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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběh-
lo dne 22. 4. 2010 ve velkém sále Občanské záložny. Zastu-
pitelé na něm mimo jiné vzali na vědomí zprávu o činnosti
rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupi-
telstva a stanoviska kontrolního, finančního a majetkového
výboru. 

Kontrolní výbor doporučil zastupitelstvu řešit v rámci svých
pravomocí cenu za dodávku tepla a teplé vody firmou Tepelné
zdroje. Z důvodu nepoměrně vyšší ceny za uvedené produkty
než v jiných městech, se některá společenství vlastníků hod-
lají odpojit od centrálního vytápění a vybudovat si vlastní ko-

telnu. Tím by postupně došlo k narušení celého systému. Dále
kontrolní výbor doporučil zastupitelstvu zabývat se problema-
tikou rozšíření parkovacích ploch v okolí polikliniky. Dalším
bodem jednání bylo schválení kupní smlouvy č. 2/10 uzavře-
né mezi městem Přelouč a firmou ELMET na prodej č.p. 192
(Divišova vila) s tím, že do smlouvy bude zapracována podmín-
ka předkupního práva pro město Přelouč. Schválena byla též
zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2009.
Schválena a vydána byla též Obecně závazná vyhláška měs-
ta Přelouče č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných
prostranství s tím, že po projednání doplňuje předložený návrh
(v čl. 6, bodu 9) o věty následujícího znění: Výjimku ze záka-
zu pořádání veřejné hudební produkce může na žádost pořa-
datele udělit rada města. O udělení výjimky žádá pořadatel ak-

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

90. schůze rady města Přelouče se
konala 22. 4. 2010. Radní na ní vzali
na vědomí zprávu o možnosti realizace
likvidace holubů formou odstřelu v sou-
ladu s platnou legislativou. Požadavek
vznikl na základě reportáží v televizních
novinách. Jedná se o celorepublikový
problém s přemnoženými zdivočelými ho-
luby a hledáním optimálního způsobu
jejich likvidace. Konkrétní reportáže se
týkaly připravovaného odstřelu holubů
na území města Chrudim a Pečky. Při
posuzování této problematiky je nutné
především zohlednit odlišnosti lokalit,
tzn. co je možné a reálné na jedné lo-
kalitě, není možné na lokalitě druhé.
Žadatel, tj. Město Přelouč, podá žádost
u městského úřadu, odbor životního pro-
středí, o regulaci holubů formou odstře-
lu. Vzhledem k závažnosti problematiky
(ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatel,
majetku, zvířat, přírody a krajiny, mysli-
vost, hygienické a veterinární předpisy)
bude také odpovídající okruh účastníků
řízení, kteří mohou vznášet námitky a při-
pomínky a budou mít právo na odvolání,
které bude řešit nadřízený orgán, tj. Kraj-
ský úřad Pardubice. 

Dalším bodem jednání byla zpráva
o monitoringu svozu odpadu. Při kon-
trolách byly zjištěny nedostatky typu roz-
bitých vík u některých kontejnerů, ne-
zabržděných kontejnerů, neumístění na
původní místo a rozbitého skla na zemi.
Tato skutečnost byla telefonicky projedná-
na s dispečerem společnosti SOP a 15. 4.
písemnou formou předána i řediteli SOP.
Dále byly 11. 3. 2010 vedoucímu odboru
SMI předány požadavky na úpravu de-

seti stanovišf spočívající ve vybudování
popř. dobudování zpevněných ploch
vzhledem ke stabilitě kontejnerů a snad-
nější údržbě pořádku na stanovištích. Na
tomto místě je vhodné uvést, že i pro
město, potažmo pro občany vyplývají ze
smlouvy se společností SOP jisté povin-
nosti a ne vždy jsou tyto povinnosti plně-
ny. Např. kontejner na směsný komunál-
ní odpad by měl obsahovat pouze odpad
po vytřídění všech nebezpečných a využi-
telných složek, což se mnohdy neděje.
SOP je pak oprávněn takový odpad ne-
převzít. Dále je objednatel zodpovědný
za to, že nebude překračován stanove-
ný hmotností limit pro odpad v nádobě,
protože při přetížení by mohlo dojít k po-
škození výsypného systému. Z vlastního
zjištění i podle sdělení svozové společ-
nosti k těmto skutečnostem ze strany ob-
čanů dochází a svozová společnost toto
neřeší a vyváží nádoby tak, jak je občan
naplní. V případě důsledného dodržová-
ní těchto povinností by mohl vzniknout
problém zejména u bytových domů, kde
nelze určit konkrétního občana, který ne-
důsledně odpad vytřídil a do směsného
kom. odpadu vhodil i odpad nebezpečný
nebo využitelný. 

3. 5. 2010 zasedali radní města na
své 91. schůzi. Na programu jednání
měli mimo jiné schválení provozního řá-
du koupaliště ve volné přírodě písníky
Lohenice-Mělice. Schválen byl radními
i text zadání pro zpracovatele studie na
využití budov čp. 25 a 26 pro potřeby
městského muzea. V uvažovaném kul-
turním centru by měly být vyčleněny pro-

story pro potřeby muzea. Stálá expozice
historie města, sál pro příležitostné výsta-
vy, šatna pro návštěvníky, místo pro pro-
dej suvenýrů a propagačních předmětů.
Je třeba vyřešit i prostory depozitáře pro
uložení sbírek a studijní knihovnu, v op-
timálním případě by mělo být muzeum
vybaveno přednáškovým sálem pro ve-
řejnost s kapacitou 30 až 50 míst k se-
zení. V případě kompletní rekonstrukce
by se mohlo pro uskladnění sbírkových
předmětů využít i podkroví. Rada města
také jmenovala do funkce ředitelky Ma-
teřské školy Přelouč, Kladenská 1332 pa-
ní Hanu Novotnou s účinností od 1. 7.
2010. 

92. schůze rady města proběhla
17. 5. 2010. Radní mimo jiné schválili
smlouvu o dílo č 06/10 na vypracování
jednostupňové projektové dokumentace
akce „Regenerace panelového sídliště Pře-
louč - III. etapa“ s firmou M. I. S Hradec
Králové za částku 193.296 Kč vč. DPH.
Jedná se o úpravu vozovky a chodníků
v ulici Obránců míru a chodník před ná-
kupním střediskem Labe - od křižovatky
s ulicí Smetanova a celková rekonstruk-
ce veřejného osvětlení. Schválena byla
i smlouva o dílo č. 2/2010 na „Zpracová-
ní projektové dokumentace na signalizo-
vaný přechod pro chodce“ v místní části
Lhota mezi městem Přelouč a AŽD Pra-
ha, s.r.o. Schválena byla i smlouva s Ob-
čanským sdružením SK OMT Pardubice
na uspořádání závodu v triatlonu „CZECH-
MAN TRIATLON“ u písníků Lohenice-Mě-
lice v termínu 5. 6. 2010. Rada města též
vzala na vědomí dopis předsedy předsta-
venstva Bytového družstva Riegrova - Pře-
louč o problémech s parkováním u do-
mu v ul. Riegrova a Tůmy Přeloučského
čp. 1537-1540.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
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Stejně jako v loňském roce jsou letos při úhradě poplatku
z komunálního odpadu těm, kteří používají k odkládání směs-
ného komunálního odpadu popelnice, vydávány evidenční ná-
lepky k označování popelnic na směsný komunální odpad (ni-
koliv na bio odpad). Nálepky slouží k evidenci o přehledu počtu
svážených popelnic. Dalším důvodem pro jejich vydávání, a tím
k označování nádob je zabránit možnému zneužívání nastave-
ného systému sběru komunálního odpadu např. umísfováním
většího počtu nádob k nemovitosti a zbavování se odpadu po-
cházejícího z podnikatelské činnosti, vyvážení odpadu od nemo-
vitosti, která není ani vedena jako objekt k rekreaci, ale kterou
majitel domu využívá např. jako ubytovnu, nebo kde není trva-
le hlášena žádná osoba. Město Přelouč takto získá nejen pře-
hled o počtu svážených nádob, ale bude hradit pouze za odpad
pocházející od fyzických osob, které jsou poplatníky místního
poplatku za komunální odpad v souladu s obecně závaznou
vyhláškou. Tedy za odpad pocházející z domácností občanů, kte-
ří mají v Přelouči trvalý pobyt nebo v Přelouči vlastní objekt slou-
žící k individuální rekreaci. Proto od 1. července 2010, kdy by
měl být poplatek za komunální odpad na rok 2010 uhrazen
a nálepkou by tak měly být na viditelném místě označeny
již všechny popelnice řádných poplatníků, budou sváženy
pouze popelnice označené touto evidenční nálepkou. 

Poplatníci, kteří hradí místní poplatek z komunálního
odpadu bezhotovostně na účet města, si tuto evidenční ná-
lepku na popelnici vyzvednou po jeho úhradě v pokladně
městského úřadu. Tímto je vyzýváme, aby tak co nejdříve
učinili a předešli tak nepříjemnosti v podobě nevyprázdně-
né popelnice. Děkujeme občanům za pochopení a spolupráci
a doufáme, že značení popelnic evidenčními nálepkami přispě-
je k tomu, že se prostřednictvím systému nakládání s komunál-
ním odpadem zavedeného a hrazeného městem, na který ja-
ko poplatníci přispíváte, bude na skládku vozit pouze směsný
komunální odpad (tedy odpad z domácností po vytřídění všech

nebezpečných a využitelných složek) pocházející z domácnos-
tí řádných poplatníků města Přelouče. Pro informaci uvádíme
přehled pokladních hodin: 
pondělí, středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
úterý, čtvrtek: 9:00 - 11:30 12:30 - 13:30
pátek: 9:00 - 11:30 12:30 - 13:00

Ve sběru využitelných odpadů se Přelouč v rámci Par-
dubického kraje „protřídila“ na 4. místo v kategorii nad
5 000 obyvatel...

Pardubický kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
pořádal letos třetí ročník soutěže o Perníkovou popelnici. Sou-
těžilo se ve třech kategoriích podle velikosti obce: do 500 oby-
vatel, 500 až 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel. A co se v té-
to soutěži hodnotilo? 
"kolik kilogramů papíru, plastů, bílého a barevného skla a ta-

ké nápojových kartonů nasbíral v přepočtu jeden obyvatel
obce za rok

"kolik místa v nádobách na tříděný odpad (počítáno v litrech)
mohli využít jednotliví obyvatelé obce

"kolik kilogramů nebezpečného odpadu nasbírali jednotliví
obyvatelé obce během jednoho roku

"a dále jestli se obec zapojila do zpětného odběru elektrozaří-
zení a zda sbírá bioodpady.

První tři obce z každé kategorie a od letošního roku i tzv.
„skokan roku“ (ta obec, která poskočila oproti minulému roku
o nejvíce příček dopředu) dostaly kromě perníkového ocenění
i finanční odměnu. Celkem bylo mezi deset oceněných obcí roz-
děleno 750 000 Kč. V tomto směru je samozřejmě škoda, že Pře-
louč obsadila bramborovou, finančně neohodnocenou, medai-
li, ale co není dnes,může být zítra a co nebylo letos, může být
napřesrok. Pokusíme se? 

Ing. Helena Klápová
Odbor životního prostředí

ce radu města prostřednictvím městského úřadu nejpozději
30 dnů před datem konání akce. 

Zastupitelstvo též po projednání závěrečného účtu souhla-
silo s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2009
bez výhrad. Schválen byl též projektový záměr „Rekonstrukce
a rozšíření městského parku“. Nadace Proměny vyhlásila v břez-
nu t. r. grantovou výzvu 2010 „Hledáme park, zn. Proměnu pod-
poříme“ a oslovila i město Přelouč. V rámci programu PARKY
mohou města nad 8 tis. obyvatel žádat o nadační příspěvek ve
výši až 25 mil. Kč na založení nebo rekonstrukci veřejného měst-
ského parku a související nadační podporu při realizaci projek-

tu. Každý rok je nadací osloveno cca 200 měst, podaných žádos-
tí je asi 60, vybrán k realizaci je ročně pouze jeden projekt. Ví-
tězný projekt musí být ojedinělý, zajímavý a musí prokázat sku-
tečnou proměnu, která je něčím výjimečná. Uzávěrka podání
žádostí je 31. 5. 2010. Oznámení výsledků by mělo být všem ža-
datelům předáno do konce letošního roku. Samotná realizace
grantového projektu (stavba) by měla proběhnout v r. 2012-
2013. Vzhledem k minimální spoluúčasti města 10 % je škoda
tuto grantovou výzvu nevyužít a nepokusit se v projektu uspět.
Předpokládáme, že bude požádáno o 20 mil. Kč s tím, že maxi-
mální spoluúčast města by mohla být 4 mil. Kč. mh 

Evidenční nálepky na popelnice

NOVINKA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
Od 20. května je na webových stránkách města nově umístěna aktuální videokronika. Jedná se o krátká aktuální videa
z kulturního i společenského dění ve městě. Na úvod je pro vás připraven zvukový a obrazový záznam z archeologického prů-
zkumu budoucí stavby úřadu, Tříkrálová sbírka a Den pro rodinu, který proběhl 9. 5. 2010 na Masarykově náměstí v Přelouči.

Záznamy budou postupně doplňovány a aktualizovány.



Upozorňujeme občany města na blížící se termín splatnos-
ti poplatku za komunální odpad a psy. Poplatky jsou splatné
nejpozději do 30. 6. 2010. Úhradu je možno provést v ho-
tovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč, Masarykovo
nám. 25, přízemí budovy, nebo poštovní poukázkou, nebo pří-
mým převodem na účet č. 19-0001425561/100 u KB, a.s. po-
bočka Přelouč. Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.
Platí-li společný zástupce za více poplatníků přímým převodem
na účet, je nutné platbu provést hromadným příkazem k úhradě.

Důležité upozornění: Dne 1. 11. 2009 vstoupila v platnost
novela zákona o správě daní a poplatků, která nově upravu-
je „Den platby“. Dnem platby se stává až den, kdy platbu
obdrží banka správce poplatku.

Plné znění Obecně závazné vyhlášky města Přelouče čís-
lo 6/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažvo-
vání sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na rok 2010 naleznete na www.mestoprelouc.cz
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! Aktuální informace 

Informace o placení komunálního odpadu pro rok 2010

13. 6. 2010 od změn platnosti jízdních řádů bude nově MHD
obsluhovat i zastávku Mokošín. Jedná se o spoj č. 28 (jede
v pondělí a ve středu - odjezd z Tupes 10.54 - příjezd na Mo-
košín 10.57), dále o spoj č. 43 (jezdí pondělí až pátek - odjezd
z Přelouče 15.56 - příjezd na Mokošín 16.02) a spoj č. 48
(jezdí pravidelně pondělí až pátek - odjezd z Tupes 16.05 - pří-
jezd na Mokošín 16.08) 

Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 4. 2010 evidováno celkem
1250 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstna-
nosti v měsíci dubnu tedy činila v této oblasti 8,90 %. K ob-
cím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledované-
mu datu např. Tetov 38,33 %, Holotín 33,33 %, Litošice
27,08 %, Vápno 19,3 %, Selmice 18,33 %, Sovolusky
17,91 %, Kasalice 17,71 %, Strašov 17,14 %. 

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice
8,28 %, Choltice 8,24 %, Břehy 7,29 %, Řečany n. L. 6,55 %.
V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 8,22 %. V okre-
se Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 7,02 %
s celkovým počtem 6581 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 4. 2010
celkem 1500 volných pracovních míst. Na 1 volné pracov-
ní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,4 ucha-
zeče. Na Přeloučsku bylo k 30. 4. 2010 hlášeno na ÚP cel-
kem 291 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo celkem 4,3 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

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 
9. Jak dlouho můžu podporu v nezaměstnanosti pobírat?

Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje během tzv. podpůrčí
doby. Ta je různě dlouhá v závislosti na věku. Člověk, kterému
v době žádosti o podporu bylo:
# do 50 let může podporu v nezaměstnanosti pobírat 5 měsíců,
# od 50 do 55 let má nárok na podporu 8 měsíců,
# více než 55 let může podporu pobírat 11 měsíců

10. Kdo za mě, když pobírám podporu, platí zdravotní a so-
ciální pojištění?

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na úřadu práce
bude hradit stát. Sociální pojištění vám hrazeno nebude, doba,
po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání,
se vám ale započítává jako účast na důchodovém pojištění,
a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti. Nej-
výše však v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy vám podpora
nenáleží.                                           Pokračování příště.

Informace také získáte na http://portal.mpsv.cz

Trh práce
na Přeloučsku

Upozornění
- nová zastávka MHD

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Milí čtenáři, 

v úvodu dnešního krátkého příspěvku bych vás chtěl požádat
o spolupráci při dohledu na dětském hřišti u rybníčka (ZA BEN-
ZINOU). Dochází zde k ničení vybavení, znečišfování blízkého
okolí a ztrácí se spojovací materiál na herních zařízeních. Hlídka
městské policie zde koná sice časté kontroly, ale ti, kteří ničí to-

to zařízení hlídku uvidí, samozřejmě svého jednání zanechají.
Proto se obracím na vás, kterým není lhostejné chování vanda-
lů ohrožujících děti, které si sem chodí hrát. Nebuvte prosím
lhostejní a zavolejte kdykoliv na níže uvedená telefonní čísla.

