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V podvečer 19. září 2009 proběhlo v sále Občanské zálož-
ny v Přelouči již po patnácté slavnostní udílení cen v oblasti
dabingu.

V hlavní kategorii, tj. cenu Františka Filipovského za nej-
lepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu si letos
odnesla Tereza Bebarová za roli Laury (ztvárněné herečkou
Mellisou George) ve filmu V odborné péči (překlad Pavel Me-
dek, režie českého znění Janoš Vaculík, vyrobila Česká televize)
a Vladimír Dlouhý za roli Johna Adamse (ztvárněného her-
cem Paulem Giamattim) ve filmu John Adams (překlad Dani-
ela Margoliusová, režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV
Prima). Obě ceny uděluje město Přelouč na návrh odborné po-
roty. Ceny vítězům předal pan senátor Jiří Stříteský a náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 

Další cenou udělovanou městem Přelouč je zvláštní cena
Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpraco-
vání televizních nebo filmových snímků různých žánrů včet-
ně tvorby animované,dětské a TV seriálů. Tu předala starost-

ka města paní Irena Burešová. Zvítězil českým divákům dobře
známy seriál Zoufalé manželky IV,v překladu Markéty Šeré,
režie českého znění Jiří Kodeš, pořad vyrobila FTV Prima. Cenu
za celoživotní mistrovství v dabingu udělilo Prezídium He-
recké asociace paní ASce Janouškové, Evě Jirouškové, Jiří-
mu Duškovi a Jiřímu Brožovi a za celoživotní mimořádnou
dabingovou tvorbu byla udělena cena FITESu paní Věře
Barešové, překladatelce a režisérce. 

Večerem provázel a moderátorské úlohy se opravdu mis-
trovsky ujal herec Michal Pavlata. 

Úvodního slova se ujala paní Pavlína Filipovská, mezi dal-
šími účinkujícími byla např. zpěvačka Jana Fabiánová, Trio Hra-
jeto, nebo dětský sbor Oranžové žáby z Nymburka. Autorem scé-
náře byl pan Gustav Oplustil a režie se ujal Pavel Vantuch.

Záznam slavnostního večera bude vysílán Českou televizí
dne 26. 9. 2009 na programu ČT2.

Pro přeloučskou veřejnost byl již tradičně připraven i odpo-
lední program na náměstí T. G. Masaryka, kde se mezi účinku-
jícími objevila taková jména jako Leona Machálková, Honza
Kalousek, skupina Fešáci či Polymetal. Letos poprvé mohli di-
váci sledovat i přímý přenos slavnostního večera na velko-
plošné obrazovce přímo na náměstí.                            mh
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Poděkování
Město Přelouč děkuje všem sponzorům
za finanční pomoc při pořádání 15. roč-
níku udílení Cen Františka Filipovského.
Jmenovitě:
RWE
Skupina ČEZ
GeneraliGroup
Excaliburarmy
Kobla — realizace staveb

SVOS
Volaris, s. r. o.
Tepelné zdroje Přelouč
Vodovody a kanalizace, a. s.
MPH Medical Devices, s. r. o.
Elmet, s. r. o.
BISS, s. r. o.
AGRA-Bohemia, a. s.
KASI, s. r. o.
Novostav Hradec Králové
SUMO, s. r. o.

BRUNNTHALLER — CS s. r. o.
Stavební podnik Přelouč, s. r. o.
MITO 2001, s. r. o.
JENTA, spol. s r. o.
M-Silnice
MIMA Servis, s. r. o.
M&M reality holding, a. s. 
Za podporu patří poděkování též Minis-
terstvu kultury, Pardubickému kraji,
České televizi a Českému rozhlasu
Pardubice.

Dabing 2009



69. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 24. 8. 2009 v zase-
dací místnosti MěÚ. Důležitým bodem
jednání bylo rozhodnutí rady o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče Veolia
Transport Chrudim, jako provozovatele
MHD v Přelouči. Nabídková cena na
smluvní období byla stanovena ve výši
15 164 000 Kč. Radní též vzali na vědo-
mí žádost Jiřího Tlapáka o podporu na
vybudování optické sítě na území města
technologií FTTB. Schválena byla smlou-
va o dílo na rekonstrukci parku a osaze-
ní uměleckého díla u Sokolovny uzavře-
nou mezi městem Přelouč a K+N staveb-
ní společností, s.r.o. Pardubice. 

70. schůze se konala ve středu 2. 9.
od 16.00 a na svém programu měla je-
diný bod - rozhodnutí o námitce doda-
vatele spol. CAR-TOUR s.r.o. proti úkonu
zadavatele v zadávacím řízení na veřej-

nou zakázku „Zajištění ostatní dopravní
obslužnosti města v městské autobuso-
vé dopravě“. Této námitce se rada roz-
hodla nevyhovět. 

V pondělí 7. 9. 2009 se pak konala
další, již 71. schůze Rady města. Na ní
Rada schválila na základě předložených
nabídek pořízení komunálního stroje
HOLDER s příslušenstvím z prostředků
organizace Technické služby města Pře-
louče a doporučila zastupitelstvu schvá-
lit v rámci rozpočtového opatření zvýše-
ní provozní dotace organizaci Technické
služby města Přelouče na rok 2009 na
pokrytí provozních nákladů souvisejících
s pořízením této investice pro zimní údrž-
bu chodníků a s úpravou zřizovací listi-
ny, celkem ve výši 370 tis. Kč.

Též Rada doporučila zastupitelstvu
schválit rozpočtové opatření V. rozpočtu
města pro rok 2009. Doporučeno bylo též

vyhlásit záměr na prodej části městských
lesů obálkovou metodou za cenu mini-
málně 12 mil. Kč. Schválen byl příspě-
vek z fondu rady ve výši 3000,- Kč sleč-

ně Leoně Šenkové prostřednictvím matky
J. Tomíškové na výdaje spojené s účastí
v pěvecké soutěži Česko-Slovenská Su-
perstar. 

mh
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

XIX. zasedání Zastupitelstva města proběhlo 17. 9. 2009
v malém sále Občanské záložny. Mezi nejdůležitější body pro-
gramu patřilo schválení vyhlášení veřejné obchodní soutěže
na výstavbu nové budovy městského úřadu a převod volných
finančních zdrojů z minulých let ve výši 10 mil. Kč do Fondu
na reformu veřejné správy. Zastupitelstvo rovněž vydalo sou-
hlas s tím, že finance z dotací EU za výstavbu sportovní haly
a autobusového nádraží budou příjmem Fondu na reformu ve-
řejné správy. Bylo konstatováno, že s ohledem na hospodář-
skou situaci je nejvhodnější období pro provedení výběrového

řízení na větší stavby, nebor firmy budou mít zájem o zakázky
a propočet projektanta na realizaci (125 mil. Kč včetně DPH)
se na základě veřejné soutěže výrazně sníží (předpoklad cel-
kově cca 100 mil. Kč). Navíc v současné době větší část pra-
covníků úřadu sídlí v pronajatých prostorách budovy Agry, kde
firma Kasi majetková, a.s. zahájila rozsáhlou rekontrukci bu-
dovy. Lze proto očekávat, že dojde z tohoto důvodu k výrazné-
mu navýšení nájemného. 

Zastupitelstvo též vzalo na vědomí výzvu Pardubického kra-
je o finanční pomoc dostavby hospice Chrudim a schválilo na-
vrhovanou podporu ve výši 100 tis. Kč. 

Schváleno bylo rozpočtové opatření V. rozpočtu města pro
rok 2009, s tím že výdaje budou činit 258.381 tis. Kč. 

mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 8. 2009 evidováno celkem
1087 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanos-
ti v měsíci srpnu tedy činila v této oblasti 7,73 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např. Vápno 31,58 %, Tetov 28,33 %, Kasalice 19,79 %, Pobě-
žovice 17,07 %, Sovolusky 14,93 %, Lipoltice 14,47 %, Strašov
13,57 %, Turkovice 13,49 %, Litošice 12,5 %, Semín 12,12 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 8,1 %,
Choltice 10,24 %, Břehy 6,88 %. V Přelouči dosahovala míra ne-
zaměstnanosti 6,5 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 
5,91 % s celkovým počtem 5859 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 6,79 %, Holicko 6,30 % a Pře-
loučsko 7,73 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 8. 2009 cel-
kem 1290 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,5 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 31. 8. 2009 hlášeno na ÚP celkem 517 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo
celkem 2,1 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
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Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,

zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje

pro místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lho-
ta, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz použi-
tého elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci
zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (mono-
články, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehlič-
ky, varné konvice, apod.

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 14. LISTOPADU 2009

Svoz větví
místní části města Přelouče
Oznamujeme občanům místních částí města Přelouče

(Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tu-
pesy), že Technické služby města Přelouče provedou svoz vět-
ví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 16. LISTOPADU 2009
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-

by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 23. LISTOPADU 2009
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách 

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že
svoz bioodpadu zajišSovaný pomocí hnědých plastových
nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz te-
dy bude uskutečněn v týdnu od 16. do 20. listopadu 2009
v závislosti na dané lokalitě.

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biolo-
gicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme pro-
vozní dobu sběrného dvora:

Pondělí 13 - 17 hod. Středa 10 - 15 hod.
Pátek 13 - 17 hod. Sobota 8 - 12 hod.

Mimořádná změna
provozní doby sběrného dvora

Ve středu 28. října, kdy je z důvodu státního svátku volný
den, bude sběrný dvůr uzavřen. Děkujeme občanům za po-
chopení.

Podzimní svoz v Přelouči a místních částech

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: úředník/úřednice - agenda dávek - hmotná nouze
pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD

název odboru: sociální odbor MěÚ Přelouč
platové zařazení při nástupu platová třída 9 (dle nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění) 

Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady je do 21. 10. 2009. 
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz, na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.



Vážení čtenáři,
v tomto příspěvku bych vás rád informoval o 2 volných

pracovních místech na pozici strážníka Městské policie Pře-
louč. Do 12. 10. 2009 mají všichni zájemci o tuto práci mož-
nost podat přihlášku s potřebnými doklady na městský úřad.

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
Strážníkem Městské policie Přelouč se může stát jen bez-

úhonný a spolehlivý občan ČR, starší 21 let, tělesně i du-
ševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle záko-
na č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

Všeobecné požadavky
" zdravotní stav odpovídající náročnosti práce strážníka - dob-

rá fyzická zdatnost a duševní způsobilost 
" střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou podmínkou
" řidičské oprávnění skupiny B 
"bezúhonnost a spolehlivost (uchazeč nesmí být soudně tres-

tán ani stíhán) 
" znalost práce na PC, komunikace,ochota se vzdělávat

Přihláška do VŘ bude obsahovat následující údaje:
jméno, příjmení, titul , trvalé bydliště, datum a místo narození,
telefon případně e-mail (důležité z důvodu rychlé komunikace)

Zájemce je povinen k přihlášce do VŘ připojit tyto doklady:
" strukturovaný podrobný životopis, ve kterém se uvedou úda-

je o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech uchazeče

" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
"ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
"doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu práce strážníka MP
" čestné prohlášení o spolehlivosti ne starší 3 měs. 

(§ 4b, zák. 553/1991 Sb. - přestupek, správní delikt)
"písemný souhlas uchazeče se zpracováním citlivých osobních

údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů. 

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 
do 12. 10. 2009, testy a pohovory proběhnou v termínu od
15. 10. do 29. 10. 2009.

Vybraní uchazeči se zúčastní pohovorů, následně fyzických
testů způsobilosti k výkonu práce strážníka MP. Úspěšní ucha-
zeči se zúčastní dalšího osobního pohovoru a psychotestů. Ter-
mín testů a pohovorů bude s uchazeči vždy předem sjednán.
Náklady výběrového řízení si hradí uchazeč sám. 

Přihlášku do výběrového řízení spolu s dalšími požadovaný-
mi doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 12. 10.
2009 na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 25, Přelouč.
Uzavřenou obálku označte čitelně heslem „VŘ-strážník MP“.
Podrobnější informace na telefonu 466 094 105.

NĚKOLIK ZAJÍMAVĚJŠÍCH PŘÍPADŮ
UPLYNULÉHO OBDOBÍ...

MLADÝ ZÁVODNÍK...
V brzkých ranních hodinách bylo hlídkou MP spatřeno au-

to, které vjelo do protisměru a následně se vrátilo zpět na pra-
vou část vozovky.

Z tohoto důvodu se hlídka MP rozhodla vozidlo zastavit
a provést kontrolu řidiče. Vozidlo začala hlídka zastavovat vý-
stražným světlem. Řidič ale na výzvu nereagoval a pokračoval
značnou rychlostí kolem sportovišr a dále do podchodu a smě-
rem k Labi. Na této komunikaci řidič vozidla na opakované vý-
zvy k zastavení zastavil. 

Po ztotožnění řidiče se hlídka nečekaně dozvěděla, že zá-
vodníkem byl patnáctiletý chlapec, který si auto vypůjčil bez
vědomí svého dědečka. 

OPILÝ ŘIDIČ...
Při kontrole lohenicko-mělických písníků si hlídka všimla

zaparkovaného automobilu, jehož řidiče viděla v odpoledních
hodinách konzumovat u stánku alkohol. Řidič se pohyboval
poblíž auta a po chvíli do něho usedl a rozjel se směrem do Va-
lů. Strážníci automobil zastavili a provedli dechovou zkoušku
u řidiče. Ta ukázala, že řidič jel pod vlivem alkoholu a v jeho
dechu přístroj naměřil 3,19 promile alkoholu !!! Proto byla na
místo přivolána hlídka policie ČR, která si na místě celou udá-
lost převzala.

