak pohlídali.

Orel Přelouč dorost - MM Reality
Sokol Pardubice 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Góly a asistence: 17:03 Frič (bez) 1:2,
27:16 Šé=a (bez) 2:4, 39:11 a 43:59 Kyt-
ka (2x bez) - 3:5 a 4:5.
Střely na (mimo) branku: 13 (9) : 21 (13)

V zápase s favorizovanými domácími
Pardubicemi jsme nebyli daleko od zisku
1 bodu! Nakonec se ukázalo, že rozhodu-
jící byly 2 slepené góly v 1. třetině, které
jsme dostali zcela zbytečně určitou ne-
soustředěností a výpadkem v obranné
činnosti poté, co nám tam spadla jedna
nechtěná brambora.

Do té doby jsme byli lepším týmem.
Poté nás už Pardubky začaly přehrávat
kombinačně, ale bojovností a dvěma ty-
pickými Kytkovými góly jsme se ještě
vrátili do zápasu. A nutno říct, že kdyby-
chom lépe rozehráli standardku necelých
15 vteřin před koncem blízko jejich brá-
ny, mohlo to být radostnější. I tak si ale
kluci vysloužili od trenéra pochvalu za
dobrý a bojovný přístup i hru. A te� ješ-
tě reportem to nejdůležitější:
6:02 - 0:1 Po sklepnuté bramboře, kterou
nikdo ani pořádně neviděl, jde soupeř do
vedení.
6:25 Rozložená obranná fáze - tutovka
soupeře, který míjí prázdnou bránu!
6:57 - 0:2 A už je tam další - přes Boudu
se vytočil útočník z levého rohu do stře-
ly a nechytatelně zavěšuje.
11:44 Škoda, po typickém výjezdu Kytky
následují kolem míčku poletujícího před

prázdnou bránou 2 promáchnutí za se-
bou.
17:03 - 1:2 Rozehráli jsme sice špatně
standardku, ale míček zůstal chvíli opuš-
těn mezi kruhy, a tak ho Mar=as přilepil
na florbalku a poslal tahem do sítě.
20:24 - 1:3 Už je to zas o 2 góly. Danovi
proklouzává zacloněná střela pod tělem
a po odrazu od tyče do něj se míček bo-
hužel vrací do brány až za její čáru. 
22:58 - 1:4 Hups a je tam další - po zblo-
kované střele Tadeáše přes hráče násle-
duje bleskový kontr soupeře 2 na 1 za-
končený zkušeně do prázdné branky.
27:16 - 2:4 Šé=a proniká po pravém křídle
- jako správný Orel letí vzduchem a krás-
ně střílí bekhendovým švihem nádherný
gól - žijeme!
33:03 Po vytočení od man=áku Dave krás-
ně florbalově skrytou střelou trefuje tyč!
36:30 Po ukázkovém překřížení na stře-
du hřiště Tadeáš příklepem provětral řád-
ně gólmana, který jen se štěstím na 2x
likviduje.
39:00 - 2:5 V oslabení po hezké kombina-
ci soupeře nemá Dan žádnou šanci.
39:11 - 3:5 Kytka dává naději zavěšením
míčku z dálky do levého vingle.
43:55 Soustavným tlakem si vynucujeme
přesilovku po faulu soupeře.
43:59 - 4:5 Kytka dává tečovanou střelou
hned po rozehrání po faulu kontaktní gól.
To však bylo bohužel vše. Škoda jen té za-
hozené standardky v závěru.

Na závěr florbalových informací
přejeme jménem celého oddílu flor-
balu sice již na začátku prosince, ale
s o to větší upřímností radostné a po-
kojné Vánoce a mnoho hezkých, ne-
jenom sportovních chvil v novém ro-
ce 2010.

Na závěr roku 2009 bychom rádi vy-
jádřili poděkování našim sponzorům
a partnerům za skvělou spolupráci v prů-
běhu celého roku - skupina ČEZ a.s.,
Stavební podnik Přelouč s.r.o., K2 in-
vest s.r.o., Josef Hejný - práce pro sta-
vebnictví, Pardubickému kraji a v ne-
poslední řadě Městu Přelouč. Bez Vás
bychom se nemohli starat o děti a mlá-
dež, které florbal baví a rádi jej hrají. Dě-
kujeme a v novém roce 2010 se se všemi
sportovními fanoušky těšíme na shleda-
nou v nové městské sportovní hale v Pře-
louči na florbalových zápasech všech vě-
kových kategorií! Sledujte naše nástěnky
v městě a webovky www.fbcprelouc.ic.cz.