Vám, kteří posíláte svá dítka na toto hřiště, předkládám k se-
známení NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD.



Veřejné dětské hřiště U Rybníčka
Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpe-

čí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná
osoba. Děti do 6 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat
pouze v doprovodu dospělé osoby a používat zařízení, pokud
je zabezpečený trvalý dozor odpovědné osoby. Uživatelé dět-
ského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řá-
du, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek,
čistotu a bezpečnost. 

Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní
prvky:
$ lanovka 20 - pro děti od 6 do 15 let
$ kolotoč Vírník - pro děti od 6 do 15 let
$ sestava Kamelot - pro děti od 6 do 15 let
$ houpačka Beranidlo - pro děti od 4 do 15 let
$ domeček Arthur - pro děti od 3 do 12 let
$ sestava Pastelkáč - pro děti od 3 do 10 let
$ pružinové houpadlo Trojáček - pro děti od 3 do 8 let
$ houpačka hnízdečko - pro děti od 3 do 6 let
$ houpačka Tarzan - pro děti od 1 do 3 let
$ prohazovací lezítko Rytíř - pro děti od 6 do 12 let

Na hřišti platí zákaz:
$ poškozovat a znečišfovat prostory, zařízení a vybavení
$ vstupu se zvířaty
$ kouření, konzumace alkoholu a omamných lá-

tek 
$ manipulace s otevřeným ohněm 
$ užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý

nebo kluzký, případně při zjištění závady na za-
řízení

$ jízdy na kole

Bezpečnostní opatření:
V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpá-

len na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlí-
žející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem pře-
kontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. Pokud jsou herní
prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich
používání zakázáno.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu
vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost
v plné výši zákonný zástupce.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznam-
te to prosím neprodleně Městské policii Přelouč na telefonní
číslo 736 641 952, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své
dítě.

Provozní doba: od 7.00 do 21.00 
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

A nyní něco málo z naší práce...
Lavičky jsou na sezení...

Na dětském hřišti u rybníčka byl přichycen mladík, který se
zde procházel po lavičkách v altánku a znečišfoval je blátem.
Na místě mu byla udělena pokuta a nepořádek po sobě uklidil.

Opilci na dětském hřišti...
Přijali jsme telefonické oznámení, že na dětském hřišti za

Benzinou se pohybují 2 opilci. Na místě se opravdu dvojice jeví-
cí známky opilosti nacházela a hlídkou byla z místa vykázána.

Unikající benzín...
Všímavá paní nám volala, že za prodejnou ŠEPO uniká ze

stojícího motocyklu benzin. Hlídka na místě zjistila, že někdo vy-
trhl hadičku z nádrže a proto docházelo k úniku benzinu. Ha-
dičku hlídka nasadila zpět, ale protože místo bylo dosti zne-
čištěné benzínem a olejem, byli na místo přivoláni hasiči. Ti
místo posypali a hlídka MP vyrozuměla majitele motocyklu.

Nezvaní hosté na nádraží...
Volal nám výpravčí ČD v Přelouči a oznámil, že jim asi ně-

kdo něco ukradl a toto něco veze do výkupu sběrných surovin
v ul. Tovární. Hlídka MP opravdu zastihla 2 muže, kteří do sběr-
ny přivezli 4 staré radiátory, které vzali z budovy bývalého ná-
kladního nádraží. Jelikož bylo telefonicky hovořeno s majitelem
budovy, který uvedl, že má budovu řádně uzamčenou, byla ce-
lá věc předána PČR s podezřením na spáchání trestného činu.
Dále bylo zjištěno, že jeden z mužů je osobou v pátrání. Po pří-
jezdu na místo si celou věc převzala hlídka policie ČR.

Kamerový systém vidí...
Dozorčí služby si při sledování kamerového systému všiml,

jak řidič traktoru s postřikovačem znečistil komunikaci. Jedna-
lo se o znečištění několika ulic. Hlídka řidiče zastavila a vyzva-
la ho k nápravě. Ten přislíbil, že komunikaci uklidí a to se také
do hodiny stalo. 

Poskytnutí první pomoci...
Ve večerních hodinách se na služebnu dostavil

muž, který se celý chvěl. Řekl dozorčímu služby, že
trpí poúrazovou epilepsií a cítí, že u něho brzy začne
záchvat. Byl usazen na zem a z jeho dosahu byly
odstraněny předměty, o které by se mohl poranit.
Ihned byla přivolána na služebnu rychlá záchranná
služba. Než RZS dorazila, propukl u muže záchvat.
Muž byl kontrolován v poloze na boku, aby si bě-
hem probíhajícího záchvatu neporanil hlavu o pod-
lahu a nezapadl mu kořen jazyka. Po skončení zá-

chvatu dorazila na místo RZS, muže si převzala a převezla do
nemocnice v Pardubicích.

Vzhledem k tomu, že mezi lidmi stále panuje mnoho mý-
tů o poskytování laické první pomoci, budu se v následujících
číslech Roštu věnovat důležitým aspektům souvisejícím s po-
skytováním pomoci při některých akutních stavech ohrožujících
život.

Poctivý nálezce...
Na služebnu se dostavil učitel autoškoly, který našel v ulici

Sladkovského AKU vrtačku Hilti s příslušenstvím. Na kamero-
vém systému bohužel nebylo vidět, komu kufr s nářadím vy-
padl, ale po chvíli zazvonil zvonek na služebně a ve dveřích se
objevili pracovníci, kteří sháněli ztracenou vrtačku... Rád bych
aspoň touto cestou poděkoval za poctivost Ing. Zdeňku
Krejčíkovi.

Kalous ušatý...
Děti nám donesly na služebnu nalezené mládě kalouse

ušatého. Pták byl umístěn do odchytové bedýnky a druhý den
putoval do záchranné stanice Pasíčka. (www.pasicka.cz)

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

Bc. Martin Karabec, velitel MP Přelouč
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Náhodou jsem se dozvěděla o výstavě fotografií z Kamčat-
ky - poloostrova na Dálném Východě. Napadlo mě, že v mém
věku už se do těch krajin nikdy nepodívám, ale že z Prahy do
Přelouče je to hodinka vlakem. Nádraží poněkud zanedbané,
ale ulice k náměstí je plná příjemných překvapení. Čilý staveb-
ní ruch na úpravách vozovky a okolí, pěkné krámky se sortimen-
tem, o který v Praze nezavadím, také ceny jsou přijatelnější.
Prodejna domácích potřeb s výběrem keramických forem na bá-
bovky, které jsem nikdy neviděla a další pomůcky do kuchyně.
Cukrárna s nevídaným množstvím druhů zákusků příjemné ce-
ny. Malý obchůdek s bytovým textilem - a nejen s ním. Na ro-
hu je květinářství, spousta květin venku a mnohem více uvnitř.
Rozmanité pokojové rostliny zelené i kvetoucí, exotické i zná-
mé, ceny také příznivější. Velmi ochotná dívka, která nejen pro-
dává, ale také podává ke každé květině potřebné informace
o péči. 

Došla jsem na náměstí, v městské knihovně si prohlédla za-
jímavé fotografie. Venku jsem s údivem zjistila, že ačkoliv od
rána fouká docela ostrý vítr, nikde nepoletují ani papíry, igeli-
tové a jiné odpadky, jak to vídám na našem pražském sídlišti.
Náměstí i ulice jsou čisté. 

Těším se, až se do Přelouče vrátím a podívám se i do po-
stranních ulic a uliček. Musím si však vzít jiné boty, aby se mi
po dlažbě lépe chodilo. 

Zdravím - Marie Žáková, Praha

Odmykala jsem své dvacet let staré kolo s košíkem na no-
siči pro stereotypní každodenní nákup pořízený cestou ze ško-
ly. Bylo pěkné pozdní odpoledne, škola téměř liduprázdná.

Na kraji silnice zastavil stříbrný Renault. Z vozu vystoupil
mladík. Pohledný, asi pětadvacetiletý, s řezanými rysy, elegant-
ně a rozhodně kráčel po chodníku z betonových kvádrů smě-
rem ke mně.

„Herman, paní učitelko.“ Podal mi ruku s vřelým stiskem. Vel-
mi slušný úvod. 

„Přišel jsem se podívat.“
Byla jsem ráda, že se představil. Během mé více než třice-

tileté plně kvalifikované praxe mi prošly rukama téměř dva ti-
síce žáků a vybavit si jejich jména mi s odstupem doby činí
potíže.

Ano, známá tvář. Seděl ve druhé lavici, ani moc nezlobil. Učil
se zámečníkem a v teoretických předmětech patřil k průměru.

„Ale ve škole už skoro nikdo není,“ řekla jsem.
Proběhla obvyklá konverzace na téma „jak se máš, co děláš.“

Vyprávěl běžný osud absolventa, vypadal spokojeně, na nic si
nestěžoval. Jeho vystupování mě ujistilo o tom, že tady pedago-
gické úsilí našlo odezvu. 

„Hned jsem vás poznal,“ pravil mile, „pořád stejná…(dva ro-
ky před důchodem - to se hezky poslouchá)… bunda“, dodal. 

Ocenila jsem jeho upřímnost. Realita je někdy tvrdá, nicmé-
ně mě to pobavilo.

Popřála jsem mu hodně štěstí a bylo mi jasné, že si musím
koupit novou bundu, abych mohla být na konci své kariéry při-
jata lidskou společností za plnohodnotného člena.

D. Jiroutová
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Dopis spokojené
návštěvnice Přelouče

FEJETON
Všechno je jinak…



V minulém čísle Roštu jsme čtenáře informovali o připra-
vovaném křtu rodinné ságy z prostředí našeho regionu s ná-
zvem Chlebani autorky Jany Klimečkové. Křest se uskutečnil
21. dubna v Pardubicích v Kavárně Evropa a funkce moderá-
tora se ujal oblíbený herec Městského divadla v Pardubicích
Zdeněk Rumpík, který také přečetl několik ukázek z knihy. Chle-
bany pokřtila paní senátorka ing. Ludmila Müllerová, kamarád-
ka autorky. 

Během křtu pro asi 60 hostů zazpívala Leona Šenková tři
písně, kromě jiného i „Nebude to jiný“, kterou připravuje pro své
nové CD a nazpívá spolu s Richardem Müllerem. Pro hosty to
byl opravdu zážitek, někteří dokonce vstávali ze svých míst a má-
lem zapomněli dýchat. Další Přeloučák, pan Ruda Svoboda,
kuchař Kavárny Evropa, připravil raut, na který budou hosté
opravdu dlouho vzpomínat. Nechyběly v něm např. rostbeefové
rolky s rokfórovou pěnou, daňčí roládky v brusinkové omáčce
s mandlemi, také filátka z lososa v bylinkách se špenátem ne-
bo krevetový koktejl s cherry. Další reprezentant Přelouče, Kas-
kovo pekařství, upeklo kromě banketek, kterými jsou již po lé-
ta vyhlášeni, i malé celozrnné houstičky, které se na jazyku jen
rozplývaly, ale především opravdové chlebany - panáky z chle-
bového těsta - v různých velikostech. To abychom nezapomně-
li na to, že v minulosti si děti v Polabí v letech, kdy byla dobrá
úroda, pekly chlebany velké a v letech, kdy se neurodilo nebo
v době válek jim musely stačit chlebánci malí. Chleba byl boží
dar a nesmělo se s ním plýtvat. O tom si ostatně čtenáři pře-
čtou i v knize Chlebani. 

Na křtu knihy byla mimořádně příjemná a přátelská atmo-
sféra a při svém odchodu dostal každý z hostů jako pozornost
autorky i svého chlebana.

A všichni hosté se mohli přesvědčit, že lidé zpod přelouč-
ské věže umí poutavým způsobem nejen zvěčnit historii, ale
i krásně zpívat, připravit exotické lahůdky, upéct pečivo podle
starodávných receptů a hlavně, vytvořit nezapomenutelnou at-
mosféru setkání.

Na závěr pro zajímavost: dle posledních informací z knih-
kupectví Amipa se výtisků Chlebanů dosud prodalo na Přelouč-
sku víc než svého času populárního Harryho Pottera. Pěkné zá-
žitky při četbě.                                                         VJ
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Kultura !

Chlebani pokřtěni
(a my jsme byli u toho…)

Obec Svinčany ve spolupráci
s mikroregionem Podhůří Železných hor, 

Heřmanoměstecko, MAS Železnohorský region
a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínka

POŘÁDAJÍ

IV. ROČNÍK TRADICE
ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU

SE SVATOJÁNSKOU NOCÍ
v sobotu 19. 6. 2010 od 16.00 hodin 

v přírodním areálu rozhledny BARBORKA 
Svinčany - Horní Raškovic

Program:
$ ukázka práce sochařů, dřevořezbáře, kováře, keramičky,

paličkování a pedigu
$ všechny řemeslné činnosti si lze vyzkoušet osobně
$ vystoupení mažoretek RONDO z Ronova nad Doubravou
$ vystoupení žáků Lidové školy umění Přelouč
$ expozice keltského sdružení Boii Nasavrky
$ ukázka činnosti Společnosti přátel Železných hor
$ tradiční jarmark s řemeslnými výrobky
$ občerstvení s ochutnávkou tradičních regionálních

specialit
$ vystoupení skupiny historického šermu
$ ukázka lukostřelce s možností odzkoušení i pro děti
$ vystoupení břišní tanečnice
$ pálení svatojánského ohně s ukázkou starých tradic
$ k tanci i poslechu hraje country kapela
$ ohňová show
$ ohňostroj

Vstupné: dospělí 40,- Kč
děti do 6 let zdarma
děti od 6 do 18 let 15,- Kč

Během akce zajištěno občerstvení, parkoviště 
a stánkový prodej

Inzerce



Dospěla jsem k názoru, vážení čte-
náři, že bych dnes měla na rošt položit
vlastní hlavu. Už podruhé jsem si vás
dovolila klamat, když jsem v textu uvádě-
la, že v příštím roce vedle jiných zajíma-
vých výročí, oslaví město Přelouč stoleté
výročí od vybudování novorenesančního
objektu Občanské záložny na Masaryko-
vě náměstí. Omlouvám se, protože to ne-
ní pravda. Na základě plánů architekta
Rudolfa Kříženeckého byla výstavba
ukončena v roce 1901, takže budova
se v příštím roce dožije v plné kráse
110 let. Na svůj věk docela dobře vypa-
dá, a to díky lidem, kteří se o objekt sta-
rali a starají. Dodnes se může pyšnit jedi-
nečnou sgrafitovou fasádou i příjemným

interiérem, ale také službou veřejnosti.
Věřím, že za dalších sto a více let bude
objekt vypadat pořád stejně krásně a je
docela možné, že už bude patřit mezi
národní kulturní památky. Futuristickou
otázku, zda ještě budou stát takové do-
my, raději nepokládám.

Když se tak sžívám s městem Přelou-
čí a hledám, co se mi zde nelíbí, musím
konstatovat, že se buv málo po městě po-
hybuji, nebo prostě nějaké hodně závad-
né záležitosti nenalézám. Naopak, měs-
to roste do krásy, všude se budují parky
a parčíky, je tady čisto a zvláštní klid,
a nepotkávám bezdomovce. Čím to asi
je? To město někdo řídí a spravuje a je
poznat, že to dělá dobře. Ale! Přece jenom

se mi něco nelíbí a trochu mně to udivi-
lo, hned jak jsem do Přelouče přijela po-
prvé. Nelíbí se mi celoplošné parkoviště
na náměstí TGM. Místo trhovců s čer-
stvým voňavým zbožím samé nevonící
automobily. Kdyby alespoň střed rynku
nebo jeho vymezená část zůstala volná
právě pro trhy, určitě by je místní lidé
i lidé z nejbližšího okolí rádi přivítali.
Vždyf právě proto byla v obcích odjakži-
va zřizována tržiště na rynku, někde do-
konce úspěšně fungují dodnes. Možná
by stačil kompromis - parkovací místa
vyhradit jen po obvodu náměstí, jak to-
mu bývá jinde. Docela bych to městu přá-
la, stejně tak, jako novou muzejní expo-
zici. Proč? Stačí se zamyslet nad otázkou
- proč musí žáci z Přelouče jezdit studo-
vat bohatou historii vlastního města do
Pardubic?

PhDr. Eva Jančíková
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Na roštu

Milá redakce Přeloučského Roštu!
Moje bývalá milá paní učitelka Ludmila Riegrová mne po-

žádala o příspěvek do Roštu (rubrika Pozdravy z ciziny), vel-
mi ráda odpovídám.

Jmenuji se Zdena Thomassen, rozená Prokopová a v sou-
časné době žiji v Berlíně, SRN. Důvodem mého odchodu z Pře-
louče do zahraničí byl sňatek v červnu 1974. Na začátku jsem
pracovala vedle svého povolání jako překladatelka, poté jsem
vyučovala češtinu v kurzech pro turisty. Od začátku mého života
v Berlíně jsem učitelkou (ruštiny, dějepisu, tev němčiny a děje-
pisu - vystudovala jsem na Pedagogické fakultě v Hradci Králo-
vé v letech 1970-1974 češtinu a dějepis).

V polovině 80. let uzavřela moje tehdejší škola, na které jsem
byla ředitelkou družební smlouvu se základní školou na náměs-
tí. Každoročně se konala výměna žáků obou škol, tak poznali
moji žáci a kolegové moji vlast a moje rodné město. 