PŘEPADENÍ BANKY...
Těsně před pravým polednem došlo k přepadení banky.

Hlídka okamžitě vyjela na místo ale i přes zapojení kamerové-
ho systému nebyl lupič bohužel chycen. Peněz si však užít ne-
stihl, protože byly znehodnoceny barvou z patrony. Pachatel
peníze odhodil nedaleko banky.

Po pachateli policie pátrá...

PŘED NONSTOPEM DOŠLO K NAPADENÍ NOŽEM...
Strážník vracející se ze služby si všiml, že se před nonstop

barem tvoří hlouček lidí, kteří se slovně napadají. Protože ver-
bální napadání zesilovalo a docházelo ke strkání, informoval
o tom kolegy. Ti monitorovali situaci kamerovým systémem, kde
již viděli, že došlo ke zranění jednoho z aktérů. Informovali po-
licii ČR a zdravotnickou službu a vyjeli na místo. 

Občan vietnamské národnosti způsobil mladíkovi hluboká
řezná poranění na paži. Kolemjdoucí poskytli mladíkovi 1. po-
moc, aby zastavili silné krvácení. Na místo během několika
vteřin dorazila díky včasnému informování i záchranná služba
a mladík byl převezen do nemocnice. 

Pachatel tohoto trestného činu je v současné době již do-
paden.

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Město Přelouč, Masarykovo nám. 25

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místa 2 strážníků Městské policie Přelouč
nástup možný 1. 11. 2009, 1. 1. 2010 nebo dohodou

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
Strážníkem městské policie se může stát jen bezúhon-
ný a spolehlivý občan ČR, starší 21 let, tělesně
i duševně způsobilý k výkonu povinností a opráv-
nění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Podrobné informace najdete na webových stránkách
města, případně na telefonu 466 094 105.



Podíval jsem se na svou sedmiletou
ošuntělou bundu, za kterou mě žena
plísnila, a rozhodl jsem se udělat radi-
kální krok. Ostatně, opakované lupání
skříně mě nejspíš upozorňovalo, že mi
vycházejí šaty z módy - a bylo rozhod-
nuto. Vyrazím na nákup a překvapím
rodinu.

Uvítal mě nápis TRŽNICE ASIA. Pod
plachtou bylo přítmí a všude táhlo. 

„Bundu - moderní“, vykoktal jsem. 
„Bundu - dobrý kvalita“, rozzářil se

prodavač.
V nečitelném zrcadle se mi bunda

zdála o několik čísel větší. Hledám cedul-
ku s vysvětlením. No, jasně, XXL.

„Ale já mám L!“
Vysvětluje, že XX vlastně nic nezna-

mená a významně pomrkává: 
„Větší kvalita - dobrý!“ 
Inu, rukávy si elegantně ohrnu, ve

větší bundě budu vypadat statně. A pak
- co když během dalších let přiberu.

Doma bylo ticho asi týden. Skutečně
jsem překvapil a nejen svou samostat-
ností. Pak si zvykli. Dokonce mi ze sou-
citu odpárali zatraceně dobře držící ce-
dulku, která na krku škrábala, a sešili
švy, které se samy páraly.

Nakupovat mě nebaví, ale uplynulo
dalších sedm let a já potřeboval boty. Na
koupi bot se snad nedá nic zkazit a tak
jsem vyrazil.

Plátěný butik se přestěhoval do ka-
menného domu. Obchod změnil název
na ORIENT, byl provoněn myšinou a pro-
davač změnil tričko. Slevy zimní obuvi
potěšily mou duši. Cpu nohy do vybra-
ných bot a zápolím se zipem. Zaberu
a zadrhovadlo mi zůstalo v ruce.

„Dát slevu“, slyším za zády známý
hlas.

To zrovna. Napřímil jsem svých
188 cm. Beze slova rozbalil novou kra-
bici. Padnou jako ulité. A ten kožíšek
uvnitř.

„Dát slevu“. No proto.
Na ulici „okukuju“ důchodce, zatím

dobrý, nikdo je nemá. Staré boty skonči-
ly v nejbližším kontejneru. Začalo pršet.
Křest deštěm!

V předsíni jsem boty tiše zařadil me-
zi obuv s přesvědčením, že kvalitní zbo-
ží si udělá reklamu samo a vyčkával jsem
příležitostnou oslavnou reakci rodiny.

Vzduch v bytě rozřízl nepředstavitel-
ný gumový puch. Moje boty v botníku
byly záhy odhaleny. Byl jsem i s nimi vy-
nesen na déšr. Není nic smutnějšího, než
pohled na nové boty, jak stojí pod kon-
tejnerem.

Druhý den se pokorně podvoluji roz-
hodnutí své ženy, když ve starých botách
na běžky, které plácají předsunutým ja-
zykem v tající břečce daleko přede mnou,
vstupuji doprovázen útrpnými pohledy
personálu do provoněného obchodu s ná-
pisem Bara.

D. Jiroutová
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Příměstský tábor II. běh
Poslední srpnový týden jsme se snažili rozptýlit myšlenky

na nadcházející školní rok a proto jsme vyrazili na putování
po okolí Přelouče. Počasí nám přálo, mohli jsme se vykoupat
v autokempu Semín a Buňkov. V Kladrubech jsme si prohlídli
koně ve výběhu. Navštívili jsme Kunětickou horu, kde jsme se
potkali se strašlivým drakem i s ježibabou v Perníkové cha-
loupce. Díky laskavosti paní Ireny Malé se děti na závěr týd-
ne svezly v Mělicích na koni. 

Zahájení zájmové činnosti v DDM Domeček
Všechny děti, rodiče a příznivce DDM zveme na zahájení

naší činnosti v pátek 9. 10. 2009 v DDM. 
Při této příležitosti si můžete prohlédnout všechny prostory

našeho DOMEČKU, na zahradě si můžete opéct uzeninu, kterou
si donesete nebo si zazpívat u táboráku se skupinou VODFRK.

Připravujeme: Počítačové kurzy pro seniory
Zájemci se mohou přihlásit v DDM. Kurz bude otevřen po

naplnění kapacity.

Pavel Hrdý, Blanka Leksová, Jana Homolová

Přírodní památka Mělické labiště byla vyhlášena v roce
1982 na ploše 8,11 ha. PP je staré, mrtvé rameno na pravém
břehu Labe, asi 1 km jihovýchodně od obce Mělice. Předmě-
tem ochrany PP je nejlépe zachovalé labské rameno na území
pardubického okresu. Vodní hladinu porůstá bohatá vodní ve-
getace se vzácnými druhy rostlin. Při jarních povodních je pra-
videlně zaplavováno z Labe. Rameno vzniklo uměle při regu-
laci Labe ve 20. letech 20. století.

Opuštěné, mrtvé pravobřežní rameno meandru Labe leží na
holocenních hlinitopísčitých naplaveninách. Okolí pokrývá flu-
vizemě, v blízkosti ramene (na severozápadě) se na drobných
přesypech vátých písků vytvořily arenosoly.

Ochrana ramene byla původně navržena k zachování po-
četné populace leknínu bělostného (Nymphaea candida), kte-
rý pokrýval většinu hladiny. Koncem 80. let 20. století leknín
z neznámých důvodů vymizel, v roce 2000 byl nově potvrzen.
Rostou zde stulík žlutý (Nuphar lutea), růžkatec ostnitý (Ce-
ratophyllum demersum), vo�anka žabí (Hydrocharis morsus-
ranae), okřehek menší (Lemna minor), stolístek přeslenitý (My-
riophyllum verticillatum), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus)
atd. V pobřežních porostech najdeme např. křivatec žlutý (Ga-
gea lutea), česnek ořešec (Allium scorodoprasum), dymnivku
dutou (Corydalis cava).

Nad vodní hladinou létají běžné druhy vážek: motýlice obec-
ná (Calopteryx virgo), šidélko větší (Ischnura elegans), šídlo mod-
ré (Aeshna cyanea), vážka ploská (Libellula depressa), vážka ru-
dá (Sympetrum sanguineum). Na travnatých březích Labe v těsné
blízkosti ramena byla nalezena klínatka žlutonohá (Gomphus
flavipes), silně ohrožený druh vážky žijící u tekoucích vod, přede-
vším u nížinných řek. Vzácně se rozmnožují čolek velký (Tritu-
rus cristatus) a ropucha zelená (Bufo viridis), hojná je ropucha
obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan
skřehotavý (Rana ridibunda). Běžná je užovka obojková (Natrix
natrix). Ze vzácnějších druhů ptáků zde hnízdí např. moták po-
chop (Circus aeruginosus), slípka zelenonohá (Gallinula chlo-
ropus) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Rybářům na
slepém rameni a Labi konkuruje vydra říční (Lutra lutra), kte-
rá ale dává přednost rybám o velikosti kolem 20 cm.

Rameno je dosud spojeno s Labem, takže nehrozí ani bez-
prostřední zazemnění, ani zvyšování obsahu živin.

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

Jiří Rejl
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Dům dětí a mládeže
Přelouč

Přírodní památka
Mělické labiště

Drakiáda
V neděli 18. 10. 2009 pořádá DDM Přelouč

již tradiční Drakiádu.
Sraz všech účastníků je v 15.00 hodin u ragbyového hřiště,

soutěžit mohou draci vyrobení i kupovaní.
Startovné: 20 Kč.      Občerstvení možno zakoupit na místě.



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Konec prázdnin, začínáme !!!
V pátek 4. září jsme zahájili činnost klubu Radost naučnou

stezkou, kde děti plnily vědomostní úkoly. Přebytečnou ener-
gii vybily v nejrůznějších soutěžích, např. v Obelixově hodu,
přetahování, chůzi na chůdách, florbalovém slalomu a fotba-
le. Svou hlavičku děti potrápily v matematických úkolech, ne-
chybělo opékání buřtíků a na samý závěr se děti vyřádily na
oblíbené diskotéce. 

Výtvarné kurzy:
# Malování na textil

Začínáme v úterý 6. října a pokračujeme 13. října. Kurz je
určen nejen pro děti, ale mohou se zúčastnit i rodiče nebo
zájemci, kteří mají chur naučit se něco nového. Doneste si
tričko, nebo polštář. Příspěvek na barvy 50 Kč.

# Podzimní dekorace z přírodních materiálů.
Na tomto kurzu se s Vámi rádi přivítáme 27. října.

Lektorkou obou kurzů je Pavla Vosáhlová

Leona 
v ČeskoSlovenské Superstar 2009

Leona Šenková z Přelouče postoupila na pražském castin-
gu Česko Slovenské Superstar do brněnského divadla a zde
se stala semifinalistkou. Již nyní patří do nejlepší čtyřiadvacít-
ky z 11.000 uchazečů, což je ohromný úspěch. 

Leona skvěle reprezentovala ZŠ na Masarykově náměstí
v pěvecké soutěži o Perníkového slavíka, kterého vždy vyhrá-
la. Navštěvovala ZUŠ Přelouč, kde se pod vedením paní Jany
Bednářové věnovala sólovému zpěvu a hře na akordeon u pa-
ní Bedřišky Kocourkové. Získala mnohokrát ocenění a postou-
pila do celostátních kol. Za zmínku stojí krásné třetí místo v akor-
deonové soutěži, které Leona získala společně s Michaelou
Šorfovou.

K úspěšným vy-
stoupením Leony
patří i duo s Jiřím
Košrálem, kdy spo-
lečně v doprovodu
Kolínského orches-
tru zazpívali v diva-
dle píseň z muziká-
lu FANTOM OPERY. 

Dalším úspě-
chem byl videoklip
z muzikálu Kleo-
patra, kde jsme se
z 3 000 uchazečů
v Praze na Barran-
dově umístili na 2.
místě v pořadu „Na-
toč to, staň se hvěz-
dou“.

Nyní Leona stu-
duje střední odbor-
nou školu pedago-
gickou v Čáslavi, aby své bohaté zkušenosti předala těm nej-
menším v mateřské škole. Slyšet ji můžeme i v Heavy meta-
lové skupině KOMAT, kde již delší dobu působí jako zpěvačka. 

Leona, za to co dokázala, už te� je pro nás SUPERSTAR.
Přejeme jí hodně štěstí, držíme palce a zároveň prosíme, po-
sílejte jí hlasy. Děkujeme.

Otevírací doba klubu RADOST:
PO 14:30 - 17:30
ÚT 14:30 - 17:30
ST 14:30 - 17:30
ČT 14:30 - 17:30

Kolektiv klubu Radost
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JAKUB KLUB
V Jakub klubu jsme v září zahájili připravené projekty NA-

ŠE ZEMĚ a NAŠE SPOLEČNOST. 
Začali jsme poznáváním části Severní Ameriky - Kanady

a Aljašky. Děti se seznámily se základními informacemi a spo-
lečně jsme vytvořili mapy východní a západní Kanady včetně
americké Aljašky. Na těchto mapách jsme znázornili zvířata,
plodiny, zvláštnosti i nerostné bohatství těchto zemí. Neza-
pomněli jsme ani na zvyky a samozřejmě na obyvatele těch-
to oblastí.

Děti si namalovaly kanadskou vlajku a vyráběly inuitskou
prstovou masku sloužící k obřadním účelům či iroquoiský dar
- wampum a samostatně si sháněly další informace o Kana-
dě. Výsledky jejich snažení ohodnotíme a odměníme drobný-
mi dárky.

V dalším období se budeme věnovat další části Severní
Ameriky - USA, Mexiku, Střední Americe a karibské oblasti.

kolektiv Jakub klubu

RC KUBÍČEK
Milé maminky, přij�te využít zahradu, tělocvičnu a klu-

bovnu k rozšíření dovedností vašich dětí. Tuto příležitost má-
te každý čtvrtek od 9 do 11.30. Těšíme se právě na vás! Účast
zdarma.