Mirek Kumstýř
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Poslední turnaj mladších žáků se odehrál
na hřišti Tatry Smíchov. Mužstvo U 11
odehrál celý turnaj pouze v šesti hráčích,
nebo= se nepodařilo doléčit marody. Rov-
něž mužstvo U 9 nehrálo kompletní, ta-
ky tady scházeli marodi. Přesto ze svého
hlediska musím dodat, že ostatní hráči
plně nahradili marody. A do každého ut-
kání nastoupili s nasazením a odhodlá-
ním podat ten nejlepší výkon. V katego-
rii U 11 hrálo osm mužstev, po čtyřech ve
dvou skupinách, a pak ještě o umístění.
Mužstva U 9 hrála systémem každý s kaž-
dým, nebo= v turnaji hrálo sedm mužstev.

U 11

Skupina A:
1. LVI ŘÍČ. - SLAVIA 5 : 0 
2. PETROVICE - SPARTA 2 0 : 1  
3. SPARTA 2 - SLAVIA 3 : 1 
4. PETROVICE - LVI ŘÍČ. 0 : 4 
5. PETROVICE - SLAVIA 1 : 2 
6. LVI ŘÍČ. - SPARTA 2 7 : 0

Skupina B:
1. TYGŘI ŘÍČ. - TATRA 1 : 2

2. PŘELOUČ - SPARTA 1 2 : 0
3. PŘELOUČ - TATRA 2 : 1
4. TYGŘI ŘÍČ. - SPARTA 1 1 : 2
5. SPARTA 1 - TATRA 1 : 3
6. TYGŘI ŘÍČ. - PŘELOUČ 2 : 2

Umístění ve skupině A:
1. TYGŘI ŘÍČANY 9 16 : 0 
2. SPARTA 2 7 4 : 8
3. SLAVIA 5 3 : 9 
4. PETROVICE 3 1 : 7 

Umístění ve skupině B:
1. PŘELOUČ 8 6 : 3
2. TATRA 7 6 : 4
3. SPARTA 1 5 3 : 6
4. TYGŘI ŘÍČANY 4 4 : 6

Utkání o celkové umístění:
o 7. - 8. místo

TYGŘI ŘÍČANY - PETROVICE 4 : 1
o 5. - 6. místo

SPARTA 1 - SLAVIA 0 : 3
o 3. - 4. místo

SPARTA 2 - TATRA 0 : 1
o 1. - 2. místo

LVI ŘÍČANY - PŘELOUČ 3 : 2

Celkové umístění:
1. RC LVI ŘÍČANY
2. RC PŘELOUČ
3. RC TATRA SMÍCHOV
4. RC SPARTA PRAHA 2
5. RC SLAVIA PRAHA
6. RC SPARTA PRAHA 1
7. RC TYGŘI ŘÍČANY
8. RK PETROVICE

Sestava našeho mužstva: Balada Mar-
tin, Čejka David, Honzů Radim, Lukáts Voj-
ta, Rozkošný David, Šnokhous Matěj
Trenér: Rozkošný Miloš
Bodovali: Šnokhous M. 3x, Balada M. 2x,
Lukáts V. 1x 
Nemocní: Backa Petr, Joukl Martin, Tácha
Tomáš 

U 9

Výsledky utkání:
1.  KOSATKY - TATRA 1 : 0 
2.  PETROVICE - ŽRALOCI 0 : 6 
3.  PŘELOUČ - TATRA 1 : 3
4.  ŽRALOCI - SPARTA 3 : 0 
5.  PETROVICE - KOSATKY 0 : 4 
6.  VELRYBY - SPARTA 1 : 0
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7.  PETROVICE - PŘELOUČ 0 : 7
8.  KOSATKY - SPARTA 3 : 1
9.  PETROVICE - TATRA 0 : 8 

10.  KOSATKY - VELRYBY 0 : 2
11.  PŘELOUČ - SPARTA 4 : 2
12.  VELRYBY - ŽRALOCI 1 : 1
13.  SPARTA - TATRA 0 : 4 
14.  VELRYBY - PŘELOUČ 2 : 2
15.  PETROVICE - SPARTA 0 : 4
16.  PŘELOUČ - ŽRALOCI 1 : 6
17. TATRA - VELRYBY 2 : 1
18. ŽRALOCI - KOSATKY 2 : 1 
19. PETROVICE - VELRYBY 0 : 4
20. ŽRALOCI - TATRA 1 : 2
21. PŘELOUČ - KOSATKY 3 : 0