Do Přelouče se vracím často, protože zde žije moje mamin-
ka a také ostatní členové rodiny. Mám tu ještě několik bývalých
spolužáků. Vracím se ráda, protože tu je krásný klid (oproti mé-

mu velkoměstu). Mám radost z toho, co se ve městě změnilo.
Rošt čtu pravidelně, protože mi ho maminka obstarává, a když
přijedu, leží už na stole! Jsem vždy dobře informována. 

Každý rok visí v mém bytě přeloučský kalendář, na který
se vždy těším. Staré kalendáře si schovávám, některé obrázky
jsou zarámovány a zdobí mou chatu i byt. I když jsem v Berlí-
ně našla nový domov, rodinu, přátele i práci v mém vysněném
povolání, zůstane Přelouč navždy mým rodným městem, kam
se ráda vracím.

Zdena Thomassen, roz. Prokopová

Vážená redakce Přeloučského Roštu,

byla jsem oslovena paní Riegrovou, abych napsala pár slov
do rubriky Přeloučského Roštu Pozdravy z ciziny. 

Jmenuji se Barbora Favret (Marková) a žiji 6 let v New
Orleans ve státě Louisiana v USA, kam jsme se s manželem
rozhodli v roce 2004 odstěhovat.

V současné době studuji management na univerzitě v New
Orleans a zároveň pracuji jako účetní v právnické firmě. Ve vol-
ném čase cvičím agility svého labradora Maxipsa Fíka. Když se
najde chvíle času, věnuji se běhání. Jeden z největších závodů,
kterého jsem se zúčastnila, byl neworleanský půlmaraton.

New Orleans je město zdevastované hurikánem Katrina. Po-
stupně se obnovuje, nicméně některé části jsou stále ještě
neobydlené. Momentálně zde žije pouze polovina původních
obyvatel. Správa města pracuje na obnově protihurikánových
zabezpečení.

Zajímavostí ve městě New Orleans je hned několik. Pro mě,
Češku, byla zajímavá informace o tramvajích, protože jejich
podvozky a ovládání se vyrábějí v České republice. Další zají-
mavou věcí je karneval Mardi Gras, který se v tomto městě po-
řádá každoročně. Mardi Gras je pověstný házením korálů, kte-
ré chytají lidé a nosí je na krku po celou dobu trvání karnevalu.
Tyto korále se dříve vyráběly u nás v Čechách a byly skleněné.

Přelouč navštěvuji kvůli rodině a přátelům. Přestože se mi
život v New Orleans líbí, do Přelouče se vracím ráda.

S pozdravem                                             B. Favret

Inzerce

POZDRAVY Z CIZINY



Dnes vám v naší rubrice představíme
paní Zdenu Pšeničkovou.

Skromná a milá žena, matka tří dětí
a dvojnásobná babička. Mnoho let pra-
covala převážně v bývalé Tesle Přelouč,
jako mechanik elektronických zařízení,
nyní je již v důchodu a zabývá se psa-
ním příběhů a pohádek.

V nakladatelství Olympia jí vyšla kni-
ha Divoženka a jiné příběhy (pohádky pro
dospěláky).

Další kniha pohádek (tentokrát pro
děti - čeká v jiném nakladatelství. Něco si
vydala sama, jen pro rodinu a přátele.

Co vás vlastně přivedlo ke psaní?
Asi před 10 lety - to už jsem byla v dů-

chodu a měla dost času na přemýšlení
- mne napadlo napsat příběh o třech ses-
trách. My jsme v rodině také tři sestry, ale
to je jediná inspirace tohoto příběhu. Je
to takové mysticko-romantické vyprávě-
ní z počátků křesfanství u nás.

Pak jsem začala vymýšlet pohádky,
mám jich už víc než 60. Je však těžké
s nimi prorazit na trhu. „Vaše pohádky
jsou čtivé a nápadité, ALE my máme plný
redakční plán nejméně na 2 roky.“ píše
mi jedno významné nakladatelství. Jiné
zas dává přednost zahraničním nebo již
známým autorům. A tak jsem, např. Po-
hádky pro Terezku vydala v jakémsi „sa-
mizdatu“, graficky je upravil můj manžel.

Moje pohádky jsou spíše klasického ty-
pu. Nejsou akční, ale uklidňující, vhodné
pro čtení na dobrou noc.

Jsou opravdu nápadité, odehrávají se
často v nezvyklém prostředí. Např. Po-

hádky o moři přibližují dětem vodní
svět, vystupuje zde třeba kapustňák
Ferda, své příběhy prožívají hvězdice,
sasanky, mořský koník.

„Jednou se stalo, že se milé sasanky
pohádaly o to, která z nich je nejkrásněj-
ší a v lovu nejúspěšnější. Rozprostíraly
svá jemná chapadélka doširoka, vzdou-
valy se v mořském proudu jako luční
květiny ve větru a předháněly se, která
uloví nejvíc jako důkaz své neodolatel-

nosti.“ To je jen krátká ukázka z jedné
z nich.

Líbí se mi, jak pracujete s českým
jazykem, zaujmou i názvy - O Vlnce
a Pěnce, O běhuté vodičce, O bojác-
ném tuleníkovi. Kde berete inspiraci?

Zalíbí se mi třeba název písničky, bás-
ně, nějaké slovní spojení a už mě napa-
dají jejich osudy. Někdy začnu psát pří-
běh s určitým záměrem, ale postavy jako
by ožily a jednají po svém. A tak příběh
dopadne jinak, než jsem měla v plánu.
To se stává nejčastěji s pohádkami pro
dospělé, které mají někdy i lehce erotic-
ký podtext.

Která byla Vaše oblíbená pohádka
v dětství?

Nade vše jsem milovala pohádky Bo-
ženy Němcové a K. J. Erbena - zkrátka
českou klasiku.

Čtete vnoučatům své pohádky?
Jistě! Vnučka Terezka jiné ani nechce.

A malého Daniela zas nejvíc zajímají klu-
čičí pohádky, třeba O zlém náklaváku,
O nafoukaném závováku a další.

Přejeme tedy hodně nápadů a úspě-
chů v další tvorbě a také trochu štěs-
tí u nakladatelů.

A vy, milí čtenáři, vidíte, že odchod
do důchodu neznamená vždy složit ru-
ce a odpočívat, ale může být impulsem
k dalším, dosud netušeným činnostem.

JM
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Žijí mezi námi !

O KOM NEVÍME

V pátek 30. dubna 2010, symbolic-
ky na „čarodějnice“, byl zahájen nábor
soutěžících do 3. ročníku soutěže PRI-
MABABČA, kterou letos společně s klu-
bem Primababča vyhlašuje Český roz-
hlas Pardubice. Soutěž je určena všem
půvabným, zralým a především soutěži-
vým ženám - babičkám, které si poradí
v každé situaci a mají dobrou radu pro
svoje vnoučata. Do soutěže Primababča
se mohou hlásit ženy libovolného věku,
které mají alespoň jedno vnouče. Přihláš-
ky jsou k dispozici na internetové adrese
www.primababca.info, zájemkyně se při-
hlásit můžou také e-mailem na adrese
primababca@rozhlas.cz nebo dopisem
zaslaným na adresu ČRo Pardubice, Pri-

mababča, Sv. A. České 29, 53002 Pardu-
bice. Soutěž společně pořádají Český
rozhlas Pardubice a klub Primababča.
Přihláška musí (dle pravidel a instrukcí
uveřejněných na www.primababca.info)
obsahovat fotografii soutěžící a také mo-
tivační dopis, ve kterém soutěžící stručně
zdůvodní, proč by se právě ony měly stát
Primababčou. 

Soutěžní klání o Primababču roku
2010 zaznamená oproti předcházejícím
ročníkům drobné změny. Na základě mo-
tivačních dopisů v zaslaných přihláškách
vybere porota soutěžící do 4 semifinálo-
vých kol, která se budou konat v bývalých
okresních městech Pardubického kraje
v září a říjnu. Z každého semifinálového

kola postoupí 3 sou-
těžící do velkého fi-
nále. To se uskuteční
4. prosince v Pardu-
bicích. „Po minulých
ročnících jsme se roz-
hodli vyjet se soutěží
za hranice krajského
města, abychom se přiblížili těm, kteří se
na soutěž chtějí přijít podívat, ale cesta
do Pardubic je pro ně komplikovaná,“ ří-
ká za organizátory vedoucí marketingu
ČRo Pardubice Radim Jelínek. 

Čas na přihlášení mají zájemkyně až
do 31. července 2010.

Ing. Radim Jelínek
Český rozhlas Pardubice

PŘIHLASTE SE DO 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE PRIMABABČA



Po prvním zhlédnutí videoklipu M. Is-
sové a J. Mádla jsem zalapala po dechu.
Mám totiž problém „vydejchat“ i obligát-
ní „vole vole“. Ale pak jsem si vzpomně-
la na své mládí - na potřebu vzdorovat,
prosazovat svůj názor, provokovat. Vzpo-
mněla jsem si na nářky generace svých
rodičů a prarodičů nad zkažeností naší
mladé generace a začala se usmívat.

Přestala jsem se zabývat vulgární for-
mou a zamyslela se nad smyslem a ob-
sahem sdělení. 

Kontroverzním videoklipem chtějí her-
ci bezesporu vyburcovat mladé lidi, aby
k volbám šli - jde totiž především o jejich
život. Chtějí přimět rodiče a prarodiče k za-
myšlení, zda přistoupí na korupci. Zda vý-
měnou za populistický slib, 13. důchod
či zrušený poplatek u lékaře ohrozí bu-
doucnost svých potomků. Chtějí přesvěd-

čit voliče všech generací, že žádný před-
volební úplatek jim nebude nic platný,
když to skončí jako v Řecku.

Ke všemu jsem se v těchto dnech při-
stihla, že ačkoli se považuji za stoupen-
ce demokracie, ve skutečnosti zas až
takovým demokratem nejsem. Tím pru-
bířským kamenem byl předvolební trhák
Miroslava Kalouska v podobě fiktivní dlu-
hové složenky na 121 000,- Kč. Reakce
některých „taky voličů“ mě utvrdily v pře-
svědčení, že platný občanský průkaz ješ-
tě neznamená základní gramotnost - o fi-
nanční a politické gramotnosti nemluvě.
Lidé, kteří sice umějí číst, ale nerozezna-
jí předvolební reklamu od skutečné slo-
ženky, mají také volební právo. I oni bu-
dou rozhodovat o tom, jak se bude v naší
republice hospodařit se společnými pe-
nězi!!! Na špek skáčí každému výřečné-
mu populistovi a manipulátorovi - nádo-
bí za 30.000 a další „nezbytné“ zboží si
nechají vnutit i na splátky. Možná si, spo-
lu s nejmenovaným politikem, taky myslí,

že dluhy se splácet nemusí. Tak to mě
děsí.

Diktátor ve mně by volební právo
značně omezil. Vždyf i řidičský průkaz
dostane pouze ten, kdo prokáže znalost
silničních pravidel a schopnost vozidlo
ovládat. Rozhoduje-li se ve volbách o na-
kládání s daněmi obyvatel, přiznala bych
volební právo jen těm, kteří státu daně
platí - a nemyslím tím daně z cigaret
a alkoholu.

V šuplíku bych měla i další návrhy.
Důchodcům by jejich děti mohly posílat
část svých daní přímo. Neznám lepší mo-
tivaci, jak nejen zvýšit porodnost, ale pře-
devším řádně a s láskou vychovat své
děti. Aby přestal platit starý bonmot, že
domovy důchodců jsou spravedlivou od-
měnou za jesle. 

Žít na dluh? Věčně to nejde. A peče-
ní holubi létají do huby jen v pohádkách.

Přemluv ji…
Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz
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! Malé zamyšlení 

Jsem poměrně klidný a vyrovnaný člověk. Nerada vyvolá-
vám konflikty a určitě nepatřím mezi tzv. „věčné stěžovatele“.
Přesto občas zažívám situace, kdy si říkám, jestli jsem se zbláz-
nila já, nebo svět okolo mě. 

Pokusím se vám popsat situaci, o které možná většina z vás
ví, možná vám nevadí, nebo jste si prostě jen řekli, že se s tím
stejně nedá nic dělat. 

Většina dětí školou povinných navštěvuje školní jídelnu.
To je jistě v pořádku. Ve všech odborných i neodborných časo-
pisech se dnes dozvíte, jak důležitá je pro dítě zdravá vyváže-
ná a pravidelná strava. Správná výživa je „velkým hitem“ dneš-
ní doby. Děti se mají dobře a kvalitně stravovat a správné
stravovací návyky si pěstovat již od mládí, o tom není nejmen-
ších pochyb. A právě proto mě velmi překvapuje, že podle sou-
časné platné legislativy (zákon č. 561/2004 O předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se
v § 119 dočtete, že v zařízení školního stravování se uskuteč-
ňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich poby-
tu ve škole. Z toho vyplývá, že dítě, které onemocní, nemá nárok
na oběd! (Předem zaplacený a objednaný). Abych byla přesná,
pokud neodbytný rodič oběd pro své nemocné dítě zarputile vy-
žaduje, dostane ho, ale pouze za cenu jídla dospělého strávní-
ka. Patříte-li tedy právě vy do kategorie takových rodičů, kteří
nechtějí své dítě nechat doma na dnes tak odsuzovaných čín-
ských polévkách, rohlíku či sušenkách a zajistíte i odnos jídla
domů, zvítězíte, ale doplatíte rozdíl cen obou obědů a dotaci
školy, která na své žáky též přispívá. 

Možná, že to nenormální připadá jen mě, možná měl autor
výše zmíněné vyhlášky na mysli blaho státu, který ušetří „velké
peníze“, možná rodiče opravdu nemyslí na nic jiného, než jak

si oběd svého nemocného dítěte nechat pro sebe nebo ho do-
konce výhodně zpeněžit. Já opravdu nevím. Koneckonců - dle
starého lidového přísloví - Kdo nepracuje, af nejí. 

Přemluv bábu

Kdo nepracuje, ag nejí !

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA
záhady
HEISE, Gernot L.
Potopa ve starém Egyptě: py-
ramidy byly pod vodou. 
Liberec: Dialog, 2010.

BONEWITZ, Ronald
Mayské proroctví: co nás če-
ká v roce 2010. 
Praha: Beta, 2009.

politika
SZCZYGIEL, Mariusz
Gottland. 
Praha: Dokořán, 2007.

druhá světová válka
TROJAN, Emil
Tak přísahali--: partyzánský od-
boj v českém pohraničí v le-
tech 1939-1945. 
Mohelnice: Martin Vaňourek,
2010.

partnerské vztahy
ŠMOLKA, Petr
Muž a žena - návod k pou-
žití. Praha: Portál, 2009.

alternativní lékařství
KOVÁCS, Heike
Jak se léčit bez lékaře: velký
domácí lékař pro celou rodinu.
Brno: Computer Press, 2009.

umění, literatura
ČAPEK, Josef
Knihy o umění. Nejskromněj-
ší umění. Málo o mnohém.
Umění přírodních národů. 
Praha: Triáda, 2009.

GARCÍA LORCA, Federico
Eseje: sedm přednášek a jed-
na imprese. 
Praha: Triton, 2009.

vlastivěda, dějiny
BONĚK, Jan
Praha esoterická. Židovská

Praha: průvodce městem, kte-
ré neexistuje. 
Praha: Eminent, 2009.

regionální literatura
KOTYK, Jiří
František Karel Potěšil: 1864-
-1935: učitel a spolkový pra-
covník na rozhraní dvou epoch.
Pardubice: Helios, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
BAJAJA, Antonín
Na krásné modré dřevnici.
Brno: Host, 2009.

BRDEČKOVÁ, Tereza
Alhambra. 
Praha: Odeon, 2010.

FAULKNER, William
Komáři. 
Praha: Rybka, 2010.

HODROVÁ, Daniela
Vyvolávání. 
Praha: Malvern, 2010.

ŠIKLOVÁ, Jiřina
Matky po e-mailu. 
Praha: Kalich, 2009.

VLÁDCOVÉ vesmíru: kronika
české science fiction od Sva-
topluka Čecha po Jana Weisse.
Praha: Albatros, 2010.

ŽIVOTOPISY
NOVOTNÝ, Jiří Datel
Ďábel z Vinohrad: vzpomínka
na Jiřího Šlitra. 
Praha: XYZ, 2010.

PRADEL, Jacques
St-Exupéry: poslední tajemství.
Praha: Vyšehrad, 2008.

POEZIE
ANTOLOGIE české poezie 1.,
2. díl. 
Praha: Dybbuk, 2007-9.

PETR, Pavel
Aréna Pegas: vybrané básně
z let 1990-2008. 
Brno, Host, 2009.

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
LINDGREN, Astrid
Zlodějíček Bubla, aneb, Jak
málem knížka o Pipi Dlouhé
Punčoše vůbec nevznikla.
Praha: Albatros, 2010.

BRAUNOVÁ, Petra 
Ema a kouzelná kniha. 
Praha: Albatros, 2010.

MÍKOVÁ, Marka
JO537: příběh o snech, jedné
počítačové hře a o životě.
Praha: Baobab, 2009.

DOTKNI se výšin. 1. díl.: po sto-
pách slavných osobností.
Praha: Dybbuk, 2007.