NOVINKA
Od 18.10. rozšiřujeme program o NEDĚLNÍ SPORTOVNÍ

ODPOLEDNE v tělocvičně Orlovny v době od 15 do 16 hod.

pro rodiny s dětmi do 6-ti let. K dispozici bude domeček,
„odrážedla“, tunel, trampolína a další atrakce.

Vstupné 10 Kč / osoba, držitelé rodinných pasů 50 % sleva.
Šatna zdarma. Bezbariérový vstup.

J. Salfická

Krajské kolo ocenění 
Společnost přátelská rodině v Pardubickém kraji

Právě probíhá příjem nominací na ocenění státních, nevlád-
ních i soukromých společností a organizací, kulturních a spor-
tovních institucí, škol, nemocnic, výrobních podniků a firem,
médií, obcí, úřadů … tedy těch, kdo splňují kritéria udělení cer-
tifikátu. Krajské kolo se uskuteční v Chrudimi 22. 10. 2009.
Pořadatelé soutěže očekávají návrhy především z řad „uživate-
lů“, tedy rodin, které tímto chtějí ocenit vstřícnost navrhované
instituce vůči rodinám s malými dětmi. Pokud máte nějaký tip,
neváhejte a podejte návrh na ocenění. 

Více informací je na www.materska-centra.cz

KURZ KOMUNIKACE A SEBEPREZENTACE 
PRO ŽENY

Ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung pořádá-
me ve dnech 9. - 10. 10. 2009 kurz komunikace a sebeprezen-
tace pro ženy v Evropském školícím centru v Litomyšli. Kurz
lektorují Vladimír Hřebíček a Vladimír Fanta. Začátek je v pá-
tek ve 14 hodin a končí v sobotu v 16 hodin. Kurz je zdarma
včetně ubytování a stravování. 

Pokud máte zájem, nahlaste se na tel. 731 402 371, máme
ještě několik míst volných. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
„Jedna hodina týdně pro druhé“

Pokud přemýšlíte, zda se přihlásit jako dobrovolník pro do-
brovolnickou činnost v domově důchodců, prosím kontaktuj-
te nás. V říjnu připravujeme pro zájemce kurz komunikace
a základů psychologie pro dobrovolníky s psycholožkou
Mgr. Evou Bicanovou. Absolvování tohoto kurzu je předpo-
kladem a užitečnou přípravou pro výkon dobrovolnické činnos-
ti. Taky je možnost rozhovoru s dobrovolníky, kteří návštěvy
u obyvatel domova již vykonávají. Kurz proběhne některou so-
botu a je bezplatný. Termín uvedeme na plakátech. 

Zdenka Kumstýřová
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Sportovní hala je tady
Jedenatřicátého srpna byla v areálu

naší školy otevřena nová sportovní hala.
Stalo se tak (bez jediného dne) padesát
let poté, co byla podobným slavnostním
způsobem uvedena do provozu škola.
S výjimkou prvních sedmi let neměla
škola nikdy vlastní prostory pro výuku tě-
lesné výchovy a další sportovní aktivity.
K těmto účelům jsme využívali zařízení
jiných organizací, především přeloučské-
ho gymnázia a Sokola Přelouč. Jim pat-
ří dnes moje poděkování za vstřícnost,
ochotu a vskutku dobrou spolupráci.
I tak jsme v oblasti sportu dosahovali tr-
vale dobrých výsledků. Předpoklad je, že
v letech příštích budeme ještě lepší.

Ke svým padesátinám tedy dostala
škola v podobě sportovní haly nádherný
dárek. Pro tisíce žáků minulých genera-
cí hala sloužit nemohla. Je nádherné, že
pro tisíce a desetitisíce sportovců gene-
rací příštích svoje dveře otevřela.

Otevření haly provázelo vystoupení žáků

Přeji nové hale, aby byla svědkem
jen krásných událostí a okamžiků, slav-
ných vítězství i motivujících porážek.
Přeji tomuto novému centru sportovní-
ho života Přelouče, aby vzpomínky v kaž-
dém, kdo je navštíví, patřily k těm trva-
lým a nejhezčím v životě.

Jménem svým i jménem svých kole-
gů a kolegyň, ale především jménem žá-
ků současných i budoucích děkuji měs-
tu Přelouč za vytrvalou snahu a úsilí,
jejichž výsledek stojí u naší školy.

Mgr. František Jelínek
ředitel

Nový školní rok
S novým školním rokem vstoupila ško-

la do šestého desetiletí své existence. Je
to školní rok jedenapadesátý. Zahájil ho
ředitel školy, který pak spolu s místosta-

rostou města Ing. Ivanem Moravcem a zá-
stupkyní ředitele školy Mgr. Magdou Pa-

cákovou navštívili a přivítali prvňáčky. Pro
ně byly již tradičně (popatnácté) připrave-
ny slavnostní jízdy v kočárech s koňmi
Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem. Přejme si, aby nastávající školní
rok byl pro všechny žáky, pedagogický
sbor a další zaměstnance školy šrastný
a úspěšný.

Mgr. Zdeňka Hostašová

Vytváříme pozitivní vztahy
v nových kolektivech
... jací budou moji noví spolužáci? ...

znám je? ... budeme dobrými kamará-
dy? ...

Podobné otázky se před začátkem
školního roku honí hlavou snad každé-
mu, kdo nastupuje do nového kolektivu.

Abychom na tyto otázky našli odpo-
vě�, uspořádali jsme pro žáky 6. ročníků
seznamovací projektový den. Nejprve jsme
si ve třídách popovídali o svých zálibách
a pak jsme vyrazili společně do přírody.
Žáci si vyzkoušeli různé hry a aktivity,
které jim pomohly k tomu, aby se lépe
poznali, naučili se navazovat kontakty
a věděli, že se mohou jeden na druhého
spolehnout. A protože nám přálo i poča-
sí, vraceli jsme se do školy bohatší o no-
vé zážitky i kamarády.

Mgr. Eva Horáková,
Mgr. Blanka Prokopová
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Základní škola
Smetanova ul.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 13. 10.   úterý 14.00 - 16.30

14. 10.   středa 7.30 - 8.00 a 14.00 - 16.30
15. 10.   čtvrtek 7.30 - 8.00

KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Pokud máte možnost, papír zvažte.
Nelze sbírat kartóny ani lepenku.

Ani papír nesmí být uložený v kartónových krabicích, prosíme pouze svázat.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.



Kurz zdarma
Od 21. 10. 2009 v 15.45 se koná kurz - Základy na PC pro se-

niory - v budově základní školy č. 50. Výuku povede Mgr. Petra
Chotěborská v nové učebně ICT získané z finančních prostřed-
ků Nadace ČEZ. Sraz u modrých dveří. Přihlásit se můžete na
tel: 466 953 156, 466 958 826.

Kroužky - 1. stupeň
Keramický p. V. Šorfová 1. + 5. tř.

p. D. Staňková 2. + 3. + 4. tř.
p. E. Zoulová ŠD

Anglický jazyk p. E. Zoulová ŠD
Aerobik p. Nečasová ŠD
Dovedné ruce p. Prokopcová Kasalová ŠD
Florbal p. Prokopcová Kasalová ŠD
Sportovní p. V. Ostatek 4. + 5. tř.
Rekreační Tv p. I. Richterová 1. tř.
Zábavné počítače p. M. Souček 2. tř.
Německý jazyk p. D. Cyroňová 4. + 5. tř.
Cvičení z Čj - 4. + 5. tř. p. D. Cyroňová 4. + 5. tř.

Cvičení z M - 4. + 5. tř. p. K. Pokorná od 4. tř.
Hravé doučování p. H. Hýžová 3. + 4. tř.
Logopedická péče p. M. Černohlávková

Kroužky 2. stupeň
Cvičení z Čj - 6. tř. H. Konvalinková
Cvičení z M - 6. + 7. tř. M. Holická
Cvičení z Čj - 8. tř. L. Podlasová
Keramika J. Müllerová
Kondiční kulturistika M. Bulušek
Aj - konverzace M. Pospíšilová
Internet P. Chotěborská
Instrum. pěv. sbor E. Rejfová
Projekty-exkurze M. Nápravníková, M. Skálová, 

J. Špačková

Kurz - Základy na PC pro seniory P. Chotěborská (od 21. 10.
- v 15.45 h) v budově č. 50

Všechny kroužky jsou zdarma, pouze v keramickém kroužku
žáci platí 200,- Kč na materiál, výrobky si nosí domů.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

1. září usedlo do lavic v prvních třídách 46 prvňáčků. Do
školy dorazili v hojném doprovodu svých blízkých. Společně
se přivítali se svými třídními učitelkami, pozdravili se s paní

starostkou a ředitelkou školy. Přejeme jim dobrý start a radost-
nou školní práci.

Vítejte prvňáčkové
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2. října PŘEDČÍTAČ
pátek USA - mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna ge-
20.00 hod. nerace vypořádává se zločiny té předešlé. KAM AŽ ZAJDETE, ABYSTE

UCHRÁNILI TAJEMSTVÍ?
123 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

3. října SCOOBY DOO 5
sobota USA - Vydejte se na další dobrodružství se známými členy společnos-
16.30 hod. ti Záhady s.r.o. V první příhodě Fred a mužstvo Scooby-Doo potkávají

basketbalovou hvězdu a musí se vypořádat se strašidelným bě-
sem, který hází neskutečné rychlé míče.

102 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

4. října MAMMA MIA!
neděle Velká Británie - veselý romantický film o nevěstě, její matce a třech
17.30 hod. možných otcích, natočený podle úspěšného muzikálu. Hudební ko-

medie s písněmi legendární švédské popové skupiny ABBA nabízí
veselou, až ztřeštěnou podívanou. Snímek s Meryl Streepovou a Pier-
cem Brosnanem v hlavních rolích.

108 minut 30 Kč mládeži přístupný

9. října VÍNO ROKU
pátek USA - událost, která se nikdy nedočkala uznání, jehož si zasluhuje.
20.00 hod. V roce 1976 vyvolala ve vinařských kruzích malá americká vinice

rozruch tím, že při slepé ochutnávce porazila vyhlášená fran-
couzská vína a definitivně tak zapsala Kalifornii do mapy vinař-
ského světa.

110 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

10. října ZACK A MIRI TOČÍ PORNO
sobota USA-dlouholetí kamarádi a spolubydlící, kteří mají problémy a hro-
20.00 hod. mady dluhů. Když jim je odpojena elektřina a vodovod, napadne

je spásná myšlenka vydělat si rychle nějaké peníze tím, že s po-
mocí svých přátel natočí pornofilm. Původně čistě obchodní záleži-
tost se změní v něco mnohem většího.

101 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

11. října MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…
neděle ČR-velkoryse koncipovaný dokument režiséra Miloše Šmídmajera,
17.30 hod. který hledá odpovědi na základní otázky: Proč musel Miloš Forman

natočit některé filmy tak, jak je natočil? Z čeho pramení jeho vnitř-
ní síla? Jaký je jeho životní příběh?

100 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

16. října BRUNO
pátek USA-v Brunovi herec Sacha Baron Cohen divákům představují
20.00 hod. další postavu ze své jedinečné kolekce: homosexuálního módního

komentátora, který je hostem nejlepších nočních show v každé
německy mluvící zemi... Kromě Německa.

81 minut 60 Kč mládeži do 15let nepřístupný

17. října SCOOBY DOO 6
sobota USA-Shaggyho a Scoobyho nejdivočejší sny se mění v realitu! Vy-
16.30 hod. hráli výlet do Munchvillu, kde se nachází továrna na Scoobyho

milované keksíky. Přimíchejte k tomu sliznaté Těstomonstrum a má-
te dokonalý recept na katastrofu…

102 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

18. října VDANÁ SNOUBENKA
neděle USA-oblíbená rozhlasová moderátorka ve své pravidelné relaci
17.30 hod. pomáhá posluchačům řešit jejich vztahové trable. Ženy ji zbož-

ňují, právě vydala knihu, sama je šrastně zasnoubená s perfekt-
ním mužem a proto se zdá, že je pro udílení rad tou pravou…

90 minut 70 Kč mládeži přístupný

23. října MILENCI
pátek USA-příběh Leonarda, který po neúspěšném pokusu o sebevraždu
20.00 hod. poznává dvě ženy: tajemnou a krásnou sousedku Michelle, která,

jak brzy zjišruje, vede boj s vlastními démony minulosti, a milou
a starostlivou Sandru, dceru obchodníka, s níž se ho snaží se-
známit rodiče. 

110 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

24. října DISTRICT 9
sobota USA-před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimo-
20.00 hod. zemské civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo vý-

znamný technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimo-
zemšrané byli uprchlíky z vlastní planety…

112 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

25. října HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
neděle USA-Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostá-
17.30 hod. vá stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je

majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Vol-
demortovy temné minulosti.

154 minut 30 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

30. října PIRÁTI NA VLNÁCH
pátek GB/USA/Německo/Francie-po Lásce nebeské přichází Plavba ne-
17.30 hod. beská. Jeden z nejúspěšnějších a nejzábavnějších scenáristů Ri-

chard Curtis do ní obsadil ty nejlepší britské komiky a ty nejlep-
ší hudební kousky z šedesátých let minulého století.

134 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

31. října G.I.JOE
sobota USA-poslední velký zahraniční projekt natáčený v České republice
17.30 hod. zná konečně své celé jméno. Vlna akčních scén, která se zastaví

až závěrečnými titulky. Celý film je na co koukat díky výborným
digitálním efektům a napínavému příběhu.