Umístění v turnaji:
1. TATRA SMÍCHOV 16 19 : 4
2. ŽRALOCI ŘÍČANY 15 19 : 5
3. VELRYBY ŘÍČANY 14 11 : 5
4. PŘELOUČ 13 18  : 13
5. KOSATKY ŘÍČANY 12 9 : 8
6. SPARTA PRAHA 8 7 : 15
7. PETROVICE 6 0 : 33

Sestava našeho mužstva: Černý Tomáš,
Čeřovský Dominik, Dostal Ondra, Krejzl
Štěpán, Liška Josef, Petržilka Luboš, Roz-
košný Vítek
Trenér: Doležel Zbyněk
Bodovali: Petržílka L. 8x, Čeřovský D. 4x,

Rozkošný V. 3x, Krejzl Š. 2x, Dostál O. 1x
Nemocní: Doležel Lukáš, Suchý Petr

Musím obě naše mužstva pochválit za
předvedenou hru a bojovnost v jednotli-
vých utkáních. Přesto jsme se nevyvaro-
vali chyb, za které nás soupeři potresta-
li. Ale víc bylo toho pozitivního v naší hře
a taky se to projevilo jak ve výsledcích
v utkáních, tak i v umístění na turnaji.
Nutno je poděkovat těm rodičům, kteří
nás doprovázeli a hlasitě povzbuzovali
po celý turnaj.

Zapsal a zpracoval 
Oczadlý Zdeněk

A - TÝM 1. ČNHbL

neděle 1. 11.
HC JESTŘÁBI - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)

Gól: Kopecký

neděle 7. 11.
HC JESTŘÁBI - TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC 3 : 4
(0:1, 2:1, 1:2) Góly: Příhoda 2x, Bažant

V těchto zápasech nastoupili: P. Brykner - R. Stoklasa, L. Ba-
žant, Z. Čapek, M. Kazimír, M. Štajner, M. Veselý, R. Kopecký,
M. Šmíd, D. Kazimír, J. Příhoda, P. Svoboda, R. Raška, T. Hora,
D. Štefanský, T. Vorba, L. Tesák, T. Hájek 

B - TÝM 2. ČNHbL VÝCHOD

sobota 24. 10.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI B 5 : 1
(0:0, 3:0, 2:1) Gól: Tesák

sobota 7. 11.
HC JESTŘÁBI B - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC B 4 : 0
(0:0, 3:0, 1:0) Góly: Mucha 2x, Štefanský, Sláma

V těchto zápasech nastoupili: M. Jeřáb, J. Kraus,
L. Tesák, J. Kalousek, R. Adámek, L. Komůrka, F. Mucha,
T. Hájek, M. Vojtíšek, M. Růžek, M. Pidanič, Z. Ča-
pek, D. Kazimír, M. Kazimír, R. Kopecký, D. Štefanský,
L. Diviš, R. Raška, J. Kadera, M. Sláma, L. Musil 

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD

sobota 7. 11.
HBC JOKERIT CHRUDIM - HC JESTŘÁBI 4 : 2
(0:0, 1:0, 3:2) Góly: Richtár, Nový

HBC JOKERIT CHRUDIM - HC JESTŘÁBI 5 : 1
(2:0, 1:1, 2:0) Gól: Nový

V těchto zápasech nastoupili: M. Veselý, O. Kada-
ník, T. Richtár, F. Nový, L. Zítka, J. Novotný, L. Moravec

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD

sobota 24. 10.
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI

17 : 0 (6:0, 5:0, 6:0)

HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI
22 : 0 (7:0, 9:0, 6:0)

sobota 7. 11.
HC JESTŘÁBI - HBC ALFA PARDUBICE 1 : 7 (0:2, 0:2, 1:3)

Gól: Vališ

HC JESTŘÁBI - HBC ALFA PARDUBICE 2 : 4 (1:1, 1:1, 0:2)
Góly: Navrátil, Vališ

V těchto zápasech nastoupili: O. Miláček, M. Dekereš, F. Ba-
lada, M. Sekyrka, J. Kmoníček, T. Malina, M. Havlíček, D. Va-
liš, D. Tykvan, T. Novák, J. Vamberský, V. Navrátil, J. Pavlík,
D. Richter

- fáda -

HC JESTŘÁBI - hokejbal

Inzerce
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