J. K.
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Kultura !

Přijde mi opravdu velmi smutné, že se jedná o děti, jejichž
rodiče pracují a z rozličných - dnes pochopitelných důvodů - si
volno na ošetřování nechtějí nebo nemohou vzít. Nechápu, že
předem zaplacený a objednaný oběd, se kterým jídelna stej-
ně počítá, prostě dítě nemůže dostat. Podotýkám, že zákon se
nelíbí vlastně nikomu - školám, které jsou nuceny vybírat od
dětí doslova korunové poplatky za neposkytnutou dotaci, škol-

ním jídelnám, které tím přichází o své strávníky a vaří menší
počty obědů a rodičům, kteří vědí, že jejich dítě bude celý den
v lepším případě na „instantu“, v horším na rohlíku. 

Nevidím žádný smysl v takovém zákoně, ale někdo mož-
ná ano. Pak bych opravdu ráda slyšela jeho dokonalé vysvět-
lení.

Martina Horáčková

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly



Projekt �Starověké Řecko�
Ve dnech 6. a 7. května se na 2. stup-

ni naší školy uskutečnil projekt s názvem
Starověké Řecko. Jednotlivé třídy byly roz-
děleny do pracovních dílen. Z žáků se
stali architekti, stavitelé a řemeslníci, kte-
ří vytvořili zajímavé chrámy, labyrinty, am-
fory a mozaiky. Děti se také seznámily
s řeckou literaturou a divadlem a okusi-
ly řeckou kuchyni. Ve sportovní hale pro-
běhly olympijské hry, při kterých jednot-
livé ročníky změřily své síly.

V rámci projektu byla také vyhláše-
na soutěž o nejlepší olympijský diplom,
v níž byla oceněna práce Nikoly Gabri-
elové z 8. B. 

Děkujeme žákům a vyučujícím za ak-
tivní spolupráci a účast, ale i rodičům,
kteří podpořili své děti v přípravě a shro-
mažvování vhodného materiálu a přispě-
li tak ke zdařilému průběhu projektu.

Mgr. Svatava Dolanová

Sběr pomerančové kůry 
a papíru

I v letošním školním roce se mohli
žáci v období od října do dubna zapojit
do sběru pomerančové a citrónové kůry.
Celkem bylo sebráno 316 kg pomeran-
čové a 14 kg citrónové kůry, za kterou
obdrží Klub rodičů a přátel školy asi
6700 Kč. Nejlepším sběračem na 1. stup-
ni se stal Josef Lauryn z 1. B (10,4 kg), na
2. stupni Michal Sekyrka z 8.A (10,9 kg).

V dubnu proběhl sběr starého papíru.
Sebralo se celkem 15 480 kg a obdrže-
li jsme tak rekordní částku 28 638,- Kč. 

Všem sběračům patří velké poděko-
vání.

Běžecký závod Mizuno 
v Pardubicích

Ve středu 28. 4. 2010 se 46 žáků na-
ší školy zúčastnilo lidového běhu ,,Mizu-

no“, který se konal v rámci závodu Par-
dubická devítka. Start byl v 17.30 hod.
na Pernštýnském náměstí a trasa dlou-
há 1600 m vedla ulicemi Pardubic. V cíli
získal každý účastník běhu pěkné trič-
ko. To si mohl nechat podepsat od Jana
Železného, který byl čestným hostem to-
hoto závodu. 

I letos se nám potvrdilo, že se najdou
děti, které sport baví, a tak za rok chce-
me jet znovu.

Mgr. Iva Kalousková

Fotbalový úspěch
Po vítězství v oblastním kole McDo-

nalvs Cupu se podařilo žákům 1. - 3. tříd
zdolat v okresním kole mužstva Ohraze-
nic, Holic a Pardubic a postoupit do kraj-
ského kola v Pardubicích.

Přes nemalé problémy s odjezdem do
školy v přírodě a nízkým počtem žáků do-
padl turnaj úspěšně. Po úvodní prohře
s Ústím nad Orlicí jsme remízovali s Chru-
dimí nešfastně 1:1 a porazili Lubnou (Li-
tomyšl). O vítězství v krajském kole nás
tak připravil jediný gól, který jsme obdrže-
li v poslední minutě utkání s Chrudimí. 

I tak je konečné třetí místo po dlou-
hých hubených letech úspěchem, který

nikdo nečekal. Školu úspěšně reprezen-
tovali tito žáci: Martin Německý, Viktor
Čapek, Martin Chalupa, Jana Plivová,
Martin Pliva, Jakub Hlušička, Tomáš Li-
pavský, Adam Gergely, Jakub Hejný a Ja-
kub Lanc.

Děkujeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Mgr. Dušan Nový

Evropa ve škole
- tak se jmenuje literární a výtvarný sou-
těžní projekt, který vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Le-
tos se jeho literární části zúčastnili žá-
ci 7. tříd. V krajském kole získal Tomáš
Kubelka 3. místo. Gratulujeme k pěkné-
mu umístění. Poděkování za reprezen-
taci školy patří ale i dalším soutěžícím
- Janě a Ivě Neubauerovým a Karolíně
Faitové. 

Vorlesewettbewerb
- toto krkolomné německé slovo zname-
ná soutěž v předčítání. Za naši školu se
jí zúčastnil Jiří Danihelka z 9. A. Zkušeb-
ní 1. ročník této soutěže zorganizovalo
pro celou republiku Goethe-Zentrum
v Pardubicích. Úkolem soutěžících bylo
přečíst před publikem dvě stránky němec-
kého textu z knihy „Vier Freunde und der
Schrei aus dem Lehrerzimmer“. Jirka ne-
jen dobře reprezentoval naši školu, ale
také měl možnost slyšet mluvit německy
rodilé mluvčí, starší a zkušenější studen-
ty nebo porovnat své dovednosti se stej-
ně starými žáky. Určitě to pro něj zna-
menalo motivaci k udržení zájmu o cizí
jazyk.

Mgr. Jitka Lelková
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Dopravní soutěž
Ve středu 12. 5. se žáci naší školy zúčastnili okresní soutě-

že mladých cyklistů v Pardubicích.

Čtvrfáci - Honza Dušek, Martin Štěpánek, Kristýna Čížková
a Tereza Staňková - obsadili pěkné 6. místo a veliká gratulace
patří žákům 6. tříd - Honzovi Školníkovi, Honzovi Bourovi, Erice
Khorelové a Štěpánce Urbanové, kteří se umístili na 1. místě.

Mgr. D. Staňková

ROLAND POP SHOW
V polovině května odjeli vítězové školního kola pěvecké

soutěže bojovat do Pardubic. V 1. kategorii (1. - 3. tř.) získal
3. místo Martin Kratochvíl, ve 2. kategorii (4. - 6. tř.) obsadil
3. místo Michal Havlíček a ve 3. kategorii (7. - 9. tř.) se poda-
řilo „vyzpívat“ 2. místo Michaele Fejlové.

Mgr. E. Rejfová

Planeta Země 3000
Česká republika byla dalším cílem putování, které nám

představila ve svém vzdělávacím výukovém programu Agentu-
ra MediaPro. Charakter české krajiny zastupovaly naše národ-
ní parky, pralesy, vulkanická činnost, unikátní krasové jeskyně,
rostlinné a živočišné druhy významných řek, rybníků a vodních
nádrží. Nádherné národní tradice, kroje, veselí a slávu nám při-
pomněla jízda králů, která každoročně probíhá ve slováckém
Vlčnově na jihu Moravy. Vedle základních informací o ČR jsme
obrazem navštívili památky Unesco na našem území a hlavní
město Prahu. Je dobré si připomenout, že srdce Evropy je pro
mnohé z nás země známá neznámá. 

Mgr. M. Nápravníková

Koncert píšgalových varhan
Dne 29. 4. 2010 navštívili žáci naší školy koncert píšfalo-

vých varhan v kostele sv. Jakuba.
Během zhruba hodinového programu je varhaník Martin

Kubát seznámil s historií varhan a zahrál jim několik skladeb.
Žáci se tak dozvěděli, z jakého nástroje varhany vznikly, kolik
tento nástroj stojí a spoustu dalších zajímavostí. Na závěr za-

hrál pan Kubát improvizovanou skladbu, při níž si žáci mohli
prohlédnout varhany zblízka. 

Mgr. M. Pospíšilová

Návštěva TyfloCentra Pardubice
Ve druhé polovině dubna se žáci 6. - 9. tříd ze ZŠ na Ma-

sarykově nám. se svými třídními učiteli zúčastnili zážitkového
semináře TyfloCentra v Pardubicích. Posláním TyfloCentra je
poskytovat sociální služby pro občany s těžkým zrakovým po-
stižením, které vedou k jejich integraci do společnosti.

Děti se formou besedy dozvěděly důležité informace např.
o tom, jak rozpoznat nevidomého člověka, s jakými překážka-
mi se musí vyrovnat nevidomý člověk v běžném životě. V prů-
běhu praktických ukázek si osvojily základní způsoby, jak účin-
ně poskytnout pomoc nevidomému. Dále jsme si na vlastní
„oči“ vyzkoušeli napsat poslepu dopis, podepsat se, kreslit,
orientovat se v prostoru, sejít schody, pracovat s počítačem…

Návštěva v TyfloCentru na nás velmi zapůsobila, děkujeme
jeho pracovníkům za cenný prožitek. 

Mgr. V. Lupínková

Pohádková dílna
Tak jako každý rok, tak i v letošním školním roce navštívili

žáci ze třídy 4. B Městskou knihovnu v Přelouči. V hezky upra-
veném dětském oddělení knihovny nás opět mile přivítala kni-
hovnice paní Hývlová. I tentokrát měla pro žáky připravený pěk-
ný a zajímavý program. Nejdříve si s dětmi povídala o tom, co
se už dověděly z minulých návštěv knihovny a byla mile pře-
kvapena jejich znalostmi.

Celá beseda byla zaměřena na pohádky, a tak na děti če-
kala Pohádková dílna. A co se skrývalo pod tímto názvem? Žá-
ci měli možnost zahrát si ve skupinkách na spisovatele pohá-
dek. Paní Hývlová měla pro děti připravené lístečky se slovy
a děti na zadaná slova vymýšlely pohádkové příběhy. A jak už
to v pohádkách bývá, tak i tyto vymyšlené pohádky měly šfast-
ný konec. Tato hra na „ spisovatele „ se všem dětem moc líbi-
la a zažily při ní spoustu zábavných chvil.

Děkujeme paní Hývlové za pěkně připravený program. Vě-
řím, že návštěva knihovny byla opět pro děti přínosem a kni-
hovna získá další nové čtenáře.

Mgr. D. Cyroňová

Vážení čtenáři,
nedávno byla vyhlášena soutěž pod názvem „Péčí o svůj
domov pomáhejte dětem“. Naše škola má možnost získat
500 000 Kč na svoje vybavení. Stačí na účtence (event.
faktuře) z obchodu podtrhnout nákup čistícího prostředku
Cif nebo Domestos a kopii nebo originál tohoto dokladu
předat žáku naší školy. Soutěž trvá do konce října 2010.
Další informace o soutěži jsou uvedeny na vývěsce před
hlavní budovou školy.

Kupujete-li tyto přípravky a chcete-li nám pomoci v sou-
těžení, věnujte nám vaše účtenky. Účet neskončí jen tak
v koši, pomůže dobré věci. -ved-
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

HRA - Cesta Přeloučí
Přijvte si k nám do klubu

zahrát naučnou hru, ve které
poznáte město Přelouč, jak je
ještě neznáte. Seznámíte se
s místy ve svém okolí, o kterých
jste nevěděli, nebo doposud
přehlíželi.

1. VÝLET - Poznej své okolí
První letošní cyklistický výlet klubu Radost uskutečníme

v pátek 11. června v 15 hodin. Sraz všech účastníků je před
klubem Radost, společně vyrazíme směrem ke Krasnici. Neza-
pomeňte si dát kolo do bezvadného technického stavu a přil-
ba je nutností.

2. VÝLET - Cesta za pokladem
Druhý výlet klubu Radost bude pěší a uskuteční se první

prázdninový pátek 2. července od 14 hodin. Sraz opět před
klubem a vydáme se po značené cestě, na které budeme plnit
nejrůznější úkoly, za pokladem a poznáním. Překročíme řeku
Labe, projdeme Slavíkovy ostrovy až k rybníku Nadýmáč.

14. červen - výroba plstěné bižuterie
V pondělí 14. června Vás rádi přivítáme v našem klubu, kde

si budete moci s námi vyzkoušet novou techniku výroby bižuterie.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR KLUBU RADOST
Využijte nabídky posledních volných míst na letním tábo-

ře klubu Radost, který každý rok připomíná dětem historii naší
země. Nyní se zaměříme na legendami opředené Kelty. Nebu-
de chybět ani sportovní vyžití, zábavné hry a soutěže.

Tábor bude probíhat od 11. 7. do 23. 7. 2010 na Česko-
moravské vrchovině, v chráněné krajinné oblasti Žvárských
vrchů a Železných hor, a to v obci Jeníkov.

Cena tábora: 2900 Kč
Přihlášky a informace si vyžádejte v klubu RADOST, 
nebo na mobilu: 777 988 203

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY - výtvarné techniky s Pavlou 

- Artterapie 
ÚT - tanec + Aj - video klub, muzikoterapie

- Povídání u šálku čaje
ST - společenské hry, soutěže - Doučování Čj
ČT - den sportu - tělocvična (fotbal, vybíjená, 

trampolína, kruhy, gymnastika)
- Práce na internetu

+ Doučování s gympláky (Aj, Ma)
V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít
PC připojeného k internetu.

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

Kolektiv klubu Radost
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Milí spoluobčané,
Klub Sluníčko pořádal v měsíci květnu autobusový výlet do

Vodního světa v Kolíně. Děti si užily cestu autobusem a poté
hlavně plavání, hraní si v dětském bazénu, skluzavky, vířivku,
tobogán. Věříme, že se všem výlet líbil a určitě jej někdy zopa-
kujeme. 

V měsíci květnu jsme dále pořádali první sluníčkový po-
byt pro rodiny s dětmi na chatě Ťapka v Krkonoších. Podrob-
né informace přineseme v dalším vydání Roštu.

Uskuteční se:

Pohádkovou cestou končíme letošní školní rok. 
Těšíme se na Vás opět 2. září !!

Přejeme všem krásné prázdniny !!

Spokojená maminka - radost pro rodinu - jistota pro společnost.
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PROGRAM ÈERVEN 2010
Úterý 1. 6. v 19:00

nedìle 30. 5. – sobota 5. 6.

Sobota 12. 6. 2010 v 19.00

Støeda 23. 6. v 19.00

Støeda 30. 6. v 19.00

JARNÍ KONCERT J. B. FOERSTERA

POLANSKÉHO PØELOUÈ 2010

POD KELTSKÝM DUBEM

�IVAÒANKA

BUÏ FIT
VÌNEBAND

koncert pìveckého sboru
Obèanská zálo�na

Vstupné 50 Kè

5. roèník multikulturního festivalu

Spoleèný koncert pìveckých sborù Roš�ák, Tucteto (Hradec Králové)
a Vodopád (Banská Bystrica), Kostel èeskobratrské církve evangelické

Vernisá� prací �ákù výtvarného oboru, ateliér ZUŠ

Absolventský koncert �ákù hudebního oboru, Zahradní galerie Pøelouè

Jazzotéka, tradièní koncert nejen jazzové hudby v krásném prostøedí
Vinotéky Kotýnek

mìstský koncert – spoleèné vystoupení �ákù a uèitelù základních
umìleckých škol Pardubice Havlíèkova, Pardubice Lonkova a Pøelouè

Pohádky – pøedstavení �ákù literárnì-dramatického oboru, Zálo�na

Nocturno – vystoupení sólistù a komorních souborù, Kostel sv. Jakuba

Koncert dechových hudeb v Klubu ABC v Pardubicích

Pøedstavení divadelního spolku Miloslav z Litomyšle, Zahrada ZUŠ

Dechové hudby na Námìstí T. G. Masaryka

divadelní pøedstavení ochotnického
spolku Beseda Pøelouè

Obèanská zálo�na
vstupné 50 Kè

koncert dechového orchestru
Masarykovo nám.

vstup zdarma

koncert dìtských skupin
Masarykovo nám.

vstup zdarma

Nedìle 30. 5., 17:00

Pondìlí 31. 5., 16:30

Pondìlí 31. 5., 18:00

Úterý 1. 6., 17:00

Støeda 2. 6., 15:00

Støeda 2. 6., 17:00

Ètvrtek 3. 6., 17:00

Pátek 4. 6., 16:00

Pátek 4. 6., 19:30

Sobota 5. 6., 10:30–17:00

KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO
www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924

☺ DĚTSKÝ DEN ☺
PRO NEJMENŠÍ ROBÁTKA !!

Srdečně Vás zveme na Dětský den pro nejmenší robátka ☺.
Čeká Vás program plný zábavy a soutěží nejen pro děti!

KDY: 11. června od 9.30 do 11.30 hod. 
KDE: zahrada ZUŠ Přelouč. V případě nepříznivého

počasí se akce uskuteční v budově ZUŠ. 