118 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

1. listopadu MARY A MAX
neděle Austrálie-celovečerní film s plastelínovými postavičkami je prostým
16.00 hod. příběhem o korespondenčním přátelství dvou rozdílných lidí - Ma-

ry Dinkleové, boubelaté osamělé osmileté holčičky a Maxe Horo-
vitze, 44letého značně obézního židovského muže s Aspergerovým
syndromem.

92 minut 30 Kč mládeži do 12let nevhodný

1. listopadu MUŽI V ŘÍJI
neděle ČR-příběh se odehrává v malé vesnici, v níž končí silnice. Obyvate-
18.00 hod. lé touží stát se obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník

ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrov-
ství Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé disciplíně.

119 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6. listopadu VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
pátek USA-přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti
20.00 hod. lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské

sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny.
Podle státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo za-
vinili hospodářskou krizi.

138 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

7. listopadu LAURA A JEJÍ HVĚZDIČKA
sobota USA-když se malá Laura s rodiči a bratříčkem přestěhují z ven-
16.30 hod. kova do velkého města, cítí se tam ztracená a nemůže si najít no-

vé kamarády. Až jedné kouzelné noci, kdy padají hvězdy, najde
v parku hvězdičku, která si ulomila nožičku…

78 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

8. listopadu OPERACE DUNAJ
neděle ČR/Polsko-film připomíná invazi vojsk Varšavské smlouvy do Čes-
17.30 hod. koslovenska v srpnu 1968. Vypráví o polském tanku, který se v Če-

chách ztratí během srpnové invaze. 
Hrají: Jiří Menzel, Boleslav Polívka, Jan Budač, Rudolf Hrušínský
a další.

104 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

13. listopadu HODINU NEVÍŠ
pátek ČR/SR-film je inspirován nemocničními vraždami, zejména pak
17.30 hod. konkrétním případem tzv. heparinového vraha. Co se odehrávalo

v mysli mladíka, který se rozhodl vykonávat ty nejtěžší zločiny, a mít
přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc?

95 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

Kulturní služby města Přelouče
ŘÍJEN 2009 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz



Vážení spoluobčané,
klub maminek zahájil svoji poprázdninovou činnost Dny

otevřených dveří. První den jsme cvičily, zpívaly, tvořily a hrá-
ly si s většími dětmi, druhý den byl věnován miminkům ☺. Při-
nášíme fotky z těchto dní.

V době psaní tohoto článku se chystáme na autobusový
výlet do Vodního světa v Kolíně a také na odpoledne pro
celou rodinu s názvem Odpoledne pro skřítky. Podrobnosti
o průběhu těchto akcí Vám přineseme v příštím čísle.

Těšíme se na Vás, přij�te také ☺
Více fotek a vše o naší činnosti naleznete

na našich webových stránkách www.klubslunicko.wz.cz.

I. Kubová
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Napsali nám !

Klub maminek a dìtí Sluníèko

V měsíci říjnu se uskuteční:

Ve spolupráci s RC Kulihrášek Pardubice
pořádáme autobusový

VÝLET DO SLATIŇAN NA KOČIČÍ HRÁDEK
Výlet zahrnuje: cestu autobusem s možností uložení sport.
kočárku, focení se s ježibabou, krmení koní, pohádku, hledá-
ní a osvobozování princezny, plnění úkolů, zpívání. Na závěr
bude sladká odměna. Cena výletu je 100 Kč/místo. Termín
a čas se dozvíte v nejbližších dnech z našeho webu a z le-
táků ve městě.

PŘÍPRAVA NA TĚHOTENSTVÍ A POROD
vedená zkušenou dulou Na�ou Baliharovou. Příprava pro-
běhne v našem klubu formou tří setkání v těchto termí-
nech: 8. 10., 22. 10. a 29. 10. od 16 do 18.30 h. Druhý a třetí
termín lze na přání účastníků eventuelně změnit. Cena kur-
zu je 900 Kč. Podrobnosti naleznete na našem webu a na
letácích ve městě.

BURZA TĚHOTENSKÉHO A DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK

Burza se uskuteční v budově ZUŠ v těchto termínech:

PŘÍJEM DO BURZY: 15. 10. od 16.00 do 18.00 hodin
PRODEJ:    16. 10. od 9.00 do 11.30 hodin
VÝDEJ VĚCÍ A PENĚZ: 16. 10. od 12.30 do 13.30 hodin 

eventuelně dle předchozí domluvy

Z kapacitních důvodů nepřijímáme jiné oblečení na dospělé
než těhotenské. 
Manipulační poplatek za vloženou věc je 1 Kč. Na provoz
klubu Sluníčko účtujeme poplatek 5 % z prodané věci.

V měsíci listopadu se můžete mimo pravidelný program
těšit na přednášky o výchově dětí, adventní tvoření a další
aktivity dle přání maminek ☺
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Září roku 1979 se poprvé otevřela brána nové šestitřídní
mateřské školy v Kladenské ulici. Přeloučáci byli nesmírně hrdi,
nebor skolku vybudovali vlastními silami v akci „Z“ za přispě-
ní národního podniku Tesla a Městského národního výboru

Přelouč. V té době to byla největší stavba tohoto druhu ve Vý-
chodočeském kraji. K mateřské škole v roce 1981 přibyly ještě

tři třídy jeslí a sauna. Za uplynu-
lých 30 let se ve školce a v jeslích
vystřídalo velké množství dětí. V do-
bě totality bylo zapsáno v každé
třídě mateřské školy 35 a v jeslích
20 dětí. Po revoluci došlo k celko-
vému uvolnění režimu a ke sníže-
ní počtu na 26 dětí na třídě. V ro-
ce 1991 byly zrušeny jesle a tento
objekt využívala MŠ Máchova dá-

le pak soukromá škola „ABC Music“, nyní zde působí Základ-
ní škola praktická. V současné době má naše škola 7 tříd
s kapacitou 175 dětí, 14 pedagogů, 9 provozních pracovníků.
Výchovně vzdělávací činnost vychází ze školního vzdělávací-
ho programu -„Cestičky za poznáváním“ - rozdělený do inte-
grovaných bloků - Poznávám svět
přírody. Já člověk, človíček. Pozná-
vám svět okolo sebe. Poznávám tra-
dice. Tento program doplňují: další
akce MŠ - plavecký výcvik, škola
v přírodě, polodenní výlety do oko-
lí, pravidelná účast na přehlídce pó-
diových vystoupeních mateřských
škol - „Holická Mateřinka,“ účast na
akcích města - Dabing, vánoční ko-
ledování, vystupování v Domově dů-
chodců v Přelouči, rozloučení s před-
školáky pro rodiče i veřejnost, exkur-
ze, spolupráce s hasiči a městskou
policií, sportovní soutěže, oslavy MDD,
1x měsíčně divadelní představení,
pořádání výstav výtvarných prací dě-
tí v Městské knihovně, a kroužky -
pěvecký, keramický, hra na flétnu
a prácí s počítačem. Zub času po-
znamenal všechny tři pavilony ško-
ly, proto si přejeme, aby celý objekt

dostal „nový kabátek“ a aby se ze všech tříd ozýval jen veselý
dětský smích plný radosti a pohody.

Kolektiv MŠ Kladenská 
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Mateřská škola Kladenská je tu už 30 let

Inzerce

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA
druhá světová válka
GOMOLA, Jan
Objevil jsem Katyň: unikátní zpově�
Čecha, který sloužil u Wehrmachtu.
Praha: Plot, 2009.

HUBÁČEK, Josef
Moje vzpomínky na létání. 
Klatovy: Dragon Press, 2009.

VRBA, Rudolf
Utekl jsem z Osvětimi. 
Praha: Sefer, 2007.

mezilidské vztahy
SALOMÉ, Jacques
Mluv se mnou, mám ti co říct. 
Praha: Portál, 2009.

RIEMANN, Fritz
Schopnost milovat. 
Praha: Portál, 2009.

polygrafie
ŠTORM, František
Eseje o typografii. 
Praha: Spol. pro Revolver Revue, 2008.

ruční práce
DYE, Gilian
Paličkovaná krajka pro začátečníky. 
Praha: Ikar, 2009.

vlastivěda, cestopisy
LESCHINGER, Martin
Cyklovýlety po Česku: na kole 
za poznáním Čech, Moravy a Slezska.
Ústí nad Orlicí: Flétna, 2009.

ÚDOLÍ, soutěsky a kaňony v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku.
Praha: Olympia, 2009.

BALKOVÁ, Anita
Brazílie, dobrý den! 
[Česko]: Ladislav Balek, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
BRDEČKOVÁ, Tereza
Listy Markétě (novely o tajemství). 
Praha: Odeon, 2008.

EGELAND, Tom
Konec kruhu. 
Praha: Knižní klub, 2007.

MAC CALL SMITH, Alexander
První dámská detektivní kancelář. 
Praha: Argo, 2009.

PALER, Octavian
Život na nástupišti. 
Praha: Mladá fronta, 2009.

WHITTON, Hana
Dáma v modrém hedvábí. 
Praha: Knižní klub, 2009. 

DIVADELNÍ HRY
CIMRMAN, Jára da
Divadlo Járy Cimrmana. 
Hry a semináře. Úplné vydání.
Praha: Paseka, 2009.

POEZIE
NAVAROVÁ, Zuzana
Andělská počta: písňové texty 
z let 1998-2004. Brno: Host, 2009.

RUDČENKOVÁ, Kateřina
Popel a slast. 
Praha: Klokočí, 2004.

ŽIVOTOPISY
CINGER, František
Arnošt Lustig zadním vchodem: 
autorizovaný životopis.
Praha: Mladá fronta, 2009.

ZIMMERMANN, Hans Dieter
Jak porozumět Kafkovi. 
Praha: Nakl. Fraze Kafky, 2009. 

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
WHITE, Ellen Emerson
Titanic: deník dívky z roku 1912. 
Praha. Egmont, 2009.

VERNE, Jules - NEFF, Ondřej
Pět neděl v balonu. 
Praha: Albatros, 2009.

LABBÉ, Brigitte
Já a svět, svět a já. 
Praha: Knižní klub, 2009.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Hned na první školní den, tedy 1. 9. 2009, připravil Odbor ži-
votního prostředí Městského úřadu Přelouč ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou v Přelouči pro milovníky přírody další zajíma-
vou akci. Po slavících a ledňáčcích přišli na řadu netopýři. To,
že mají tito zajímaví savci v našem městě mnoho fanoušků, se
projevilo na počtu účastníků. Před promítacím plátnem v Zálož-
ně se nás sešlo víc než 50. Možná některé zájemce na úvod-
ní besedu přivedla i dřívější zkušenost, že každá z přednášek
Mgr. Jiřího Rejla, vedoucího Odboru životního prostředí v Pře-
louči, který je duší celého projektu, bývá velmi zajímavá. Ani
tentokrát nás nezklamal. Na pomoc si přizval Ing. Ivana Hývla,
který se obětavě postaral o technické zázemí akce. Jedinečné
snímky, doprovázené zasvěcenými informacemi před námi ote-
vřely knihu života netopýrů od jara do zimy. Už víme, kde všu-

de v Přelouči a okolí netopýři žijí, už víme,
co jim chutná, jak je to s mlá�aty a další
zajímavosti. Jenom otázka, zda netopýrům
dorůstají vypadlé zuby, zůstává dál záhadou,

na to neměl odpově� ani odborník.
Druhá část celého večera, uspořádaného v rámci Evropské

noci pro netopýry, byla mnohem dobrodružnější. Zejména pro
děti, kterých bylo mezi diváky poměrně dost. Výprava večer-
ním šerem k Račanskému rybníčku byla plná očekávání. Bu-
dou tam? Nebo nám pokazí radost a poletí někam jinam? 

Netopýři moc nespolupracovali. Dlouho na sebe nechali če-
kat, pak jsme jejich signály zachytili v ,,kouzelné krabičce“, na-
stavené na jejich frekvenci, ale že by je zahlédl, tím se ne-
mohl chlubit žádný z nás. Ale nám to nevadilo. Už jsme o nich
věděli tolik, že jsme si je nad rybníčkem dokázali v té tmě
krásně představit. 

Pak jsme se teplou nocí rozcházeli domů a od té doby se
těšíme, co to bude příště!                                L. Hývlová

NOC PLNÁ NETOPÝRŮ



V posledním čísle našeho časopisu
jsme vám slíbili, že Vás budeme postup-
ně seznamovat se zajímavými lidmi z na-
šeho města, kteří zde mezi námi žijí, ma-
jí své záliby i koníčky, jsou nenápadní
a přece v něčem vyjímeční. 

Jednou z těchto osob je i dlouholetá
občanka města Přelouče - paní Manka
Červová. Tato velmi skromná a na prv-
ní pohled nenápadná paní je však velmi
aktivní a činorodá, a to nejen fyzicky, ale
i duševně. Jak jí to podmínky dovolí, rá-
da cestuje po našich severních horách
a to jak v zimě, tak v létě. Miluje svoji
zahrádku a kytičky na ní, ale ze všeho
nejraději se věnuje tvorbě, která dnes
není ničím vyjímečným - keramice. 

A zde bych se ráda zastavila - její
FIGURÁLNÍ KERAMIKA zcela vybočuje
z řady těch tuctových výrobků, které nás
na různých místech obklopují a podbíze-
jí se jako umění. 

Její postavičky i celé tematické sou-
bory včetně příslušenství k nim (z doby
dávno minulé, dobové výjevy, miniaturní
betlém a další) jsou originální, propraco-
vané do nejmenších detailů a co hlavní,
vyzařuje z nich pohyb a život. 