Připravena bude skluzavka, houpačka, bazének a domeček
s balónky, tunely na prolézání, kočárky a panenky, autíčka...

a hlavně spousta zábavy a soutěží.
Pro děti máme sladké i jiné odměny, vstupné dobrovolné.

POHÁDKOVÁ CESTA
PO SLAVÍKOVÝCH OSTROVECH!!

Pojvte s námi klidně i s kočárky na pohádkovou cestu po
Slavíkových ostrovech. Vyrážíme od Městské knihovny, přes
park, směr řeka Labe. Vezměte i starší sourozence, ti bu-
dou vyhledávat cestu označenou fáborky a hlásit, zda už vidí
soutěžní stanoviště ☺. 
Na každém stanovišti si s dětmi splníme pohádkový úkol
a odměníme se za snahu ☺.
Také si zazpíváme, budeme kreslit... Přijvte také!

KDY:  23. 6. v 15.30 h. na náměstí T. G. M. 
u Městské knihovny!! 

S sebou: pláštěnku, svačinku, dobrou náladu ☺. 
Za kolik: zdarma ☺. 

Pokud máte chuf, uvítáme Vás jako dobrovolníky na této akci.
V tom případě se nám ozvěte telefonem nebo mailem.

Děkujeme!!!



ČERVNOVÉ AKCE ZUŠ
1.6. v 16:00 ORCHESTR BUĎ FIT na náměstí TGM
1.6. v 17:00 JAZZOTÉKA, Vinotéka a galerie Kotýnek 
2.6. v 14:30 MEZIMĚSTSKÝ KONCERT, Hudební sál ZUŠ
2.6. v 17:00 DVĚ POHÁDKY, divadelní představení souboru

LDO, Záložna
3.6. v 18:00 NOCTURNO, Sbor čs. církve husitské, Tůmy Pře-

loučského 
4.6. v 18:30 VERNISÁŽ prací žáků výtvarného oboru ZUŠ,

Ateliér ZUŠ
4.6. v 19:30 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

- divadelní spolek Julie a spol. Praha - zahra-
da ZUŠ

5.6. - 10:30 - 17:00  KONCERT DECHOVÝCH ORCHESTRŮ, 
Náměstí TGM Přelouč

9.6. v 15:30 PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ REPREZENTANT ŠKOLY,
Záložna

10.6. KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ, Ná-
městí TGM Přelouč

10.6. v 16:30 INTERNÍ VEČER, Hudební sál ZUŠ
14.6. v 17:00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT, Sál ZUŠ
15.6. v 17:00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT, Vinotéka a galerie

Kotýnek
16.6. v 17:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ze třídy J. Mildeho,

Sál ZUŠ
17.6. v 17:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků I. Trojanové a P. Lo-

jínové, Hudební sál ZUŠ
19.6. v 16:00 KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ, roz-

hledna Barborka Svinčany
21.6. v 9:45 KONCERT PRO RADOST, KD Chvaletice
21.6. v 17:00 VERNISÁŽ prací žáků výtvarného oboru, Ateliér

ZUŠ
23.6. v 17:00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ze třídy J. Babo-

rákové, Sál ZUŠ
23.6. v 17:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků odloučeného pra-

coviště Choltice, Jídelna ZŠ 
26.6. KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU, Kladruby

nad Labem                         Petra Lojínová

Děti Labe
Pěvecký sbor Rošfák ze Základní umělecké školy Přelouč

již po druhé absolvoval dvoudenní festival s názvem Děti labe
(Elbekinderland). Autorem projektu je německý písničkář Rolf

Cuckovskij, který má za cíl vytvořit nové vztahy mezi českými
a německými dětmi na základě společného zpívání. Festivalu
se zúčastnilo celkem 25 sborů, které se různě vystřídaly na spo-
lečných koncertech 14. 5. v Litoměřicích, 15. 5. v Mělníku a 16. 5.
v Poděbradech. 

Náš Roš|ák koncertoval v Mělníku a Poděbradech. Ani
v těchto městech nám počasí nepřálo a proto se organizátoři
rozhodli přemístit nedělní koncert v Poděradech do domu dětí
a mládeže. Dětem se celá akce velmi líbila, dovolil bych si vzpo-
menout postřeh jedné naší mladé sboristky Martiny Moravco-
vé, která na zpáteční cestě autobusem kvitovala, že se najde
pár dospělých lidí, kteří se rozhodnou obětovat svůj volný čas
a probdít několik nocí pro takovouhle akci, která má v první řa-
dě přinést radost dětem. A skutečně mohu potvrdit, že z celé-
ho realizačního týmu kolem Rolfa je možné vnímat veliký zájem
o dětský úsměv, který je v dnešní době tak málo vidět. Dokon-
ce se podařilo vykouzlit úsměv i na tvářích dospělých.

Tento ročník rozhodně není poslední. Roš|ák vyráží začát-
kem září na další víkendovou štaci, tentokrát do Hambur-
gu a několika dalších měst na Labi. Věřím, že podobné akce
jistě přinesou popularitu a větší zájem dětí o sborové zpívání.

Pavel Čapek

KOULELO SE, KOULELO
Mezi osvědčené a oblíbené projekty pedagogů a žáků kla-

vírního oddělení patří tematické semináře, volně propojující in-
terpretaci a mluvené slovo. Námětem květnového semináře
byla - jak už z názvu „Koulelo se, koulelo“ napovídá - lidová
písnička. Celé odpoledne zahájila úvodním slovem Ladislava
Hývlová z Městské knihovny Přelouč. Během semináře zazně-
ly lidové písně v původní, čisté podobě i úpravy významných
skladatelů, jako např. Petra Ebena, Milana Igla a Milana Dvo-
řáka. Závěrečná jazzová improvizace Davida Bacha poslucha-
če přesvědčila, kolik rytmických i harmonických variací lze vy-
tvořit na zdánlivě jednoduché písňové téma. 

Zahrát dobře lidovou píseň je znakem určité umělecké vy-
zrálosti, ne nadarmo bývá právě interpretace písniček prubíř-
ským kamenem v řadě pěveckých soutěží. A proto bylo velmi
příjemné slyšet, jak mladí klavíristé citlivě a vkusně interpre-
tovali žánr, který v dnešní době, kdy jsme doslova masírováni
pseudouměním typu Maxim Turbulenc, přece jen nepatří k ne-
populárnějším a nejpropagovanějším. 

Doufáme, že v posluchačích zanechalo toto jablíčkové od-
poledne milý a hřejivý pocit, stejně jako ve všech účinkujících.

Za klavírní oddělení                            Petra Lojínová

Orchestr slaví další úspěchy
Po dubnovém vítězství v krajském kole má Dechový orchestr

ZUŠ Přelouč na svém kontě další ocenění. V sobotu 8. května
vybojoval v konkurenci nejlepších mládežnických orchestrů
z celé republiky stříbrné pásmo v ústředním kole soutěže de-
chových orchestrů základních uměleckých škol, která se ten-
tokrát konala v Letovicích.

Tento úspěch je o to cennější, že přeloučský orchestr měl
ze všech třiceti zúčastněných nejnižší věkový průměr a i přes
to mu zlaté pásmo uniklo o pouhé čtyři desetiny bodů. Na zá-
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věrečném semináři porotců s dirigenty byl kladně hodnocen
především vyvážený zvuk orchestru a dramaturgie soutěžního
vystoupení.

Jako sólistka orchestru se na soutěži představila zpěvačka
Barbora Štěpánková, ze třídy Pavly Klepeštové, která zazpíva-
la skladbu Bohuslava Martinů Děvče z Moravy. 

Věřme, že přeloučský orchestr pod vedením dirigenta Mi-
chala Chmelaře bude i nadále pokračovat ve svých skvělých
výsledcích a jejich výkony a výsledky přivedou do jeho řad
další, malé hudebníky.                           Radka Kovářová

Výlet TO do Prahy
Dne 21. 4. 2010 navštívil taneční obor Základní umělecké

školy v Přelouči Prahu. Cílem naší cesty bylo shlédnout taneč-
ní představení „ O Tanci“, pořádané Taneční konzervatoří Dun-
can centre. Některé jeho studenty společně s naší bývalou
absolventkou Monikou Částkovou jsme měli možnost vidět
v tanečním představení vloni v březnu i v Záložně Přelouč.

Ve středu brzy ráno jsme vyjeli školním autobusem v počtu
33 žáků a 4 učitelů vstříc novým poznáním a zážitkům. Hned
po příjezdu nás mile překvapilo prostředí školy a zejména úče-
lové řešení tanečního prostoru. Studenti nás provedli zhruba
hodinovým vystoupením s ukázkami lidových tanců a součas-
ných i klasických technik. Názorně nám tak předvedli, jak se při
výuce na této škole jednotlivé prvky a vazby propojují v tan-
cích. Velmi příjemným zpestřením a zážitkem bylo mluvené
slovo, kterým se žáci jednotlivě prezentovali a vtipně komen-
tovali jednotlivé druhy tanců. Zapojit diváky do děje a nechat
je zamyslet se nad otázkami pokládanými studenty bylo velmi
přínosné a zajímavé. Většina dotazů byla směřována přímo ke
konkrétním studentům; jak dlouho a jak často se věnují tanci
apod. Diskuse na závěr byla logickým zakončením představení.

Kromě této akce jsme se ještě zastavili na Národní třídě,
podívat se na budovu Národního divadla a Nové scény, kde je
možné shlédnout představení nejen klasického baletu a sou-
časného tance, ale i činohry. Posledním místem naší zastáv-
ky v Praze byla prohlídka obchodu Grishko s tanečními po-
třebami.

Před odjezdem jsme děti jistě potěšili rozchodem na náku-
py nejen suvenýrů. Všichni jsme se nakonec sešli „pod koněm“
na Václavském náměstí a s dobrým pocitem vyrazili směrem
domů.                                                        Petra Mori

Poděkování
S neuvěřitelnou rychlostí a hlavně spoustou deště a zimy se

nám přiblížily opět letní prázdniny. Letos je díky počasí všichni
přivítáme ještě s větší radostí a přáním, aby se na nás usmá-

lo počasí a s ním odešli i všichni „bubáci“, kteří nás případně
během roku potkali. 

Moc se o tom nemluví, ale rodiče se většinou na prázdni-
ny těší ještě více, než děti. Protože i oni mají během školního
roku pořádný zápřah, když musí doslova vychytávat všechny
akce svých ratolestí a kloubit je se svým často neméně nároč-
ným pracovním programem. Chceme proto poděkovat Vám
všem, kdo jste s námi společně tento školní rok pracovali, dali
nám důvěru a společně s námi snad prožili i řadu nezapome-
nutelných chvil. Vážíme si Vaší přízně a doufáme, že nám ji
zachováte i pro dny budoucí.

Přejeme vám všem krásné léto, hodně sluníčka, pohody, ra-
dosti, dobrého zdraví a těšíme se na vás všechny opět 1. září
při zápisu pro další školní rok.

Všechno dobré a ještě to lepší přeje Vaše Zuška

13. celostátní přehlídka výtvarných prací
dětí a mládeže - Písek 

Komunikace mezi výtvarnou výchovou
a výtvarným uměním

Celostátní přehlídky dětí a mládeže mají dlouhodobou tra-
dici a jsou ojedinělou akcí ve výtvarném oboru. Nemají charak-
ter soutěže, ale ukazují současnou úroveň metodických postu-
pů výtvarných pedagogů. Přehlídky tohoto druhu jsou přínosné
tím, že kvalitativně posunují vývoj české výtvarné výchovy. 

Posláním přehlídky je podporovat pedagogické přístupy roz-
víjející tvořivost dítěte jako tvůrce, vnímatele a interpreta. Pře-
hlídka podporuje koncepci oblasti Umění a kultura a obsah
výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu ZŠ, SŠ
a ZUŠ. Jejím smyslem je popularizovat výsledky výtvarných ak-
tivit dětí a mládeže a představit je veřejnosti. Letošní 13. přehlíd-
ky se zúčastnilo celkem 47 škol, 70 pedagogů se 75 projekty,
na kterých pracovalo 1800 dětí. 

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Přelouč zpracovali pod pedago-
gickým vedením pana učitele Vojtíška dva tematické projekty.
Prvním byl projekt s názvem „AKCE KRIŠTOF“ reakce na dílo
současného českého umělce Krištofa Kinteru. Druhý projekt
„O JONÁŠOVI“ výtvarně rozvedl příběh z plastického reliéfu na
průčelí barokní budovy galerie do příběhů rozehrávajících obra-
zotvornost diváků. 

Cílem přehlídek není objevovat dětské talenty, což by jistě
přineslo velkou řadu zajímavých objevů, ale naopak oceňovat
kvalitní pedagogické postupy a výtvarné novátorství pedagogů
při práci s dětmi a mládeží. Skupina kurátorů, která výtvarné
práce na přehlídce hodnotila, udělila panu Janu Vojtíškovi
cenu kurátorů. Zvláštní poděkování a ocenění dlouhodobých
výsledků práce našeho pedagoga potom ocenila ještě paní
Mgr. Zdena Synecká - výtvarné aktivity, NIPOS-ARTAMA. 

Blahopřejeme a přejeme hodně další inspirace a síly do dal-
ší práce s našimi dětmi.                          Jana Bednářová
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Káfa HývlováJonáš a velryba - Kateřina Hývlová



Čarodějnice 2010
Akce ve spolupráci s Kulturními službami Přelouč se ko-

nala tradičně pod parkem. Velmi nás potěšila velká účast dě-
tí i rodičů v průvodu městem za doprovodu dechové hudby
p. Kosiny. Po reji čarodějnic, při písničkách skupiny Zátoka jsme
společně s dětmi upálili čarodějnici. Na přípravě akce se vý-
znamně podílely Technické služby města Přelouč, Hasičský
sbor ČHJ Přelouč a Městská policie Přelouč. Všem tímto děku-
jeme a těšíme se na spolupráci při dalších akcích.

Akce na červen:
Divadlo ESO 

Divadlo ESO při DDM Přelouč uvede, zatím pro rodiče ma-
lých herců, 19. června v 17.00 v DDM premiéru pohádky Evy Jan-
číkové „Jak víly přelstily čerty“.

Velký úspěch hasičského kroužku
Starší děti Hasičského sboru ČHJ Přelouč postoupily z pre-

zidentského kola v požárním sportu na mistrovství republiky
České a Moravské hasičské jednoty, které se bude konat 5. čer-
vna 2010 v Přerově. Gratulujeme!

Připravujeme na prázdniny:
" Letní tábor Afrikou od severu k jihu v termínu 4. 7. - 17. 7.

2010. Hlavní vedoucí Jana Homolová
" Letní tábor Mořeplavci 11. 7. - 24. 7. 2010. Hlavní vedoucí

Blanka Leksová.
" Letní tábor Krkonoše 7. 7. - 16. 7. 2010. Hlavní vedoucí Pa-

vel Hrdý
" Příměstský tábor I. 2. 8. - 6. 8. 2010
" Příměstský tábor II. 23. 8. - 27. 8. 2010
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Dům dětí a mládeže Přelouč

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR I.

Termín: 2. 8. - 6. 8. 2010
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče
a množstvím her.

Děti si s sebou nosí jídlo na celý den.
Sportovní oblečení, turistická obuv.

V případě špatného počasí aktivity v DDM.

Přihlášky do 30. června 2010 

Vedoucí: p. Pavel Hrdý

Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR II.
Termín: 23. 8. - 27. 8. 2010

Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den.
Sportovní oblečení, turistická obuv.

V případě špatného počasí aktivity v DDM.

Přihlášky do 30. června 2010 

Vedoucí: p. Jana Homolová, 
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508



Klienti Domova u fontány aktivně
využívají možnost přístupu k internetu
v knihovně domova. Objekt knihovny byl
vybaven v roce 2006 v rámci projektu „Ve-
řejná místa přístupu k internetu v sociál-
ních zařízeních zřizovaných Pardubickým
krajem“, který je spolufinancován Evrop-
skou unií - Evropským fondem pro regi-
onální rozvoj. Sociální pracovnice klienty
nejprve seznámí se základními informa-
cemi s prací na počítači a vysvětlí jim
využití internetu pro jejich osobní život.
Klienti si poté osvojí vyhledávání na in-
ternetu, najdou si tak informace o aktuál-
ním dění ve světě, o počasí a poslechnou
si i svou oblíbenou hudbu. Momentál-

ně kurz navštěvují 3 klienti, nejstaršímu
účastníkovi kurzu bude letos úctyhod-
ných 98 let a internet využívá téměř den-
ně. Toto jsou slova jednoho z účastníků
kurzu práce na počítači: „Po několika
lekcích jsem zjistil, že internet poskytu-
je nekonečné možnosti. Naučil jsem se
již psát i odesílat zprávy svým známým
a číst jejich odpovědi. Jsem schopen se
dočíst velmi zajímavé údaje o kterémko-
liv městě nebo kulturní památce a vyhle-
dat si potřebná vlaková či autobusová
spojení. Zkrátka, v pravém slova smyslu,
jsem internetovému pokušení propadl.“

Martina Chládová, DiS.
sociální pracovnice
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Ze života seniorů !

Počítačové kurzy v Domově u fontány

Vážení čtenáři,

i na červen Vám přidám další kulinář-
skou inspiraci. Než se ale do toho dám,
přidám důležitou poznámku. Chtěl bych
poděkovat všem čtenářům mých řádků,
kteří mne zastavují ve městě a přejí hod-
ně úspěchů. Jsou i tací, kteří donesou za-
jímavý recept, nebo dávají podněty k vy-
lepšení tvorby receptů. Ještě jednou všem
velký dík.