Jsou tvořeny pouze pro potěšení její
a jejich nejbližších, bez snahy o jakéko-
liv komerční využívání. Bez těchto před-
pokladů by nebylo možné překonávat
úskalí obtížnosti, které tvorba takové ke-
ramiky, například o proti porcelánu, umí

nastražit. Křehkost, nerovnoměrná defor-
mace při vypalování, jak skeletu, tak i po
vlastním glazování, změny odstínu barev,
to jsou všechno problémy, které je nut-
né v průběhu celé práce objektivizovat
a hlavně předvídat!

Rádi bychom ještě dodali, že paní
Červová se zabývá též digitálním fotogra-
fováním přírodních exteriérů a dodejme,
že její oči, smysl a vrozený cit pro záběr
obrazu a estetiku, pracuje stejně dobře,
jako u její keramiky. 

16 Přeloučský ROŠT

! Žijí mezi námi 

„O kom nevíme...“

V sobotu dne 29. 8. 2008 pořádalo
Auto-Moto veteráni Přelouč, o.s. 2. ročník
jízdy historických vozidel Rallye Želez-
né hory. I přes ranní nepřízeň počasí se
k soutěži sjelo celkem 85 většinou krás-
ných vozidel, což je více než vloni. Vo-
zidla byla rozdělena do čtyř kategorií na
staré a mladší automobily a staré a mlad-
ší motocykly. Po jejich výstavce na Masa-
rykově náměstí odstartovalo do soutěže
postupně 44 automobilů a 41 motocyklů.

Trar měřila 56 km, vedla pěknou kra-
jinou přes Krasnici, kde byly projíždějící
posádky uvítáni veselými diváky s trans-
parenty, dále okrajem Železných hor přes
Horušice, Chvaletice, Týnec nad Labem
a Selmice. V Kladrubech nad Labem za-
vedli doboví četníci účastníky na nádvoří
hřebčína ke krátké prohlídce stájí a ko-
čárů. Potom posádky pokračovaly do Ko-
les, Semína a do cíle na ragbyovém hřišti
v Přelouči. Během jízdy museli soutěží-
cí zodpovídat vědomostní otázky z mo-

torizmu i všeobecných znalostí a plnit
dovednostní úkoly. V cíli byly odpovědi
vyhodnoceny a za chyby přiděleny trest-
né body. Všichni soutěžící, kteří dojeli do
cíle, obdrželi účastnický list se svou foto-
grafií ze startu. Ačkoliv soutěžícími byli
převážně muži, absolutním vítězem se
stala Eva Stoklasová na skútru ČZ 175.
Cenami bylo odměněno 6 až 8 nejlep-
ších soutěžících v každé kategorii. Kro-
mě toho získali ceny i řidiči nejstaršího
automobilu a motocyklu, nejvzdálenější

či nejstarší účastník a také nejlepší dám-
ská posádka.

Soutěž se vydařila nejen díky odpo-
lednímu zlepšenému počasí, ale přede-

vším úsilí všech organizátorů, za což jim
patří dík a uznání. Líbila se nejen sou-
těžícím, ale také mnoha divákům, kteří
se dostavili ve značném počtu na start
nebo později k cíli a mohli si zblízka pro-
hlédnout mnoho krásných historických
vozidel.

Na závěr děkují organizátoři soutěže
všem sponzorům za jejich finanční i věc-
né příspěvky na ceny a také Městu Pře-
louč za uvolnění plochy náměstí pro za-
hájení a start soutěže.                J.M.

Rallye veteránů



Motto našich exilových politiků:
Naše práce konaná v jednotě a svor-
nosti, ve shodě se spojenci a s jejich
pomocí, posvěcena krví našich vojá-
ků, ta nám získala vítězství

Se značným časovým odstupem do-
jde konečně i v našem městě úsilím ně-
kolika zájmových skupin a rady města
k odhalení památníku našim nejvýznam-
nějším politikům a příslušníkům českoslo-
venských legií, kteří se zasloužili o vznik
samostatného státu Čechů a Slováku, tj.
Československé republiky. 

Byl to především T. G. Masaryk, jehož
postavení v československé politické emi-
graci bylo zcela dominantní a který byl
již v době vypuknutí 1. světové války oso-
bou mezinárodně uznávanou. Jeho nej-
významnějšími spolupracovníky byli
Dr. Edvard Beneš a Milan Rastislav Šte-
fánik. Zatím co Beneš obstarával rozho-
dující část organizační práce, Štefánik,
původem Slovák, ale francouzský státní
občan a francouzský důstojník, uplatňo-
val své rozsáhlé společenské konexe ze-
jména ve Francii a Itálii. Oba však byli
na počátku války celkem neznámými mla-
dými muži, bez politické minulosti. Když
se ustanovila v únoru 1916 Českoslo-
venská národní rada, stal se jejím před-
sedou T. G. Masaryk, místopředsedou ag-
rárník Josef Dürich, zástupcem Slováků
Milan Rastislav Štefánik, generálním ta-
jemníkem Dr. Edvard Beneš. Organizač-
ním centrem Československé národní ra-
dy byla Paříž, zde Dr. Edvard Beneš stál
v čele generálního sekretariátu. Česko-
slovenská národní rada si kladla za cíl
získávat veřejnost a vlády dohodových
států pro rozbití Rakousko-Uherska a vy-
tvoření samostatného Československé-
ho státu. Pro splnění tohoto úkolu byl dle
Masaryka předpoklad vytvoření vlastních

vojenských jednotek. Tento požadavek
odůvodňoval slovy: „Budeme-li míti vo-
jáky nebudou moci Spojenci ani Vídeň
přejít kolem nás mlčky“. Největší rezervy
pro vytvoření československých jednotek
považoval Masaryk v Rusku, kde kromě
početných krajanů byla masa zajatých
Čechů a Slováků (200.000 až 250.000).
Pádem carismu byla pro Masaryka ote-
vřena cesta do Ruska, kam se vydal již
16. dubna 1917 z Londýna. Jeho návště-
va byla úspěšná, třebaže budování čes-
koslovenského armádního sboru neby-
lo snadné a naráželo na řadu překážek
ideové, politické i organizační povahy. Jed-
nání urychlila až vítězná bitva čsl. brigá-
dy u Zborova 2. 7. 1917. Československá
brigáda prolomila frontu a získala mno-
ho zajatců. Ruský ministr války Kerenskij
povýšil okamžitě velitele československé
brigády na generála. Komplikace však
přinesla VŘSR, která usilovala o ukonče-
ní války, nebor ruští vojáci odmítali impe-
rialistickou válku. Masaryk, který si byl
dobře vědom vzniklé složité situace, zvo-

lil taktiku, kterou sám označoval jako
politiku neutrality ve vnitřních záležitos-
tech Ruska. Legie neměly bojovat ani na
straně revoluce, ani na straně kontrare-
voluce, měly být neutrální a měly z Rus-
ka co nejdříve odejít. A tak zbývala ta ne-
konečná cesta přes Sibiř a Dálný Východ
k nalodění do Vladivostoku. Tato doho-
da o průjezdu čs. legií do Vladivostoku
se Masarykovi podařila. Telegram lidové-
ho komisaře J. V. Stalina konstatoval: „Ra-
da lidových komisařů považuje návrh čs.
armádního sboru za spravedlivý a zcela
přijatelný...“. Pro čs.legie nastala skuteč-
ná anabaze, kdy si v tuhých bojích po
magistrále probojovaly cestu s ruskými
revolucionáři až do Vladivostoku. Ztráty
našich legionářů po boku dohodových
mocností byly jistě nemalé a je proto na-
ší povinností, aby těchto obětí bylo vzpo-
menuto odhalením důstojného památ-
níku, nebor to byli oni, kteří položili své
životy za naši svobodu. 

Frant. Hollmann 
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Letošní 28. říjen bude v Přelouči
ve znamení významných oslav...

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu, T.J. Sokol Přelouč, Junák Přelouč,
Klub Dr. M. Horákové a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

zve všechny občany k odhalení pomníku, 
které se uskuteční v rámci oslav 91. výročí vzniku samostatného československého státu

28. října 2009 v parku u městského kina od 10.00 hodin
Součástí oslav bude i vystoupení žáků ZUŠ a pěveckého sboru Foerster

Inzerce



Výuka Náboženství
Milí rodiče, děti, mládeži! Začal nám nový školní rok a také

možnost vyučování katolického náboženství ve školním
roce 2009/2010. V hodinách náboženství se seznámíme se
základními pravdami křesranské víry, společně budeme hledat
odpovědi na otázky víry, více poznáme Ježíše Krista a také vy-
tvoříme společenství, kde budeme chválit Pána!

Pokud máte zájem o náboženskou výuku vašeho dítěte, vy-
plňte přihlášku v kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí
nebo elektronickou přihlášku na internetových stránkách far-
nosti: www.farnost-prelouc.estranky.cz pod položkou výuka
náboženství. 

Výuka bude probíhat na faře v termínech dle dohody. Pro
více informací volejte tel. 732 500 118 - Lucie Pavelková, past.
asistentka).

P. �ubomír Pilka, duchovní správce farnosti Přelouč

Zprávy z prázdnin
- IV. farní tábor v Knířově

Dne 19. 8. 2009 se asi sedmnáctičlenná skupina o dvou
dospělých (vedoucí Lucie Pavelková, Martin Hadáček) a pat-
nácti dětech vydala k rychlíku jedoucímu směr Vysoké Mýto
a následně autobusem až do vesničky Knířov. Ještě poslední
zamávání drahým rodičům a hurá kupředu devíti báječným
slunným dnům, stráveným společně se skvělými kamarády, ale
hlavně s Kristem! Sluníčko se již sklánělo k obzoru, když jsme
dorazili před knířovskou faru. Některým z nás se toto ubytová-
ní nezdálo příliš útulné, ale po vynikající večeři od naší kuchař-
ky Pavly Košrálové se zabydleli i ti nejmenší. Dalším naším
dospělým společníkem se stal pan farář Lubomír Pilka, který ne-
jenže se staral o duchovní chod tábora, ale také s námi pod-
nikal výlety do okolní přírody - Toulovcovy Maštale, Luže a Lito-
myšl. Doufáme, že celý tento liturgický rok, prožitý v jediném
týdnu, dal každému z nás odpočinutí, sílu do nového školního
roku a skrze různé hry nebo bobříky síly, mlčenlivosti, půstu
také přiblížení se ke Kristu.

Tímto bychom chtěly za nás děti poděkovat všem, kteří si
dali práci, abychom mohly společně zažít tolik nových zážitků
a zároveň se i něčemu přiučit: Děkujeme také všem, kdo jste
se za nás modlili či přispěli finančním darem.

Iveta Vidičanová, Martina Petržilková
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

„Spanilá z archy holubičko“
Koncert ke cti Panny Marie

kostel sv. Jakuba v Přelouči na Masarykově náměstí
sobota 17. 10. 2009 od 19.00 hodin

Program:
Bedřich Smetana: Pteludium F dur, č. 6

Bohuslav Matěj Černohorský: 
Fuga gis moll-D dur

Anonym: Fuga a moll
- - -

Chorální introitus: Gaudeamus omnes
Missa de angelis: Kyrie eleison

Girolamo Frescobaldi: Sancta Maria
- - -

Varšavská tabulatura: Toccata tertio toni 
Božanův kancionál: Matičko Boží

Božanův kancionál: Ó přeslavná paní světa 
- - - 

Anonym: Fuga G dur
- - -

Kancionál český: Raduj se o panno čistá
Václav Hálek: Pod ochranu tvou se utíkáme

Petr Eben: Vesel se Panno 
- - -

Karel Hiner: Spanilá z archy holubičko - variace

Účinkují: Radim Vondráček - zpěv, Karel Hiner - varhany

Vstupné dobrovolné

Stolní tenis
- nábor mládeže

Oddíl stolního tenisu Sokola Přelouč
pořádá nábor mládeže od deseti let.

Přihlášky podávejte každou středu
od 18.00 do 18.30 hodin
v dolním sále sokolovny

nebo na čísle 606 671 398.

Tréninkové hodiny každé pondělí a středu
od 17.00 do 18.00 hodin.



Jsme velmi rádi, že zaznamenáváme nárůst klientů, kteří
k nám do IC chodí pro informace, rady, či suvenýry. V návaznos-
ti na časté dotazy některých návštěvníků infocentra se vede-
ní firmy Bujnoch, spol. s r.o. rozhodlo uzavřít dohodu se spo-
lečností ticketportal a tím vyhovět i poptávce po vstupenkách
do celé České republiky. Budete-li tedy kultury chtivý, neváhej-
te se podívat na www.ticketportal.cz, kde naleznete aktuální

nabídku akcí. Již je na vás, zda si vstupenku zarezervujete (peč-
livě si zaznamenejte číslo rezervace!), nebo si ji rovnou za-
koupíte v IC. Další s námi spolupracující společností je server
www.vstupenky.cz. Máte tedy možnost využít služeb i této
společnosti. 

K ostatním službám, které IC poskytuje, patří kopírování
(pouze černobíle, max. formát A4), faxování, tisk z internetu, či
vámi donesených nosičů dat, poskytování turistických informa-
cí, propagačních materiálů, prodej suvenýrů (víno Fr. Filipovské-
ho, hrnek, zvonek, papírová taška - vše s motivem Občanské
záložny, I-IV. díl publikace Dějiny města Přelouče, pexeso Přelouč-
ská řemesla), turistických známek (No. 566 Přelouč, No. 1043
Hřebčín Kladruby nad Labem),či pohlednic. V hale hotelu, kde
se informační centrum nachází,naleznete také veřejný internet. 