A jdeme na vaření:

Připravíme si sýrovou polévku a drů-
beží játra v zeleninovém leču. 
Co budeme potřebovat: (polévka 4 porce)
1,2 litru vody
2 větší brambory 
Divoké koření 
Česnek - 3 stroužky
3 tavené sýry bez příchutí, které se dají

roztírat 
Hlívu ústřičnou (nemusí být)
1 kelímek zakysané smetany 
Sůl, pepř, ocet

Brambory pokrájíme na malé kostič-
ky, vložíme do mírně osolené vody, přidá-
me 3 listy bobkového listu, 10 kuliček
pepře, 4 kuličky nového koření, česnek
(kuličky zabalíme do uzlíčku z gázy.) Na
nudličky nakrájíme hlívu (bez tuhých no-
žiček - 5 kloboučků) a vaříme. Před dova-
řením brambor přidáme sýr a mícháme
do jeho rozpuštění. Po dovaření brambor
je hotovo. Vyndáme koření, přidáme za-

kysanou smetanu, rozmícháme dle chu-
ti, přisolíme, ochutíme. Můžeme podávat.

Játra v zeleninovém leču
Co budeme potřebovat:
40 dkg drůbežích jater
1 sklenička zeleninového leča
5 dkg uzeného špeku 
1 polévková lžíce sádla (oleje)
1 polévková lžíce sojové omáčky 
1 polévková lžíce hotové jíšky 
Sůl, cukr

Na pánvi rozpustíme tuk a na něm
orestujeme nepokrájená játra spolu
s jemně pokrájeným špekem (3-5 min.)
Játra pak s pánve vyndáme a přidáme
zeleninové lečo. Dusíme cca 5 minut.
Bude-li se Vám zdát, že zelenina je „su-
chá“, můžeme ji mírně podlít. Vrátíme
do ní orestovaná játra, přidáme sojovou
omáčku, špetku cukru, hotovou jíšku
a na mírném ohni za stálého míchání
ještě podusíme (5 min). Když pánev od-
stavíme z ohně, mírně jídlo osolíme. Ja-
ko přílohu dáváme rýži nebo brambory.
Dobrou chuf.

Pavel Culek 

Kulinářské okénko

Dne 15. 5. 2010 proběhlo Prezidentské kolo dětských kolektivů
požárním sportu v Sedlčanech, kde postoupili starší žáci hasičské-
ho sboru ČHJ Přelouč na Mistrovství republiky dětských kolektivů do
Přerova. Stejně hezký úspěch se podařil i na Župní soutěži v katego-
rii mužů druhý den ve Včelákově. V kategorii žen postup unikl pouze
o jedno místo. 

Rád bych poděkoval všem soutěžícím za velmi dobré úspěchy a po-
přál co nejlepší umístění na mistrovství. 

Zároveň bych rád diváky pozval na 4. ročník soutěže O putovní
pohár ředitele TEPOSTOP spol. s r. o. a O putovní pohár starostky
města Přelouče v požárním útoku dne 12. 6. 2010 od 11.30 hod.,
na RUGBY hřišti v Přelouči. 

Martin Macháček - starosta sboru a velitel JSDH
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Krásné 50. výročí oslavila v letošním roce již tradiční veli-
konoční výstava, kterou v našem městě každoročně pořádá Čes-
ký svaz chovatelů (ČSCH). Zima, jež se nejprve nechtěla vzdát
vlády nad Polabskou nížinou, se přece jen ve dnech 3. - 4. 4.
2010 umoudřila a nechala nad výstavním areálem v Přelouči
zazářit sluníčko. To tak mohlo společně s necelou tisícovkou
návštěvníků obdivovat 713 králíků, holubů, drůbeže a exotic-
kého ptactva od 123 chovatelů, z nichž 22 patřilo ještě do kate-
gorie „mladý chovatel“. Na své si přišli hned u vstupu zejména
malí návštěvníci, na něž čekala velikonoční koleda. Avšak po-
baveni (a současně poučeni) byly nejen děti, ale také dospělí.
U všech vystavených plemen se mohli návštěvníci na štítcích
dozvědět nejen název plemene, ale i jeho původ a přehled ba-
revných rázů. V sobotu na příchozí čekal stánek se zdobeným
pardubickým perníkem, jen o kousek dál v malém výběhu ko-
za s rozvernými kůzlaty, bažant diamantový a další doprovod-
ný program. A co bylo letos k vidění?

V expozici králíků bylo předvedeno 343 králíků, 49 plemen
a barevných rázů. Srdce všech si jistě vydobyl roztomilý králí-
ček hermelín, ale zhlédnout bylo možno například také nádher-
né belgické obry, francouzské berany, meklenburské strakáče,
aljašky, zaječí, kastorexe, dalmatinské strakáče rexe a mnohé
další. 

V expozici holubů bylo k vidění 157 kusů, 34 plemen a ba-
revných rázů. Mezi ty nejobdivovanější patří již tradičně nepře-
hlédnutelní parukáři, kudrnáči či pávíci. 

Drůbež byla umístěna v šedesáti voliérách, ve kterých bylo
možné si prohlédnout celkem 167 kusů, 44 plemen a barev-
ných rázů. Kromě kurů domácích jako jsou australky, hambur-
čanky, hedvábničky, byly k vidění i husy, kachny, krůty a hla-
sitě se projevující perličky.

Z exotického ptactva bylo předvedeno 46 kusů, 16 plemen
a barevných rázů. Svým zpěvem nebo barevným peřím lákal ná-
vštěvníky k obdivu například papoušek zpěvavý, horský, rozela
pestrá, korela, hrdlička a další. 

V soutěžní části výstavy pak získali nejedno ocenění i pře-
loučští chovatelé. Ocenění (pohár) si odnesli za svá zvířata: To-
máš Kobera, Vlastimil Kukla, Václav Luňák, David Pilař, Zdeněk
Posádovský a Martin Šec.

Závěrem jistě patří poděkování všem, kteří nám již 50 let po-
máhají v naší tradici. Af už patříte mezi vystavovatele, posu-
zovatele, sponzory nebo návštěvníky, velmi děkujeme za Vaši
přízeň a věříme, že se v Přelouči opět za rok (23. - 24. 4. 2011)
ve zdraví sejdeme.

Kosek Jiří, upravila L. Hammerlindlová
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Napsali nám !

Jako každoročně uspořádala místní
rybářská organizace na přelomu dubna
a května rybářské závody. Dětské se ko-
naly v sobotu 1. května na Komoře a zú-
častnilo se jich celkem 40 dětí, mezi kte-
rými byly i tři dívky. Početný doprovod
rodičů, sourozenců a pomocníků z řad
kamarádů tak byl přes ne právě ideál-
ní počasí svědkem zajímavých úlovků.
Z účastníků nebyl ani jediný, který by ne-
ulovil žádnou rybu. Celkem bylo uloveno
782 kusů z toho pak 36 kaprů. A proto-
že při rybářských závodech se hodnoce-
ní provádí podle délky ulovených ryb, tak

ještě jeden údaj a to, že celková délka
ulovených ryb byla téměř 135 metrů.

Zvítězil, stejně jako loni Pavel Leh-
koživ se ziskem 1238 bodů což předsta-
vuje 75 ks nalovených ryb, na druhém
a třetím místě se umístili Tomáš Hájkrt
a Pavel Šurkala. Z dívek byla nejlepší Bar-
bora Štainerová, celkem 31 kusů druhá
Tereza Gamperová a třetí pak Michaela
Nekvapilová.

Nejdelší ulovenou rybou byl kapr
58 cm.

Kromě pohárů za umístění na prvních
třech místech byli všichni účastníci od-
měněni věcnými cenami, které si z boha-
té nabídky měli možnost vybrat podle
pořadí svého umístění.

Kratochvíl Josef
vedoucí odboru mládeže MO ČRS

Tradiční velikonoční výstava v Přelouči

Dětské rybářské závody



10. výročí úmrtí 
Jiřího Bezdičky

V úterý dne 1. června 2010 si připo-
meneme již 10. výročí úmrtí obětavého
osvětového pracovníka Jiřího Bezdičky,
který jako brigádnický kustod městských
muzejních sbírek, umístěných v té době
v objektech dílen bývalých městských ka-
sáren, provedl řádnou inventarizaci tam-
ních depozit. 

František Hollmann

Srdečně blahopřejeme 
p. Eduardu Pechmanovi

k jeho významnému životnímu jubileu
- 85. narozeninám. Přejeme mu do dal-
ších let hodně zdraví, štěstí a radosti.

Pan Pechman už 37 let zajišfuje hu-
dební doprovod novomanželům při jejich
významném okamžiku - svatebním obřa-
du. Proto mu přejeme hodně sil a elánu
do této záslužné činnosti, kterou, jak dou-
fáme, bude ještě dlouho vykonávat.

Sbor pro občanské záležitosti 
při MěÚ Přelouč

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkova-

la pracovnicím Pečovatelské služby Pře-
louč (jmenovitě vedoucí paní Jitce Bur-
ketové, paní Janě Kulkové, paní Martě
Zachařové a paní Michaele Soblové) za
jejich svědomitou práci a vzorné služby.
Jejich ochota a milé, velmi vstřícné cho-
vání je pro mě velkou pomocí a oporou.

Dana Javoříková
Žižkova 962, 
Přelouč 
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NARODILI SE
Honzík Marián
Šimon Jakub
Bálek Jakub
Kohoutek Jan
Vlček Matěj
Hudík Kryštof
Chlád Dalibor
Breberová Viktorie
Říha Adam

JUBILANTI
Kubovčík Štefan 96 let
Kasalová Anna 92 let
Vlasák Václav 90 let
Skalecký Ladislav 89 let
Balon Václav 88 let
Dostálová Věra 88 let
Husičková Hedvika 88 let
Procházka Jaroslav 86 let
Pechman Eduard 85 let
Korbelová Miloslava 85 let

Vančurová Marie 85 let
Broučková Marie 85 let
Vontorčík Venanc 80 let
Junková Marie 80 let
Vošoust Josef 80 let
Boulová Vlasta 80 let
Vodák Vlastislav 80 let
Zemanová Olga 80 let
Kubíček Stanislav 80 let
Kasal Bohuslav 75 let
Zeman Jiří 75 let
Šimko Jaroslav 75 let
Novák František 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Miloš a Lenka Matičkovi 27. 4. 
Zdeněk a Eva Knížkovi 27. 4.

ZLATÁ SVATBA
Josef a Jitka Černíkovi 16. 4.

PŘELOUČÁCI

24. 4. 2010 se přeloučské gymnastky zúčastnily župního pře-
boru všestrannosti v Pardubicích. Dívky soutěžily v několika dis-
ciplínách, jako jsou sportovní gymnastika, šplh, plavání a leh-
ká atletika. Zastoupení jsme měli v nejmladších žákyních, ve
kterých závodily - Natálie Novotná, Adéla Mrkvičková a Ště-
pánka Jindřišková. V mladších žákyních - Andrea Lhotová,

Eliška Křemenáková, Kateřina Elisová. Ve starších žáky-
ních - Kristýna Hubáčková. Za ženy závodila Ilona Entová.
Naše gymnastky si vedly dobře a obsadily několik předních míst.

Natálie Novotná si vybojovala postup na celostátní přebo-
ry mladších žákyň do Plzně, které se konají 28. 5. - 30. 5. 2010.
Kristýna Hubáčková a Ilona Entová se probojovaly do celostát-
ního přeboru, který se koná v Praze ve dnech 11. 6. - 13. 6. 2010.

Oddíl gymnastek v současné době navštěvuje 15 dívek. Pra-
videlně trénuje pod vedením Ilony Entové, Petry Šimkové, Zdeň-
ka Vamberského a Martiny Mrkvičkové. 

Našim gymnastkám přejeme mnoho úspěchů při závodech
a dobré umístění.                           Výbor Sokola Přelouč

Gymnastky
Sokola Přelouč



Bývalí skauti z Přelouče se po pat-
nácti letech od založení svého oddí-
lu sešli na společném srazu s ohněm
a na své setkání vzali i své partnery.
Mnoho z nás už přivedlo i své rodiny
s dětmi.

O přeloučském kmeni 
Živel

Letos 24. dubna proběhlo v Přelouči
na Labišfatech setkání k patnáctému vý-
ročí od založení oddílu dospívající mlá-
deže s názvem „roverský kmen Živel“. 

Živel byl v minulosti jedním z největ-
ších a nejaktivnějších oddílů v celých Če-
chách. Za sedm let aktivní činnosti jím
prošlo na 70 členů a uspořádal přes 700
schůzek, výletů, expedic a dalších akcí.

Se členy ve věku nejčastěji 15-20 let
jsme v době aktivní činnosti pořádali akce
pro sebe, pro mladší skauty i pro veřejnost.

Občané města z našich akcí mohli
navštívit například pravidelná zářijová
odpoledne her a soutěží pod parkem, dia-
projekce z dalekých cest nebo mohli po-
moci na námi (spolu) pořádaných huma-
nitárních projektech a sbírkách. 

Oddíl mládeže ve skautu nám oteví-
ral nové možnosti a při přípravě projektů
nebo účasti na nich jsme získali spous-
tu fajn zážitků a životních zkušeností.

Zakládajícím členům bylo před pat-
nácti lety kolem patnácti let. Nyní nám
tedy je kolem třiceti. 

V prvních šesti letech činnosti se Ži-
vel úspěšně rozrůstal a kmen vyrostl až
na šedesát aktivních členů. Do Přelouče
za kvalitním skautingem dokonce dojíž-
děli i lidé z Pardubic a okolí.

Setkání po 15 letech
od založení

V den patnáctého výročí se nás na
společném srazu sešlo asi sedmdesát,

z toho 25 bylo bývalých členů kmene. 
Sešli jsme se nejen spolu a se svý-

mi rodinami, ale pozvali jsme také staré
blízké skautské přátele z Pardubic, kteří
na naše akce pravidelně jezdili v dobách
společného skautování. Zúčastnilo se ta-
ké několik mladších skautů - pomocníků
Haiti, o nichž bude psáno níže.

V den 15. výročí 24. dubna 2010 bylo
krásné počasí. 

V odpoledních hodinách jsme se
začali scházet a sjíždět na Labišfatech.
Účastnící dorazili z blízka i zdaleka. Ně-
kteří bývalí členové se přestěhovali po
celé zemi i mimo ni. Nejvzdálenější účast-
níci přijeli z Plzně a Českých Budějovic. 

„Omluvenky“ dorazily třeba z Haiti,
kde náš člen Mudr. Jirka Jadrný pomáhá
při obnově nemocnice zničené při země-
třesení nebo z německé Žitavy, kde vy-
učuje naše bývalá členka.

Program akce byl jednoduchý. Jeho
cílem bylo připomenout se a užít se na-
vzájem. Programem bylo hlavně povídá-
ní si. Proběhly také jednoduché znovu-
poznávací hry, kde jsme navzájem odha-
dovali, kdo co v současné době dělá, jak
žije a jaké má názory. 

Vrcholem společného srazu byl výroč-
ní oheň se slavnostním zapálením, kyta-
rou a zpíváním. 

Haiti stánek
Perličkou a zajímavým doplňkem ak-

ce během dne byl Haiti stánek. Byla to
část akce, kterou připravili současní mlad-
ší členové skauta a která si dala za cíl
finančně pomoci postiženému Haiti.

Haiti stánek připravili mladší skauti
z druhého oddílu (http://dvojka.junakpre-
louc.cz). V Haiti stánku skauti připravo-
vali a za dobrovolné finanční příspěvky
účastníkům srazu podávali nápoje, bram-
boráky a další občerstvení. 

Veškerý výtěžek byl potom věnován
na podporu organizace Hand for Help
(www.helphaiti.cz), která v současnosti
pomáhá na zemětřesením zničeném Hai-
ti. Součástí mise Handu je i výše zmíně-
ný lékař - přeloučský skaut.

Závěr
Setkání velkého již neexistujícího od-

dílu s rodinami, dětmi a starými přáteli
za účasti mladých skautů byl zajímavý
počin, který účastníci oceňovali. Všichni
jsme se rádi setkali, viděli a znovu po-
znávali, ale zároveň bylo pro každého
zajímavé něco jiného. Pro mě třeba bylo
zajímavé vyzkoušet si, jako moc se akce
musela přizpůsobit přítomnosti asi de-
seti „našich“ dětí ve věku do tří let, kte-
ré s kamarády - maminkami a tatínky
přijeli.

V současnosti z nás aktivně skautu-
je méně než polovina, Bylo však příjem-
né vidět, jak pozitivně skautské zkuše-
nosti ovlivnily každého z nás. Rádi jsme
se sešli a nejpozději za pět let to zopa-
kujeme a už s většími dětmi.

Věříme, že také pro současné mladé
skauty bylo inspirativní vidět nás třiceti-
leté „starce“, jak s rodinami vzpomínáme
na to, co jsme prožívali podobně jako
oni nyní. Děkujeme jim také za obohace-
ní srazu a pomoc Haiti po zemětřesení.