Věřím, že spokojených klientů bude přibývat i nadále. 
Pavla Pulkrábková
vedoucí informačního centra

Hotel Bujnoch
Tradiční svatomartinské vinobraní - 14. listopadu 2009 19.00
- víme, že plesová sezóna je ještě daleko, ale věříme, že vás
první letošní víno a příjemná kapela roztančí

Silvestr - 31. prosince 2009 19.00 - veselé oslavy příchodu nad-
cházejícího roku 2010
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Hrdá Eliška

JUBILANTI
Sobotková Eliška 98 let

Šandera František 75 let
Jeřábek František 80 let
Bašta Ladislav 86 let
Bidmonová Zdeňka 75 let 
Veselá Božena 75 let 
Jakubík Václav 86 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Černý Petr a Iva 25. 8.

PŘELOUČÁCI

Informační centrum Přelouč - Hotel Bujnoch

Inzerce

Inzerce
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Škola v Semíně

V roce 1774 zavedla Marie Terezie v rámci své reformní činnosti také reformu školství a tím i povinnou školní do-
cházku. Jednotlivé obce, které neměly vlastní školu, byly „přiškoleny“ k jim nejbližšímu stávajícímu vzdělávacímu ústa-
vu. Do té doby posílali venkovští rodiče své děti do školy podle svého uvážení, tedy většinou jen na zimu, kdy už bylo
doma méně práce. 

Semínské děti navštěvovaly školu v sousedních Kladrubech. Zde stávala jednotřídní škola již roce 1790. Spolu s klad-
rubskými a semínskými dětmi zde byly vyučovány děti ze Selmic a filiálního hřebčince Františkov. Do kladrubské školy

chodily děti ze Semína až do roku 1874.
V roce 1870 padlo na zasedání obec-

ní rady v Semíně velice zásadní roz-
hodnutí. Obec se rozhodla zřídit vlast-
ní školu. Bylo usneseno, že pro účely
výuky bude využito první patro domu
č. 19 u Slavíků. Po potřebných úpravách,
na které si obec vypůjčila 200 zlatých
z přeloučské záložny se hned na začát-
ku roku 1874 začalo učit. 

Brzy se však zjistilo, že školní nástav-
ba byla šita horkou jehlou, první patro
nevydrželo nápor skotačících dítek, ve
stropě a ve zdech se objevovaly trhliny
a muselo se urychleně hledat náhrad-
ní řešení. Obci byly nabídnuty k proná-
jmu nevyužité prostory v prvním patře
obytné části panského pivovaru. Bylo
ale jasné, že i toto je provizorní řešení
a poprvé padl návrh na výstavbu zcela

nové budovy školy z prostředků obce. Kde na ní ale vzít?
Starosti se školou pokračovaly i v roce 1875, bylo třeba napsat inženýrovi, aby prozkoumal statiku místností v pivo-

vaře. Nebor zkušenosti z předešlého místa školy mohly být i tragické. Do pivovaru se přestěhoval i učitel, aby měl pro-
zatímní školu po ruce. Ve dvoře pivovaru byla zřízena také letní tělocvična.

Správcem školy byl nejprve Josef Tichý a od začátku dubna 1875 se jím stal Rudolf Freudenberg. O prázdninách by-
la do školy zakoupena nová tabule pro „krasopis“, několik dřevěných rámů bez skla pro názorné vyučování, opravila se
okna a byly najaty síly pro umytí podlahy a oken před začátkem školního roku. Ze všech těchto příprav je cítit důležitost,
jakou naši předci založení školy přikládali.

V roce 1877 byl projednán návrh na rozšíření školy z jednotřídky na dvojtřídku. Do školy byl přijat druhý pedagog
a pro 133 dětí školou povinných se budova pivovaru stala dočasnou školou. Ještě v tomto roce se ale projekt nové škol-
ní budovy stal prvořadým úkolem obecní rady. V květnu roku 1877 byl předložen návrh rozpočtu na výstavbu, ale stav-
ba sama se odročila na jaro příštího roku. Vedení velkostatku přišlo se zajímavým návrhem, který úvahám o stavbě dal no-
vý impuls. Nabídlo obci bývalou kontribučenskou sýpku,která nyní stála nevyužitá uprostřed obce, k přestavbě na novou
školu a zdarma. Návrh byl na stole a obec ho samozřejmě velice ráda přijala. Bylo usneseno, že peníze potřebné k za-
hájení stavby si půjčí od Občanské záložny v Přelouči, zahájí přípravné práce a později bude ve stavbě pokračovat po-
mocí subvencí c.k. úřadů. Stavba školy byla definitivně přidělena staviteli Brožovi za cenu 6000 zlatých, dále přídavek
100 zlatých na svoz vápna, tedy celkem 6100 zlatých, ré se budou vyplácet ve lhůtách. V červnu 1879 byla výstavba
ukončena. Ve škole se platilo školné a chudší rodiče podávali každoročně žádost o osvobození od placení.

Do nové dvoutřídní školy v roce 1879 nastoupilo 141 žáků. Dosavadní správce Rudolf Freudengerg se stal řídícím
učitelem. V roce 1884 byla pak zásluhou tohoto řídícího učitele zřízena obecní knihovna. V roce 1896 přichází, po odcho-
du R. Freudenberga, nový řídící učitel - Josef Hanuš, člověk, jež nebyl místním rodákem, který však prožil v Semíně dva-
cet let svého života a výrazně ovlivnil jeho společenský a kulturní život. 

Kdo byl řídící učitel Josef Hanuš?
Narodil se 13. září 1858 v Pardubicích, v domě č. 93 na dnešní Třídě Míru, v rodině pardubického krejčího Václava

Hanuše. Byl nejstarší z pěti dětí. Na základní škole patřil k nejlepším žákům. V roce 1869 začal studovat pardubické
sedmitřídní gymnázium.V roce 1877 odmaturoval a absolvoval roční studium na učitelském ústavu v Hradci Králové. V té
době se uvolnilo místo podučitele na škole v Osicích, kam nastoupil. Tam pak působil do května 1881 a odtud odešel na
jednotřídní školu do Bezděkova. V době svého působení na bezděkovské škole se plně věnuje zájmu o zachování bo-
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V rámci celorepublikové akce Týden knihoven
si dovolujeme pozvat všechny zájemce

a milovníky regionální historie
na výstavu

670 let od založení Semína
Výstava v Městské knihovně v Přelouči

5. 10. - 6. 11. 2009
kresby a text Marcela Danihelková

Těšíme se na setkání. J.K.

hatého kulturního dědictví českého venkovského lidu. Sbíral vše, co se z minulosti zachovalo, včetně říkadel, pověstí,
výkladů snů či dokonce nadávek. Zajímalo ho vše, nejvíce ale stará dřevěná lidová architektura, která již v jeho době na
vsi začala ustupovat budování zděných obydlí. 

V roce 1885 uzavřel manželství se svou stu-
dentskou láskou Karolínou Hendrychovou a po-
stupně se jim narodilo šest dětí. V roce 1899 na-
stoupil na semínskou školu jako řídící učitel
a správce školy. V Semíně působil dvacet let.

Hned po svém příchodu se zapojuje do míst-
ního veřejného života, stává se iniciátorem kul-
turních akcí, stará se o rozšíření nabídky knih
v místní knihovně, zakládá Záloženský spolek,
angažuje se v místním politickém životě, píše
školní kroniku. V roce 1904 byl jmenován čest-
ným členem pardubického vlastivědného muzea.
Regionální intelektuál s celonárodním přesahem,
nadšený amatérský etnograf, který shromáždil
nesmírně cennou a bohatou sbírku národopis-
ného materiálu, včetně bohaté dokumentace,
kreseb a trojrozměrných modelů. Zemřel 14. 6.
1938 a dnes je téměř zapomenut.Je znám pouze
několika etnografům či historikům. Nad tímto plodným člověkem se zavřela neprůhledná voda zapomnění. Na souhrnné
zpracování výsledů jeho celoživotní práce se doposud čeká.

Hanušovy zásluhy o Semín a celý zdejší region jsou takového významu, že by obci slušela pamětní deska na budo-
vě školy s jeho jménem. 

Marcela Danihelková 
Byla použita literatura: „...až teplejc bude... - Miroslav Smolík 

Východočeské muzeum v Pardubicích: Rukopisy Josef Hanuš
Rukopisné poznámky k národopisu Pardubicka
Materiál k národopisu Pardubicka 

Učitel Josef Hanuš se svojí rodinou

Inzerce



Polovinu měsíce července strávili pře-
loučští skauti na táboře v kraji Vysoči-
na - u obce Červená Řečice. I když je ze
začátku málem vzala voda říčky Trnáv-
ky, která tekla u malebné louky s tábořiš-
těm, vydrželi zde a nakonec se jim ani
nechtělo domů. Táboření rovněž ozvlášt-
nilo spojení s plzeňskými skauty z oddí-
lu Kalahari. 

Hned na začátku se z našeho tábo-
ra stala vojenská základna, přijel gene-
rál se svým mužstvem a účastníci byli
naverbováni do pěti Star-Gate týmů. Po
náročném osobním a týmovém výcviku
přišla první obtížná mise - z okolí za
značného rizika útoku mimozemských
civilizací vyzvednout fragmenty nezná-
mého původu, které nakonec ukázaly, že
tvoří legendární Hvězdnou bránu k ces-
tám na jiné planety. Hned po aktivaci Brá-
ny přišli na návštěvu spřátelení Sájové
a vysvětlili pozemšranům, jak Brány pou-
žívat a jak si zasloužit přátelství a spo-
jenectví Hvězdné Unie. Tak se stalo, že
jednotlivé SG týmy začaly vyrážet na mi-
se. Některé byly náročné fyzicky, některé

byly zaměřeny na zručnost či inteligen-
ci nebo odolnost. Nakonec byly získány
potřebné informace, SG týmy vyrazily
společně na poslední misi a v lítém bo-
ji s gualdy zvítězily. V noci poté byla Ze-
mě přijata do Hvězdné Unie a podepsá-
na mírová smlouva. 

Tábořiště bylo letos velice pěkné, lou-
ka rozkvetla naší polní kuchyní, hangá-
rem, který sloužil jako jídelna a herna při
špatném počasí, dvaceti pěti podsadový-
mi stany a kousek dál nám dokonce stá-

la dvě tee-pee. V rámci zkrášlování místa
a i cvičení dovednosti rukou a síly jsme si
postavili strážní budku se závorou a sto-
žár na českou i evropskou vlajku. 

Zároveň nebyli táborníci ošizeni o dal-
ší „klasické“ táborové záležitosti jako spo-
lečné večery s kytarou, finskou stezku,
táboráky, výlety, táborovou svatbu a do-
konce zažili i slavnostní společenský oběd
na rozkvetlé louce, taneční rozcvičku, Miss
charakter a závěrečnou táborovou hos-
tinu na zámku. 
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V sobotu 5. září se přeloučský park
naplnil spoustou lan, helem, skob, kara-
bin, sedáků, bedýnek, luků, provázků, fo-
tek, třemi skautskými podsadovými stany,
malým hangárem, spoustou lidí a přede-
vším dětí! Konalo se tu skautské Lano-
vé odpoledne, které mělo za cíl ukázat,
co dnes skauti dělají a na odpoledne je
pozvat do jejich lanového světa. 

Účastníci měli možnost vyzkoušet si
svojí obratnost a sílu jak na vysokých,
tak nízkých lanových překážkách. Někte-
ré zaujala „šalina“, některé se zase ne-
mohly odtrhnout od „girland“ nebo závěs-
né horolezecké stěny. Jako v předchozích
ročnících byla atraktivní i poměrně dlou-

há lanovka. Dál si mohl každý návštěv-
ník zkusit střílet z luku, postavit na sebe
co nejvíc nápojových bedýnek, prolézt
3D-pavučinou a ti menší i kreslit křídou
nebo krmit dravého medvěda. 

Nakonec se sešlo kolem sedmdesá-
ti dětí, rozdalo se spoustu cen, jak paml-
sků, tak drobných pozorností. Dokonce
probíhala diashow s prezentací přelouč-
ské skautské činnosti. Doufáme, že se
všem návštěvníkům akce líbila, všem dě-
kujeme za účast a těšíme se na ně příš-
tí rok znovu! 

Skauti procházející Hvězdnou branou
aneb Tábor Trnávka 2009

Skautské lanové odpoledne



Dne 22. 8. 2009 v Benešovicích u Pře-
louče proběhl II. ročník nohejbalového
turnaje smíšených dvojic Benešovická
Amazonka, pořádaný pod patronací od-
dílu nohejbalu Orel Přelouč. Zúčastnilo
se ho 10 týmů.

Ani deštivé počasí, které provázelo
nohejbalové klání až do odpoledních
hodin, neodradilo soutěžící družstva od
hry a všichni setrvali až do konce. Své
favority přijeli povzbudit také přátelé jed-
notlivých hráčů, kteří holdují nohejbalu.

Boj o první příčku je rok od roku ná-
ročnější, protože úroveň zúčastněných
družstev se stále zvyšuje. Ačkoliv jednot-
livé dvojice hráčů byly co do kvality vel-
mi vyrovnané, zvítězit mohli jen jedni.

První místo a putovní pohár si vy-
bojovali Kristýna Bednářová z Benešo-
vic a Luboš Mádr z Brloha. Na druhé
příčce se umístili La�ka a Petr Bukovští
z Přelouče. Na třetím stupínku stanuli
Dagmar Danihelková a Jaroslav Šlajs
z Přelouče (loňští vítězové).

Věcnými cenami a diplomem bylo od-
měněno všech deset týmů bez ohledu
na umístění.