Pavel Matouš - Ink
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Skautská stopa na celý život



Pomocí továrního zařízení a popisu
manipulací s ním, můžeme nahlédnout
do složitých administrativních, odborně
technických a hospodářských problémů
doby, v které cukrovar vznikl. Nahlédne-
me do svízelů našich předků, do jejich
zápolení v dobách válečných, která kru-
tě dolehla na cukrovarnický průmysl,
a s kterou se vždy se ctí vyrovnali. Bu-

deme poznávat osobnosti, které pro náš
region odvedly velkou práci a zapsaly se
nejen do dějin Přeloučska, ale i do slav-
ných dějin Českého cukrovarnictví. Ne
každá země se takovými dějinami cukro-
varnictví může pochlubit. 

Nemohu vynechat zajímavé technic-
ké postupy práce ani strojírenské vyba-
vení, které popisuje zaniklou „technickou

památku“ z 19. století, protože naše cuk-
rovary měly významný podíl na tom, že
se České země zařadily mezi přední stro-
jírenské státy světa a již samotný název
„Zaniklá technická památka - …“ předur-
čuje obsah všech následujících článků.

Kvůli úspoře bylo zakoupeno za níz-
kou cenu osm již opotřebovaných hyd-

raulických rychlolisů z Makovic, kde tam-
ní ředitel Ahrens zaváděl Robertovu difusi.
Vyřazené lisy nebyly před svým použitím
v Přelouči strojírnou řádně opraveny, pro-
to nedosahovaly dostatečného tlaku a ve
výtlačkách zbýval ještě vysoký podíl šfá-
vy. Pracovalo se jen na sedmi lisech,
osmý nebyl vůbec k lisování způsobilý.
Přivolaný znalec inž. Josef. Bromovský po-

dal dne 13. prosince 1870 své dobrozdá-
ní, že oprava během kampaně je nemož-
ná a doporučoval pro příští rok diffusi.
Téhož náhledu byli také další znalci cu-
krovarnictví, ředitelé Pfleger, Goller a Na-
pravil. Také čistění vylisované surové
šfávy vápnem bylo dosti primitivní, ne-
bof se provádělo zpočátku jen takzva-
ným lučením čili čeřením. Denně bylo
zpracováno 800 až 1.200 víd. centů, poz-
ději při forcirované, ale neracionelní prá-
ci až 1700 centů. Výroba byla nízká. Ta-
ké nástupce Kubeše, cukrmistr Synek, se
ještě mořil v kampani 1869-70 s tímto
zařízením, a špatný výsledek druhé kam-
paně mu byl kladen za vinu zejména ře-
ditelem Teuchertem. 

Obytná budova cukrovaru byla po-
stavena v roce 1870. Zmínku zasluhu-
je živelná nehoda, která stihla stavbu
téhož roku. Následkem vichřice byla dne

27. října v noci odnesena střecha nad
obytným domem. Také střecha nad var-
ní síní byla vichřicí smetena. Stavební
komise znalců usoudila, že zodpověd-
nost má podnikatel Josef Sekerka ze Spa-
čic a je povinen střechu znovu postavit
(původní „Obytná budova cukrovaru“ sto-
jí vedle nádraží a je využívána i v sou-
časné době pro podnikání).

Technickým správcem, nástupcem
Synkovým, se stal v roce 1870 Leonard
Stephan. Byl před tím vařičem, později
cukrmistrem v Pečkách. Administraci vedl
hned od začátku Jan Bartoníček, výbor-
ný odborník, agilní, zejména v nakupo-
vání řepy, osvědčil se všestrannou čin-
ností, jakou rozvíjely také konkurenční
cukrovary. 
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Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar III

Pohled na cukrovar ze Zálabí

Pohled na administrativní budovu cukrovaru a na řepní splavy

Jan Bartoníček, adm. správce 
1868-1879



Taková agitace ovšem přispěla ke
zvýšení ceny a časem bohužel ke zhor-
šení kvality cukrovky. Zdejší továrna zpo-
čátku vyráběla jen surový cukr, což se
dělo plněním cukroviny do homolových
forem. Když po ztuhnutí cukroviny ze
špiček forem „syrup“ odkapal, byly ho-
mole ještě za vlhka na mlýnku rozemí-
lány. Po nastoupení správce Leonarda
Stephana se začalo vyrábět také bílé ho-
molové zboží, přestože obchodní kon-
junktura připouštěla výhodné zpeněžení
konzumního cukru, i když nebyl prvotříd-
ní jakosti. O tom, jaký byl peněžitý výsle-
dek prvních dvou kampaní, nezůstaly
žádné doklady; kniha protokolů správní
rady začíná teprve dne 12. května 1870
a nejstarší obchodní spisy nejsou po svém
přemístění přístupné. 

Pro naši představu je zajímavý i ná-
sledující první popis technického továr-
ního zařízení cukrovaru, který vykazuje
tyto součásti ze dne 30. července 1870,
ale pro jeho velkou obsáhlost nemohu
uvést celý inventář, pouze hlavní vyba-
vení. 
Ve varní síni: parní stroj k saturaci
o 10 HP, 2 páry Robertských aparátů,
6 saturační kotlů.
Ve věži: cedidla 12 filtrů na spodium.
V lisovně: 8 hydraulických rychlolisů, Sto-
jatý parní stroj 12 HP slouží pro výtah na
řepu.
Ve spilce: (nalévárně) jest 1 parní stroj
s HP, 4 centrifugy na vytáčení zadních
produktů. 
Na půdě: jsou stoly na cukerní formy,
4 baterie k odsávání syrobu z homolí,
2 sušárny. 
Ve spodárně: 1 parní stroj o 4 HP, 4 pe-
ce Bachleovy ku žíhání splodin. 
V kotelně: nachází se 5 parních kotlů na
4 1/2 atm. tlaku, 2 vodní čerpadla k na-
pájení kotlů.
Postup práce: Řepa se naveze do řepní-
ka pouze pro denní zpracování, zanáší
se v košíkách do pracího stroje a z toho
se dopravuje výtahem na kruhadlo, kde
se pilkami rozemílá na jemnou kaši; zá-
roveň se přivádí voda, aby se kaše po-
měrně rozředila. Potom se zabaluje do
vlněných plachetek, které se proloží oce-
lovými plechy, a tak se vrstvené sloupce
vytlačují v sedmi hydraulických lisech.
Vylisované výtlačky se vytřepávají ve vy-
klepárně. Takto těžená surová šfáva se
žene do čeřících kotlů, smísí se s vápnem
a uhelkou saturuje; na to oddělí se na
kalolisech od kalu a vytlačuje se mon-
žíkem do horních reservů. V těch se po
druhé zaváří a pouští na filtry naplněné

spodiem, z těch vytéká do pánví a nata-
huje se vzduchoprázdnem do Robert-
ských aparátů. Zahuštěná se spouští do
monžíků, vyžene do reservů pro těžkou
šfávu, dohřívá se a pouští se zase na
filtry. Z těch vytéká do pánví, odkud se
natahuje do vakua a zaváří na zrno. Ko-
nečně se plní cukrovina do forem a po
odkapání syrobu rozemílají se homole
a cukr přichází do obchodu. Postup prá-
ce podepsali Jan Bartoníček, L. Stephan.

Začátky cukrovaru se neobešly bez
obtíží. Jsou zapsány v pamětním spisu
a ukazují, jak naši předci dokázali čelit
nejedné nepříznivé národohospodářské
tísni.

Na schůzi správní rady dne 16. září
1870 si bylo stěžováno na špatnou ja-
kost řepy a cena byla prozatím stanove-
na na 50 krejcarů za 1 víd. cent.

Předběžná bilance třetí kampaně
1870-71 vykazovala výtěžek 60.000 zl.,
ale byly tu veliké dluhy z dřívější doby,
proto bylo usneseno, že nemá býti roz-
dělena žádná dividenda. 

Pokračování článku v příštím čísle Roštu.

Volně zpracováno podle „Pamětního spi-
su“ cukrovaru, akciové společnosti v Pře-
louči vydaného roku 1927.

Marcela Danihelková
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Vážení,
se zájmem jsem četl v „internetovém“ Roštu články o bývalém přeloučském cuk-

rovaru. Tuhle fabriku jsem znal velice důvěrně včetně většiny tehdejších stálých za-
městnanců. Bydleli jsme zde s rodiči v létech 1945-1950 a jako syn zaměstnance
jsem měl přístup téměř všude a pro takového kluka se bylo opravdu na co dívat. Otec
byl zaměstnán v chemické laboratoři, kterou tehdy vedl Dr. Ing. Voců (v létech po úno-
ru 48 byl vězněn, nevím za co, snad jenom za své vzdělání). V příloze posílám fotku,

pochází z 1. máje nejspíš roku 1949. Fotka byla pořízena na dvoře cukrovaru před bu-
dovou s byty zaměstnanců. Vlevo u malého „vakua“ stojí vrchní vařič p. Dalík, byl to
skutečný mistr svého oboru, uprostřed v bílém plášti můj otec Jaroslav Flegr, vpravo
pak stojí Zdena Bartošová (později provdaná Machačová ze Břehů), tehdy pracovala
také v laboratoři cukrovaru. Autorem fotografie je úředník, který přišel do přeloučské-
ho cukrovaru v začátcích „plánovaného hospodářství“ možná jako plánovač z cuk-
rovaru v Hrušovanech, myslím, že se jmenoval Hloupý, byl invalida, dost fotil, mezi
pamětníky se mohlo fotek od něho zachovat víc.

Je škoda, že se v Dějinách města Přelouče nenašlo místo na jedinou fotku cuk-
rovaru. 

S díky a s pozdravem Ing. Jaroslav Flegr
Spytovice

Z dopisů našich čtenářů...



Co se dělo v NZDM Jakub klub
v květnu

Měsíc květen probíhal v našem zaří-
zení ve znamení „Přírody a životního
prostředí“. Vyzdobili jsme si nástěnku
a věnovali se činnostem, které nám při-
blížily toto široké téma. Hráli jsme společ-
ně společenskou hru „Safari“ a povídali
si o zvířátkách, které na safari žijí. Spo-
lečně jsme vyrobili nádoby na tříděný
odpad a při příležitostném programu jsme
se seznámili s tím, jak odpad třídit a do
které nádoby dle barvy určitý druh odpa-
du ukládat.

Součástí daného tématu byl již avízo-
vaný výlet parníkem Arnošt s procház-
kou na blízkou Kunětickou horu, při kte-
ré jsme si dobře všímali nejen rostlin, ale
také zvířátek, které jsme na výletě potkali.

Protože právě v pohádkách najdeme
mnoho ponaučení, jak se k přírodě cho-
vat, do tématu tohoto měsíce dobře za-
padla i výtvarná soutěž, kterou pro kama-

rády z Jakub klubu pod názvem „Pohád-
kové postavy“, vyhlásila naše klientka
Terezka. Během června pak společně vy-
hlásíme a odměníme vítěze.

Samozřejmě jsme v květnu nezapo-
mněli ani na svátek všech maminek,
pro které si děti vyrobily a namalovaly
přáníčka.

Součástí oslav tohoto svátku se již
popáté stal „Den pro rodinu“, který se
konal 9. 5. 2010 na Masarykově náměs-
tí pod záštitou krajského radního Mgr. Mi-
loslava Macely. Na přípravě tohoto dne
se s Charitou Přelouč podílelo i Sdruže-
ní žen při KDU-ČSL Přelouč a Základní
umělecká škola Přelouč.

Počasí nám přálo a snad právě pro-
to se při koncertním vystoupení stále se
zlepšující hudební skupiny „BUĎ FIT“

dobře bavilo početné obecenstvo. Během
jejich vystoupení se děti všech věkových
kategorií účastnily připravených soutěží,
za které dostávaly bonbóny a razítka.
S kartičkou vyplněnou dvanácti razítky si
přišlo vybrat odměnu celkem 105 dětí
a některé z nich nasbíraly tolik razítek, že

si přišly pro odměnu i několikrát. Hlav-
ní soutěží bylo opět malování na asfalt
s tématem „Rodinný výlet“, kterého se
zúčastnilo celkem 64 dětí a 10 z nich si
odneslo pěkné odměny, které společně
s ředitelkou Charity Ing. Zdenkou Kum-
stýřovou předával pan místostarosta

Ing. Ivan Moravec. Tyto odměny věno-
valo Sdružení žen při KDU-ČSL Přelouč
a Město Přelouč.

Děkujeme všem návštěvníkům, hos-
tům a dobrovolníkům, kteří s touto akcí
pomáhali, za příjemně společně stráve-
né nedělní odpoledne.

Sylva Dvořáková

Rodinné centrum Kubíček
Program na ČERVEN 2010

V červnu se budeme scházet každý
čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin.

Zahrajeme si na „Kuchaře“ a „Vel-
ké prádlo“. Za hezkého počasí využijeme
zahradu Orlovny. Na Den otců 20. 6. vy-
robíme tatínkům přání k jejich svátku.

! Fo|te své ratolesti 
na dětských hřištích 
v Přelouči a okolí !

Přineste fotografie s popisem do 11. 9.
a nejlepší budou postupně zveřejňovány
v Roštu.

Léto se blíží, proto si nezapomeňte za-
jistit Rodinné pasy - výhodné slevy pro
celou rodinu, které jsou platné již v ně-
kolika krajích ČR i v Rakousku! Infor-
mace v RC Kubíček.

Jitka Salfická

SBĚR OŠACENÍ NA NÁDRAŽÍ
Na četné dotazy občanů sdělujeme,
že sběr ošacení pro Diakonii Broumov
letos opět plánujeme v měsíci ZÁŘÍ. 

Přesný termín sdělíme
v příštím Roštu.

Omluva za omezené fungování
webu organizace

Omlouváme se za neúplnou funk-
čnost našeho webu. Přecházíme na spo-
lečný web Charity Česká republika, který
se spustí na podzim letošního roku. 

Domácí hospicová péče
- konference v Pardubicích
Charity Pardubického kraje a Krajský

úřad v Pardubicích společně vyhlásily
kampaň Domácí hospicová péče v Par-
dubickém kraji s cílem přiblížit tyto služ-
by široké veřejnosti. Součástí kampaně
bylo vydání letáku, který máte vložený
i v tomto čísle Roštu. Také pořádáme
odbornou konferenci na téma Domácí
hospicová péče v úterý 8. června 2010
od 9 hodin v sále krajského zastupitelstva
v Pardubicích. Na konferenci vystoupí na-
příklad Prof. MUDr. Haškovcová na téma
Komunikace s onkologickým pacientem
a jeho rodinou, MUDr. Iva Holmerová na
téma Zkušenosti s péčí u onkologických
pacientů, MUDr. Max Kašparů na téma
Etické aspekty poskytování péče a mno-
ho dalších. 

Pokud máte zájem, kontaktujte 
Mgr. Marii Hubálkovou na mailu
hubalkova@charitapardubice.cz. 

Kapacita je 150 osob, 
pokud bude ještě volné místo, 

můžete přijít. Účast je bezplatná. 

Zdenka Kumstýřová
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V březnu jsme vyhlásili 2. ročník udě-
lení ocenění Společnost přátelská rodině
v Přelouči. Připojili jsme se opět ke kam-
pani Sítě mateřských center ČR s cílem
hledat a ocenit organizace i jednotlivce,
které svou činností nezištně pomáhají ro-
dinám s dětmi. 

Připomenu, že loni jsme obdrželi
17 návrhů na ocenění, ve kterých bylo
navrženo 9 subjektů a všech 9 certifikát
a malý dárek získali. Dalších 5 návrhů
nám přišlo po uzávěrce. V nich se opa-
kovaly návrhy dvou institucí, a tak jsme
je přiřadili k letošním návrhům.

Letos přišlo 12 návrhů, z toho 5 bylo
pro instituce, které už certifikát mají. Je
vidět, že si ho zaslouží a svoji práci pro
rodiny s dětmi dále rozvíjejí. Jedná se
o Městskou knihovnu, Klub dětí a ma-
minek Sluníčko, Základní uměleckou
školu a ZŠ Smetanova. 

Porota pak posuzovala návrhy na
udělení ocenění pro 8 institucí nebo jed-
notlivců. Neprošel jeden návrh na oce-
nění firmy za její sponzorství, i když je
to důležité a skvělé, že podporují organi-
zace pracující s dětmi.

Protože Rošt vyjde po slavnostním
udílení ocenění, můžu zveřejnit jména
navržených a oceněných - Dům dětí
a mládeže byl navržen na ocenění jed-
nak jako celá instituce, ale také i jedna
z pracovnic paní Blanka Leksová za
dlouhodobé vedení zájmového klubu Klu-
bíčko. Dále pak Sokol Přelouč - paní Ha-
nu Novotnou za vedení cvičení a progra-
my pro malé děti. Hasičský sbor ČHJ Pře-
louč a Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Přelouč s velitelem Martinem
Macháčkem za dlouhodobou práci s dět-
mi a výbornou spolupráci se školami, žá-
ci mají možnost seznamovat se s prací
hasičů a další děti při různých akcích.
Ocenění obdrží také pan Václav Nekva-

pil, předseda Klubu sportovních rybá-
řů MO Přelouč, který se ve svém volném
čase již dlouhá léta věnuje práci s dětmi
a mládeži, pracuje i jako celostátní trenér
mládeže. Děti pod jeho vedením dosahu-
jí výborných výsledků na soutěžích. Oddíl
florbalu pod Orlem Přelouč navrhl paní

Šárku Pleskotovou, která dlouhodobě
a nezištně zabezpečuje organizaci tré-
ninků i turnajů mladších i starších žáků,
dopravu k zápasům, pere dresy a často
klukům napeče i zákusky! Rodiče dětí
navrhli na ocenění pastorační asistentku
Lucii Pavelkovou za to, že se ve svém
volném čase věnuje práci s dětmi, jezdí
s nimi na tábory, věnuje se setkáním ro-
din s dětmi. Sedmým oceněným je pan
Jan Pultr, který se jako správce Orlovny
snaží každému vytvořit co nejlepší pod-
mínky k uskutečnění různých akcí, pře-
devším pak Rodinnému centru Kubíček.
Ve svém okolí ochotně předává své vě-
domosti a zkušenosti. 