Na závěr lze konstatovat, že se akce
vydařila. Návštěvníci i hráči si užili nejen
kvalitní podívané na nohejbal, ale také
spoustu legrace a zábavy, protože sou-
těžící páry tradičně hrály v žertovných
kostýmech. Při vyhlašování výsledků byl
jako nejvtipnější oceněn kostým pana La-
dislava Peška z Mnětic.

Všichni se těšíme na III. ročník Bene-
šovické Amazonky, který se bude konat
za rok ve stejnou dobu.               MK
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Benešovická Amazonka 2009

Vítězové



Jak jsme již informovali v minulém čísle Roštu uspořáda-
la Místní organizace českého rybářského svazu v měsíci září
několik sportovních akcí. Tou první, která se uskutečnila v so-
botu 12. 9. 2009 byl již druhý ročník závodu pro handicapo-
vané spoluobčany Pardubického kraje. Této akce, která se
stejně jako loni pořádala s podporou krajského úřadu, se zú-
častnilo asi 30 závodníků z šesti ústavů sociální péče Výcho-
dočeského kraje. Závod v lovu ryb je v tomto případě přede-
vším prostředkem jak umožnit alespoň několika pacientům
těchto zařízení zájmovou a sportovní činnost, kterou by s ohle-
dem na svůj zdravotní stav nemohli jinak absolvovat. Stejně,
jako v loňském roce, se akce setkala s velkým zájmem a odmě-
nou pořadatelům byla především spokojenost účastníků. Kro-
mě Krajského úřadu, který akci podpořil nejen finančně, ale
i osobní přítomností zastupitele pana Václava Kroutila a ve-
doucí sociálního odboru paní Danuší Formiczewowou. V této
souvislosti je nutno poděkovat i sponzorům a to M.R.P Živa-
nice, ExcaliburArmy a KaprPro Živanice, kteří akci zabezpečili
materiálně. Nezanedbatelným příspěvkem pro úspěšný průběh
akce byla i činnost členů sportovního klubu, kteří zabezpečili
instruktáž a pomoc pro účastníky. Na stejném místě, ale o tý-
den později se konalo Mistrovství místní organizace Přelouč,
kterého se zúčastnilo 31 přihlášených závodníků. V závodě zví-
tězil Jiří Lauryn z Přelouče, na druhém a třetím místě se pak
umístnili Jakub Novák a Martin Hošek. Podrobná výsledková
listina těchto závodů je k dispozici na webových stránkách or-
ganizace. K dobré atmosféře, kromě vlastních úlovků a dobré
organizace zajištěné místní skupinou Lázně Bohdaneč přispě-
lo letos i počasí, které po oba víkendy závodům přálo.

Petrův Zdar.                                                    J. P.

Dne 31. srpna 2009 v 7.45 hodin byl na Obecním úřadě
v Přelouči vydán dvoumiliontý výstup ze systému Czech POINT.
Vydala jej paní Hana Havrdová a jednalo se o výpis z rejstří-
ku trestů.

Výpisy z rejstříku trestů patří mezi nejžádanější, což doka-
zuje i skutečnost, že bylo vydáno již přes milion výpisů.

Na Czech POINTu si může každý zažádat o výpis z katas-
tru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku,
rejstříku trestů či centrálního registru řidičů a dále o konver-
zi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak ne-
bo o zřízení datové schránky. 

Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než
3000 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích
České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodář-
ské komory a také v kancelářích notářů. Pro vyhledání Czech
POINTů v konkrétní lokalitě můžete použít interaktivní map-
ku, kterou naleznete na www.czechpoint.cz.

Jména vítězů a oceněných:
1. Miloš Panchártek   2. Monika Boušková   3. Eva Horáková

Další ocenění soutěžící: Mirka Pazderová, Božena Jindřišková,
Dagmar Kaltounová.
Soutěž pořádalo město Přelouč a fotograf p. Igor Svirodov.
Ukázky všech oceněných balkónu zveřejníme v některém z příš-
tích čísel. 
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Czech POINT vydal neuvěřitelné
2 000 000 výpisů!

Květinový balkon roku 2009

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V ZÁŘÍ

Mistrovství MO ČRS 09

Handicap cup 09

Vítěz
- závěr závodu

Inzerce



O víkendu 29. - 30. 8. proběhlo na území České republiky
první kolo již 16. ročníku Poháru ČFBU, pro neznalce a spíše
fotbalové fanoušky, obdoba Poháru ČMFS. V centru tohoto dě-
ní se nacházel i náš florbalový klub Orel Přelouč. Po jednoroč-
ní přestávce a neúspěších v minulých ročnících byla naše úlo-
ha jasná - bezpodmínečně postoupit do druhého kola soutěže!
Stanovený cíl oddíl splnil na výbornou, a po čtyřech kláních
jsme se mohli radovat z postupu - z PRVNÍHO místa! Poj�me
se tedy podrobněji podívat na události uplynulého víkendu.

První kolo poháru se hraje systémem turnajů pěti týmů.
Každý mančaft odehraje po dvou zápasech v sobotu a v nedě-
li. Zúčastněné týmy: Orel Přelouč - 3. liga - Královehradecký
a Pardubický kraj, Torza Sorry Praha - Středočeská liga mužů
divize C, FBC Piráti Sokol Chrudim - Pardubická liga mužů A,
FLK Tachov - Karlovarská a Plzeňská liga mužů - divize A,
USK Akademik Cheb - Karlovarská a Plzeňská liga mužů - di-
vize A.

SOBOTA - PRVNÍ HRACÍ DEN:
FLK Tachov - Orel Přelouč 0:5

Celkem pohledná hra týmu, s důrazem na neuspěchanou hru
odzadu, přinesla ovoce a v úvodním klání jsme si proti slabší-
mu soupeři potvrdili roli favorita a zvítězili hladce 5:0. Tachov-
ští byli během celého utkání bezzubí a naši bránu ohrozili jen
po hrubce Přemka Bulíčka před vlastním gólmanem.
Góly a asistence: 0:1 - 6:49 - Jan Tetřev (Aleš Pokorný), 0:2 - 15:55
- Michal Pleskot (bez), 0:3 - 21:25 Aleš Pokorný (Petr Sedláček),
0:4 - 21:52 - Jan Tetřev (Ladislav Ledecký), 0:5 - 29:23 - Pavel Bí-
na (Petr Novák).

Orel Přelouč - Torza Sorry 4:2
Již před začátkem turnaje bylo jasné, že v tomto zápase se pro
nás bude lámat chleba! Úvodní dvě třetiny přinesly opět klid-
nou hru zezadu a trpělivým náporem na bránu soupeře a bez-
pečně fungující obranou jsme po třiceti minutách hry odchá-
zeli do šaten za stavu 4:0. V poslední fázi si pro nás kvalitně
hrající Torza připravila útočnou hru a nejen zásluhou perfekt-
ních střel, ale také ztrátou orelské koncentrace se jí podařilo
zkorigovat stav na konečných 4:2.
Góly a asistence: 0:1 - 24:00 - Tomáš Blažej (Jan Pozler), 0:2
- 25:01 - Aleš Pokorný (Tomáš Hromádko), 0:3 - 26:49 - Pře-
mysl Bulíček (Pavel Bína), 0:4 - 35:22 - Přemysl Bulíček (Pa-
vel Bína).
Po prvním hracím dnu jsme si odnášeli plný bodový zisk a v tu-
to chvíli nám k postupu do dalších bojů stačila bezpečně výhra
nad jedním z dvojice týmů Cheb-Chrudim. Nutno říci, že po
zhlédnutí herního projevu úplného florbalového nováčka Che-
bu bylo jasné, že se náš postup blíží mílovými kroky!

NEDĚLE - DRUHÝ HRACÍ DEN
Orel Přelouč - USK Akademik Cheb 14:0

Utkaní bylo zajímavé z mnoha hledisek, nikoli však kvalitní
florbalovou podívanou. Vychytanou nulou oslavil comeback Dan
Výborný, přivítali jsme zbrusu novou posilu z Kutné Hory, kte-
rá nabila opravdu ostrými, vyhráli jsme nejvyšším rozdílem ve
skóre v historii klubu a poprvé se na soupeřově soupisce obje-
vila představitelka něžného pohlaví, a to rovnou z kategorie
atraktivních ☺.
Góly a asistence: 1:0 - 3:47 - Petr Novák (Ladislav Ledecký),
2:0 - 7:25 - Pavel Bína (Petr Sedláček), 3:0 - 10:02 - Jan Štípek

(Jaroslav Mrkvička), 4:0 - 14:30 - Pavel Bína (Přemysl Bulíček),
5:0 - 14:37 - Ladislav Jezdinský (bez), 6:0 - 15:19 - Tomáš Bla-
žej (Jan Pozler), 7:0 - 17:47 - Petr Sedláček (Michal Pleskot),
8:0 - Ladislav Ledecký (Tomáš Blažej), 9:0 - 18:30 - Jan Štípek
(Michal Pleskot), 10:0 - 21:42 - Jan Štípek (Aleš Pokorný), 11:0
- 35:41 - Přemysl Bulíček (Pavel Bína), 12:0 - 41:51 - Jan Štípek
(Přemysl Bulíček), 13:0 - 44:04 - Jan Štípek (Petr Sedláček),
14:0 - 44:42 - Ladislav Ledecký (Jan Štípek).

Orel Přelouč - FBC Piráti Sokol Chrudim 3:3
Trenér týmu před začátkem mače předepsal jasný lék na Chru-
dim, nezbláznit se, hrát svoji hru zezadu a hlavně se nepodří-
dit hernímu stylu soupeře! Myšlenka vskutku dobrá, provedení
však dobré nebylo! Již od začátku jsme navázali na laxní hru
z předcházejícího utkání a přes varování se zcela podrobili chru-
dimskému stylu. I přes naši nekvalitní hru jsme se před kon-
cem první třetiny ujali vedení 1:0. Bohužel vzápětí předvedl Le-
decký faul, který si neprávem odseděl Pozler. Chrudim zvedla
vhozenou rukavici bezchybně, potrestala nás dvěma branka-
mi v oslabení, a tak jsme poprvé na turnaji prohrávali. Od té-
to chvíle byla hra plná emocí, faulů a zbytečných výlevů, které
měli se sportem pramálo společného! Během této bramborač-
ky jsme nejprve srovnali na 2:2, ovšem netrvalo dlouho a hrá-
či Chrudimi se nádhernou střelou ze standardní situace opět
ujali vedení. Šest minut před koncem zápasu skvěle střílející Ští-
pek dokonal hattrick a v čase 39:11 upravil na konečných 3:3.
Góly a asistence: 1:0 - 13:24 - Jan Štípek (Aleš Pokorný), 2:2
- 16:19 - Jan Štípek (Aleš Pokorný), 3:3 - 39:11 - Jan Štípek (La-
dislav Ledecký).

Konečná tabulka týmů:
# Družstvo Z V R P B BV BO
1 Orel Přelouč 4 3 1 0 10 26 6
2 Torza Sorry 4 3 0 1 9 23 18
3 FBC Piráti Sokol Chrudim 4 2 1 1 7 26 11
4 FLK Tachov 4 1 0 3 3 12 18
5 USK Akademik Cheb 4 0 0 4 0 6 40

Na závěr ještě přidáváme přehled domácích turnajů
našich družstev v nové sportovní hale v Přelouči v měsí-
ci říjnu. Mistrovského turnaje se účastní vždy několik týmů
soutěže a zajímavé zápasy tak probíhají v řadě za sebou. Do-
mácí tým se vždy představí 2x za den. Pro podrobnější infor-
mace o rozpisu jednotlivých zápasů, které v době uzávěrky
Roštu ještě nejsou známy, sledujte naše nástěnky ve městě
nebo webové stránky www.fbcprelouc.ic.cz:
sobota 3. 10. - Orel Přelouč A - 3. liga mužů 

- 9.00 až 15.30 hod.
sobota 17. 10. - Orel Přelouč - 2. liga dorostenců 

- 8.30 až 16.00 hod.
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OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU



V sobotu 19. září se uskutečnila v nové sportovní hale v Pře-
louči historická událost - první florbalová mistrovská utkání na
území města. U příležitosti 100. let od založení sportovní orga-
nizace Orel uspořádal oddíl florbalu přeloučské jednoty flor-
balový turnaj pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje
Romana Línka.

Turnaje se zúčastnily obě družstva mužů pořadatelského
oddílu Orel Přelouč, dále pak náš letitý soupeř z Pardubické
ligy FBC Respect Heřmanův Městec a host z Prahy, s kterým
jsme sváděli zajímavé souboje v poháru České florbalové unie
(ČFbU) tým Torza Sorry Praha. Zajímavostí tohoto týmu je fakt,
že jeho aktivním hráčem je i známý sportovní komentátor Ro-
bert Záruba, který ovšem z důvodu svých pracovních povinnos-
tí do Přelouče nemohl přijet, přesto však účastníkům turnaje
poslal po svých spoluhráčích pozdrav s přáním zajímavých sou-
bojů na 1. florbalovém turnaji v Přelouči. 

Turnaj se hrál vyřazovacím systémem, kdy v semifinálo-
vých utkáních se rozhodlo o tom, kdo postoupí do finále tur-
naje, a kdo bude hrát pouze souboj o 3. místo na turnaji. Cel-
kovým vítězem se stal tým Torza Sorry, který uplatnil své
zkušenosti z florbalových soutěží v rámci lig ČFbU na území
hlavního města, kde je florbal velmi rozšířen a má masovou
členskou základnu. Tým Torza Sorry uplatnil své střelecké
schopnosti a když k tomu doplnili někteří z hráčů svoje mimo-
řádné výkony - v semifinále to byl Pavel Doubek, ve finále Jan
Šíp a v obou zápasech spolehlivý brankář Luděk Pokorný -
dokázali svoji hrou
vyhrát pohár věno-
vaný Romanem Lín-
kem pro vítěze tur-
naje.

Za očekáváním
zůstalo áčko domá-
cího oddílu, kdy ze-
jména v semifinále
se nechalo zaskočit
příjemným překva-

pením turnaje týmem FBC Respect Heřmanův Městec, který
hraje nižší soutěž. Snad až přílišná nervozita z 1. zápasu na
domácí půdě a nedůrazná, neplodná kombinační hra byly pří-
činou nečekané prohry. To mělo ovšem za následek, že žádný
z domácích týmů nakonec nehrál finále turnaje. Za zmínku
přesto stojí, že úplně první branku na domácím hřišti vsítil je-
den z našich nadějných juniorů Tomáš Blažej.

Na druhou stranu organizačně se turnaj u příležitosti 100. let
od založení Orla vydařil. Velmi solidně zaplněné hlediště vidě-
lo 4 kvalitní florbalová utkání v krásné nové hale. Doufejme
jen, že podobná diváká kulisa bude i na domácích zápasech
všech družstev Orla Přelouč, kdy už půjde skutečně o mistrov-
ské body v soutěžích ČFbU. 

Výsledky:

1. semifinále: Orel Přelouč A - FBC Respect Heřmanův Městec
2:5 (0:2,0:1,2:2)

2. semifinále: Orel Přelouč B - Torza Sorry Praha 
0:6 (0:1,0:0,0:5)

utkání o 3. místo: Orel Přelouč A - Orel Přelouč B 
7:4 (1:1,3:1,3:2)

finále: FBC Respect Heřmanův Městec - Torza Sorry Praha 
2:4 (1:0,0:1,1:3)

Mirek Kumstýř
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V době, kdy už bylo jasné, že nová sportovní hala bude
opravdu dokončená a otevřená pro přeloučské sportovní klu-
by, došlo mezi členy oddílu k dlouhým jednáním ohledně další
spolupráce se Sokolem Přelouč. Pokud se mistrovské zápasy
všech družstev mají hrát v nové hale, musí tam probíhat i všech-
ny tréninkové hodiny. A tak se po mnoha letech loučí s palu-
bovkou Sokolovny družstva přihlášená do oblastních a krajských
soutěží a ponesou nový název BK PŘELOUČ! Pod hlavičkou
Sokola zůstávají jen ti nejmenší - přípravka minižáků pod vede-
ním Jiřího Priessnitze a ti sportovci, kteří hrají basket „jen tak
pro radost“.

Předsedou oddílu je nově zvolený Jan Dašek, členové

výboru pak Martin Bulušek, Petr Heřman, Josef Válek a Ja-
kub Král.

Do nové sezony jsou přihlášena tato družstva:
Muži A - Východočeská liga (tr. Otokar Marek, as. Zdislav

Král)
Muži B - Oblastní přebor (tr. Martin Bulušek, as. Pavel Tu-

žil a Jiří Maček)
Ženy - Východočeská liga (tr. Vlastimil Rambousek)
Mladší žáci - oblastní přebor (tr. Jan Dašek, as. Josef Válek)
Starší minižákyně - Oblastní přebor (tr. Radim Konvalina, as.

Petr Pála)

Basketbalisté do další sezony s novým názvem
a v nové hale !!!

FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ROMANA LÍNKA



A-TÝM   1. ČNHbL
SEHRANÉ ZÁPASY

neděle 6. 9.
TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC - HC JESTŘÁBI 3 : 2

po s.n. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, M. Kazimír, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, A. Mátl - R. Kopecký, M. Šmíd, T. Hájek - T. Hackenberg,
P. Svoboda, R. Raška - J. Příhoda, D. Štefanský, T. Vorba
Góly: Šmíd, Vorba

neděle 13. 9.
TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ - HC JESTŘÁBI 3 : 4 (1:2, 1:1, 1:1)
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, M. Kazimír, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, A. Mátl, L. Bažant - R. Kopecký, M. Šmíd, T. Hájek - T. Hacken-
berg, P. Svoboda, R. Raška - J. Příhoda, D. Štefanský, T. Vorba
Góly: Raška 2x, Hackenberg, Šmíd

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

So  10. 10. 2009 15:00 ANS Most
HBC PENTO Most B - HC Jestřábi Přelouč

Ne  11. 10. 2009 14:00 Litoměřice
SHC Killers Litoměřice - HC Jestřábi Přelouč

So  17. 10. 2009 17:00 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - HBC Nové Strašecí

Ne  18. 10. 2009 14:00 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - SK Jungle Fever

B-TÝM   2. ČNHbL VÝCHOD
SEHRANÉ ZÁPASY

neděle 6. 9.
HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI B 5 : 3 (3:0, 1:1, 1:2)
Sestava: J. Cidlinský (Jar. Kraus) - J. Kadera, L. Diviš, D. Kazimír,
P. Hloušek, L. Dvořák - M. Vojtíšek, L. Komůrka, F. Mucha - T. Kryš-
tof, M. Růžek, M. Kryštof
Góly: Kazimír 2x, M. Kryštof

sobota 12. 9.
HC JESTŘÁBI B - HBC DDM ALFA PARDUBICE B 2 : 3

(2:2, 0:0, 0:1)
Sestava: J. Cidlinský - L. Diviš, R. Stoklasa, R. Adámek, M. Kazi-
mír, L. Dvořák - R. Kopecký, L. Komůrka, T. Hackenberg - M. Voj-

tíšek, F. Mucha, T. Jindra - T. Kryštof, M. Kryštof
Góly: Kopecký, Hackenberg

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

Ne  4. 10. 2009 14:00 Přelouč
HC Jestřábi Přel. B - HBC Hrad. Králové B

So  10. 10. 2009 12:00 ČesTřeb.
TJ Loko Česká Třeb. - HC Jestřábi Přel. B

So  17. 10. 2009 14:00 Přelouč
HC Jestřábi Přel. B - 1. HBC Svitavy

So  24. 10. 2009 12:00 Polička
SK Kometa Polička - HC Jestřábi Přel. B

STARŠÍ DOROST   NHbL VÝCHOD
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

Ne  11. 10. 2009 9:00 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - 1. HBC Svitavy

Ne  11. 10. 2009 11:30 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - 1. HBC Svitavy

Ne  18. 10. 2009 9:00 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - Ježci Heřm. Městec

Ne  18. 10. 2009 11:30 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - Ježci Heřm. Městec

STARŠÍ ŽÁCI   MČR VÝCHOD
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

So  10. 10. 2009 10:00 Letohrad
OEZ Letohrad - HC Jestřábi Přelouč

So  10. 10. 2009 12:30 Letohrad
OEZ Letohrad - HC Jestřábi Přelouč

So  17. 10. 2009 11:00 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - 1. HBC Svitavy

So  17. 10. 2009 13:00 Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - 1.HBC Svitavy

So  24. 10. 2009 8:30 Hradec Králové
HBC Hrad. Králové - HC Jestřábi Přelouč

So  24. 10. 2009 10:30 Hradec Králové
HBC Hrad. Králové - HC Jestřábi Přelouč

- fáda -
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HC JESTŘÁBI

Pokřtěna vítězstvím !!!
První mistrovské zápasy v nové hale zahájily o víkendu

(19. a 20. září) přeloučské ženy, které pokořily na domácí
půdě soupeřky z Pardubic. Zvítězily přesvědčivě v obou zápa-
sech, a a tím nastartovaly novou basketbalovou sezonu…

BK Přelouč - TJ JEKA Pardubičky 84 : 25 (42:14)
Nováková 21, Hrubešová 21, Hlavatá 15, Roubová 12, Ram-

bousková D. 6, Richterová 4, Rambousková L. 3, Žáková 2

BK Přelouč - SŠB Pardubice 61 : 36 (34:17)
Nováková 24, Hlavatá 11, Žáková 8, Richterová 6, Roubová 6,
Hrubešová 4, Rambousková L. 2

Zveme všechny příznivce basketu na domácí mistrov-
ská utkání do nové haly (rozpis utkání sledujte na vývěs-
ce v ulici pod náměstím!)

D. Rambousková
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Na úvodní turnaj mladších žáků jsme cestovali vlakem na
Spartu. Vzhledem k věkovým kategoriím jsme museli tři hráče
U 9 zařadit do mužstva kategor. U 11, protože pro U 9 mužstvo
nemáme. A tak na turnaji jsme postavili mužstva U 7 a U 11.
Při losování mně překvapily dvě zprávy, hlavní turnaj U 13 hrá-
ly pouze tři mužstva a RC Praga na turnaji neměla v žádné
mužstvo. V kateg. U11 hrálo osm mužstev, po čtyřech ve dvou
skupinách a potom utkání o umístění. V kateg. U 9 hrálo sedm
mužstev. A kateg. U 7 hrálo devět mužstev, které jsme rozděli-
li do dvou skupin. Skupina A pět těch lepších mužstev a sku-
pina B čtyři mužstva. Nováčkem na turnaji byly Kralupy.

U 11
Skupina A výsledky: Skupina B výsledky: 
1. LVI ŘÍČ. - SLAVIA 7:2 1. TYGŘI ŘÍČ. - SPARTA 4:0
2. TATRA 1 - PETROVICE 4:4 2. PŘELOUČ - TATRA 2 3:3 
3. SLAVIA - PETROVICE 2:3 3. PŘELOUČ - SPARTA 2:0
4. LVI ŘÍČ. - TATRA 1 5:0 4. TYGŘI ŘÍČ. - TATRA 2 2:0
5. TATRA 1 - SLAVIA 5:2 5. TATRA 2 - SPARTA 5:6
6. LVI ŘÍČ. - PETROVICE 3:2 6. TYGŘI ŘÍČ. - PŘELOUČ 2:1

Umístění ve skupině: Umístění ve skupině:
1. LVI ŘÍČANY 9 15:4 1. TYGŘI ŘÍČANY 9 8:1 
2. PETROVICE 6 9:9 2. PŘELOUČ 6 6:5
3. TATRA 1 6 9:11 3. SPARTA 5 6:11
4. SLAVIA 3 6:15 4. TATRA 2 4 8:11

Utkání o celkové umístění:
Utkání o 7. - 8. místo SLAVIA Praha - TATRA Smíchov 2 2:4
Utkání o 5. - 6. místo SPARTA Praha - TATRA Smíchov 1 1:2
Utkání o 3. - 4. místo PŘELOUČ - PETROVICE 2:1
Utkání o 1. - 2. místo LVI ŘÍČANY - TYGŘI ŘÍČANY 3:2

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

Sestava našeho mužstva: Backa Petr, Balada Martin, Čejka
David, Čeřovský Dominik, Honzů Radim, Joukl Martin, Lukáts
Vojta, Rozkošný David,  Snokhous Matěj, Tomáš Tácha
Trenér: Rozkošný Miloš
Bodovali: Backa 3x, Balada 2x, Snokhous 2x, Rozkošný 1x

Mužstvo podalo kolektivní výkon a o dobré umístění se
zasloužili všichni hráči. Tak hodnotil stručně po turnaji výkon
a umístění mužstva trenér. Musím s ním jenom souhlasit.

U 7
Skupina A: Skupina B:
1. VLCI ŘÍČ. - PŘELOUČ 0:6 1. ORLI ŘÍ. - KRALUPY 2 5:1
2. KRALUPY 1 - SPARTA 2:2 2. BERANI ŘÍ. - SUPI ŘÍ. 2:1
3. MEDVĚDI ŘÍ. - VLCI ŘÍ. 2:1 3. KRALUPY 2 - SUPI ŘÍ. 1:3
4. KRALUPY 1 - PŘELOUČ 0:4 4. BERANI ŘÍ. - ORLI ŘÍ. 2:3
5. MEDVĚDI ŘÍ. - SPARTA 4:0 5. BERANI Ř. - KRALUPY 2 5:0
6. KRALUPY 1 - VLCI ŘÍ. 0:3 6. ORLI ŘÍČ. - SUPI ŘÍČ. 2:0
7. PŘELOUČ - SPARTA 3:1
8. MEDVĚDI - KRALUPY 1 3:0 
9. SPARTA - VLCI ŘÍČ. 0:1

10. MEDVĚDI Ř. - PŘELOUČ 1:2 

Celkové umístění sk. A: 1. RC PŘELOUČ 12 15:2
2. MEDVĚDI ŘÍČANY 10 8:3
3. VLCI ŘÍČANY 8 5:8
4. RC SPARTA PRAHA 5 3:10
5. KRALUPY 1 5 2:12

Celkové umístění
sk. B: 1. ORLI ŘÍČANY 9 10:3

2. BERANI ŘÍČANY 7 9:4
3. SUPI ŘÍČANY 5 4:5
4. KRALUPY 2 3 2:13 

Sestava našeho mužstva: Černý Tomáš ml., Dole-
žel Lukáš, Dostál Ondra, Grubr David, Rozkošný Ví-
tek, Suchý Péra
Trenér: Doležel Zbyněk
Bodovali: Suchý P. 6x, Dostál O. 4x, Rozkošný V. 3x,
Doležel L. 1x, Grubr D. 1x

Rovněž na tomto skvělém výsledku se podíleli
všichni hráči týmu i když občas bylo nutné je upozor-
nit, aby se soustředili na hru. A nenechali se rozpty-
lovat fandy a rodiči z Říčan, kteří stáli kolem celého
hřiště hlasitě povzbuzovali svoje mužstva. Přesto to
naši kluci zvládli na výbornou a svou kategorii vy-
hráli.             Zapsal a zpracoval Oczadlý Zdeněk

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SPARTA 13. 9. 2009

Inzerce
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