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek
hejtmana pan Roman Línek, který akci
i finančně podpořil a osobně se již po

druhé předávání ocenění zúčastnil. Děku-
jeme Základní umělecké škole za zajiš-
tění koncertního vystoupení pana Pav-
la Čapka a hobojistky Evy Dosoudilové
s klavírním doprovodem Marcely Čapko-
vé. Všem oceněným gratulujeme, přeje-
me hodně sil a optimismu do další čin-
nosti a uvidíme, zda se v Pardubickém
kraji najde další město, které nás bude
následovat. Zatím jsme v kraji jediní…

Zdenka Kumstýřová
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Inzerce

2. ročník místního kola udělení ocenění
Společnost přátelská rodině Přelouč

Klubko II

Ocenění hasiči

Rybáři



Milí Přeloučští, pro nadpis jsem si
půjčil větu z bible, z osmé kapitoly Písně
písní, verš sedmý. Starozákonní knihu
„Píseň písní“ můžeme nazvat i erotickou
básní na lásku muže a ženy. Tyto texty
jsou ale také obrazem pro vyjádření lás-
ky Boží. Měsíc červen je totiž v katolickém
kalendáři zasvěcen právě lásce Boží -
srdci Ježíšovu. Je zajímavé, že v květnu
se většinou nekonají svatby, protože me-
zi lidmi stále existuje pověra, která „věš-
tí“ novomanželům smůlu. Tam, kde ne-
ní u lidí víra, chytají se pověr, místo bib-
le - Božího slova čtou horoskopy, a mají
strach, co když se jim to vyplní. Místo
používání zdravého rozumu, a rad Otce
na nebi se oddávají do rukou astrologů,
vykladačů karet a věštců. Lidé se bojí
Boha, protože se obávají změny, kterou
se sebou přijetí víry přináší. Nebo se bo-
jí, že se budou muset zřeknout oblíbe-
ných nectností, nebo hříchů. Ano, víra
člověka vede i k oběti a volá jej k obrá-
cení. Nepřítel Boha - ten Zlý, všem lidem
nahání z Něho strach, a učí, že Bůh nám
chce vzít dobro, že nám chce vzít všech-

no. Není to pravda, on nás chce obda-
rovat. Zlo se nám jeví jako dobro, jako
se i falešný člověk rád přetvařuje. 1 Ja-
nův list 4,18 říká: „Láska nezná strach;
dokonalá láska strach zahání, vždyf
strach působí muka, a kdo se bojí, ne-
došel dokonalosti v lásce.“ Určitě, Bůh,
který je svatý, nesnáší hřích, ale člově-
ka má rád. Věrohodným učitelem o Boží

lásce slovem i činem
pro nás byl papež Jan
Pavel II. Ve svém pů-
sobení se snažil sta-
vět mosty a překoná-
vat mnohé bariéry me-
zi různými nábožen-

stvími a lidmi. 
Nejvěrohodnějším hlasatelem o Bo-

ží Lásce byl ale Pán Ježíš z Nazareta. Le-
tos v Březnu jsem se vypravil, také díky
velkorysosti jisté osoby na pouf do Izra-
ele, do míst, kde Ježíš bydlel a pracoval,
zemřel a jako věříme, na třetí den z mrt-
vých vstal. Byla to poslední možnost puto-
vat s naším biskupem Dominikem Dukou.
Nebyl to zájezd poznávací, ale nábožen-

ský, pro povzbuzení ve víře, ale i mé lás-
ky k Bohu. Tyto zážitky jsou nezapomenu-
telné. Když jsem se vrátil domů, všechno
se náhle ve mně snažilo znovu vrátit do
starých kolejí. Změna přináší uzdravení,
ale i uklízení a vyhození nepotřebných
věcí. V jedné knize: „Gary Chapman. Pět
jazyků lásky. Návrat Domů, 2009“; se
píše o pěti důležitých jazycích lásky: 
1. JAZYK LÁSKY - SLOVA UJIŠTĚNÍ
2. JAZYK LÁSKY - POZORNOST
3. JAZYK LÁSKY - PŘIJÍMÁNÍ DARŮ
4. JAZYK LÁSKY - SKUTKY SLUŽBY
5. JAZYK LÁSKY - FYZICKÝ KONTAKT

Pamatujme, že i naše děti, i my všich-
ni potřebujeme slyšet, vidět a zakusit lás-
ku a její projevy. Co kdybychom to zkusi-
li i konat? 

Závěrem taky přeji všem školákům,
studentům i učitelům sílu k dobrým vý-
sledkům, a k zakončení školního roku.
A ještě srdečně zvu na pouf na Svaté
Pole dne 4. července. Jako loni budou
mše v 8.00 a v 10.30 a mezi nimi zahra-
je koncert dechová hudba z Kolína - „Har-
monie“ hezké melodie.

Pilka Lubomír
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Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví

Na písečný přesyp do Semína

Další výlet má začátek u řeky Labe
u lávky na Slavíkovy ostrovy. Málokdo
ale zná historii přeloučské lávky, kterou
dokončil 28. 10. 1946 ženijní útvar z Par-
dubic jako provizorní lávku přes Labe
u Slavíkových ostrovů. Do té doby byli
lidé odkázáni pouze na kapacitu říčního
provozu neboli přívozu. Provizorní lávku
na Slavíkovy ostrovy strhly plovoucí kry
při jarním tání v r. 1956. Po zničení pře-
chodu přes Labe na Slavíkovy ostrovy se
přistoupilo ke stavbě nad vodou vynese-
né lávky na betonových pilířích. Tři pilíře,
chráněné ve směru proudu železnými le-
dolamy, se podařilo postavit do konce
r. 1957, v následujícím roce byly překle-
nuty železnou konstrukcí, sestavenou ze
čtyř svařovaných částí a s mostovkou vy-
plněnou prkny. 

Při chůzi po lávce nebo na jednom
z labských břehů můžeme koukat na hla-

dinu Labe, která je v zimě velkým zimo-
vištěm vodních ptáků (o tom již pozorný
čtenář roštu četl v únorovém čísle 2009).
V létě určitě všímavému pozorovateli
neuniknou poletující vážky a mezi nimi
vzácná klínatka žlutonohá, vloni právě
na Labi v Přelouči objevená. Cesta nás
dál vede přes tolik diskutovanými Slaví-
kovými ostrovy, jejichž část má protínat
plavební kanál. Jsme schování ve stínu
krásných lip, míjíme kynologické cvičiště,
kde za plotem roste jeden z památných
stromů Přeloučska a to krásný exemplář
dubu letního. Po několika stech metrech
po levé ruce míjíme další památný dub.
Přecházíme přes rozdělené labské rame-
no. Za slunečných letních dnů se na vy-
vráceném stromu vlevo vyhřívá želva nád-
herná, původem ze Severní Ameriky. Do
vod ji tady vypustil nezodpovědný chova-
tel. Pokračujeme dál lesem až na silnici

Břehy - Semín. Silnici již lemuje Opato-
vický kanál, který představuje jedineč-
nou památku technické dovednosti na-
šich předků v době před 500 lety. Rok
1513 je možné považovat za mezník,
kdy kanál dostal základní podobu, docho-
vanou dodnes. Začíná u labského jezu
v Opatovicích, od Bohdanče pokračuje
daleko směrem na západ a po více než
34 kilometrech za vsí Semín vrací lab-
skou vodu zpět do řeky. Jako stavitel je
v roce 1513 doložen rytíř Kunát mladší
z Dobřenic (1465-1539), významný čes-
ký rybníkář.

Po silnici dojdeme k odbočce vpra-
vo k technické raritě u Semína, kterou je
bezpochyby aquadukt na Opatovickém
kanálu. V některých místech se trasa
kanálu s vyšší úrovní vody kříží s níže
položenými vodotečemi, je zajímavé, že
s touto překážkou si projektanti dokáza-
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li poradit již před pěti sty lety. Důmyslná
konstrukce mimoúrovňově se míjejících
toků zůstala zachována dodnes, proto
se stala opravdovou technickou památ-
kou, které si váží nejen semínští oby-
vatelé. 

Od aquaduktu je to již kousek do
Semína.

Vůbec první zpráva o Semíně pochá-
zí z roku 1339, týká se zemana Heřma-
na ze Semína, vlastníka tvrze, kterou již
v obci nespatříme, nebof zanikla po roce
1497, stávala severně vedle dosud stojí-

cí budovy pivovaru. Nejstarší zachovanou
stavbou, která stojí jižně od vsi při Labi
na mírné vyvýšenině, je románský jed-
nolodní kostel s apsidou. Stavba kostela
ze 13. století, spolu s dřevěnou zvonicí
vytváří velice působivý celek. Ve zvonici
jsou zavěšeny dva starobylé zvony, je-
den z roku 1542 a druhý z roku 1606.
Významnou památkou Semína je také
vodní mlýn, postavený v roce 1558 na
Opatovickém kanálu. Na severní straně
obce nelze přehlédnout omšelé stavení,
v kterém bychom dnes již nehledali pů-
vodně renesanční lovecký zámeček vy-
budovaný záhy po roce 1491 Vilémem
z Pernštejna (1438-1521). Budova zámeč-
ku byla přestavěna roku 1691 na pivo-
var a nepřetržitě celých 235 let se v ní
vařilo pivo, až do ukončení výroby v roce
1926. Však kvůli pivu se do Semína na
konci sedmdesátých let 19. století přistě-
hovala rodina Gočárových, protože Alois
Gočár získal v semínském pivovaru mís-
to sládka. Roku 1880 se manželům Go-
čárovým v pivovaře narodil syn, z které-
ho se později stal významný český archi-
tekt. Rok před narozením Josefa Gočára
byla v Semíně ze staré kontribučenské
sýpky přestavěna škola, do které v roce
1879 nastoupilo 141 žáků a později
i budoucí slavný semínský rodák - Josef
Gočár. 

V Semíně nesmíme zapomenout na-
vštívit národní přírodní památku Semín-
ský přesyp se vzácným kozincem píseč-
ným (opět doporučujeme číslo 2 Roštu
z roku 2009). Ve vsi si odpočiňte v res-
tauraci na Haldě a naberte síly na zpá-

teční cestu. Ze Semína můžeme do Pře-
louče vrátit stejnou cestou, pro kolaře
ideální, chodci si cestu ale mohou pro-
dloužit k Labi a proti proudu dojít zpět
k lávce.

Mgr. Jiří Rejl
Marcela Danihelková

K volnému zpracování byla použita lite-
ratura:
„Opatovický kanál“ - Petr Vorel, Vladimír
Lemberk
„…až teplejc bude…“ - Miroslav Smolík
„Dějiny města Přelouče“ díl I - Petr Vorel
„Dějiny města Přelouče“ díl III - Jan Tetřev,
Hana Vincenciová

Národní přírodní památka 
Semínský přesyp s pískomilnou vegetací

(foto Jiří Rejl)

Břehový porost Slavíkových ostrovů
(foto Jiří Rejl)

Semínský pivovar

Semínský aquadukt

Klenoty přeloučské přírody - PUPEČNÍK OBECNÝ

Nezasvěcený člověk by asi pod názvem pupečník těžko
hledal velmi zajímavou ale zároveň i velmi vzácnou rostlinu.
Pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris) patří do čeledi pupeč-
níkovité (Hydrocotylaceae). Jde o vytrvalou bylinu s tenkou,
plazivou nevětvenou nebo slabě větvenou lodyhou, dlouhou
20-60 cm. Pupečník má charakteristické listy, které jsou jeho
jednoznačným determinačním znakem. Jsou okrouhlé, štítnaté,
v průměru 2 až 4 cm. Řapík zasahuje do jejich středu. Květen-
ství je hroznovité, květy jsou malé nenápadné bělavé až narů-
žovělé. Kvete od června do srpna. Pupečník roste od nížin do
podhůří a to na zaplavovaných místech mokřadních biotopů,
především na rašelinných loukách a rašelinných okrajích ryb-
níků. Jedná se o rostlinu zákonem chráněnou v kategorii
ohrožené. V roce 2009 byl nalezen na jedné lokalitě v pře-
loučských Železných horách. V geomorfologickém celku Želez-
né hory byl považován za nezvěstnou rostlinu. Nejbližšími loka-

litami tohoto druhu jsou NPR Bohdanečský rybník a PP Pamět-
ník (okr. Hradec Králové).

Pupečník obecný je dalším klenotem přeloučské přírody.
Jiří Rejl



Program srazu:

Pátek 11. 6. 2010
14.00-22.00 příjezd účastníků, ubytování
19.00-23.00 táborák, opékání vuřtů, kytary, zpěv

Sobota 12. 6. 2010
7.00- 8.30 snídaně v autokempu
8.30 oficiální zahájení 41. Renault srazu
9.00- 9.30 spanilá jízda RENAULTŮ na náměstí v Přelouči (vlajky,

kolona)
9.30-11.00 soutěž RENAULT ELEGANCE VETERÁN s hlasováním ve-

řejnosti
11.00-12.00 oběd v Přelouči 
12.00 start přímo z náměstí do orientační jízdy s jízdou zručnosti
15.00-17.00 zábavné odpoledne se soutěžemi v autokempu 
17.00-18.00 večeře v autokempu „Buňkov“
18.30 vyhlášení vítězů soutěže elegance a orient. soutěže s jíz-

dou zručnosti
19.00 oficiální ukončení Renault srazu
19.30 volná zábava s hudbou a tancem

Neděle 13. 6. 2010
" ráno snídaně v restauraci autokempu
" volný program s možností návštěvy historických památek v okolí

Pořadatel srazu: RENAULT Club Praha v Autoklubu České republiky,
IČ: 63839229

ředitel srazu a soutěže Orientační jízda: Pavel Vypler (tel. 606 756 587)
ředitel soutěže Renault elegance veterán: Pavel Kraus ( tel. 731 141 012)
ředitel soutěže jízda zručnosti: Milan Brejla, ředitel zábavné soutěže:

Milan Jirásek
realizační team srazu: Petr Matějček, Petr Hanuš (tel.603 156 494)

prezence účastníků: Vladimíra Buriánková, Jan Mišurec

POZVÁNKA
XXXXI. RENAULT SRAZ se koná 11. - 13. června 2010

XXXXI. Renault sraz pořádaný Renault Clubem Praha AČR,
je srazem mezinárodním. Sraz se koná v sobotu 12. června 2009
v „Autokempu Buňkov“, 2 km z Přelouče směr Břehy, silnice
č. 333, GPS Loc. 50°3'16.24"N, 15°35'9.637"E. Na sraz se do-
staví i renaultáři z Rakouska, z Německa, ze Slovenska. Prezen-
ci účastníků má na starosti Vladimíra Buriánková s Janem Mi-
šurcem. Sraz začne neoficielně již v pátek v podvečer, kdy se
sejdou Renault veteráni u táborového ohně. Kytary budou znít,
bude se zpívat, opékat vuřtíky. V sobotu dopoledne bude spa-
nilá jízda renaultů s cílem na náměstí v Přelouči, kde pro-
běhne soutěž Renault elegance veterán. Obědvat mohou
účastníci na náměstí nebo v okolí v několika restauracích. Start
do orientační soutěže včetně jízdy zručnosti bude přímo z ná-
městí ve 12 hodin. Po návratu z orientační soutěže proběhnou
v kempu zábavné soutěže, které jistě každého pobaví. Ředite-
lem srazu je Pavel Vypler, ředitelem jízdy zručnosti je Milan
Brejla, ředitelem soutěže Renault elegance veterán je Pavel
Kraus, ředitelem zábavných soutěží je Milan Jirásek, který sou-
těže připravuje s klubovým týmem „odborníků“ na zábavu. Vítě-
zové sportovních soutěží obdrží poháry a ceny. Místní restau-
race autokempu je otevřena po celý den. V neděli dopoledne
mohou účastníci srazu navštívit historické památky v okolí a po-
té se rozjedou do svých domovů. Ubytování je možno si rezer-
vovat na tel. + 420 466 953 780, mobil + 420 774 708 951,
e-mail: kemp@bunkov.cz, informace jsou na www.bunkov.cz,
ubytování je buv v ubytovně ve dvoulůžkových pokojích (soci-
ální zařízení je společné na chodbě), ve srubech, v buňkách,
v obytných přívěsech. Stanování je možné. Ubytování je možné
i v hotelu autokempu. Ceny jsou mírné. Vedení Renault Clubu
Praha AČR zve všechny příznivce značky RENAULT k účasti.
Organizátory srazu jsou: Pavel Kraus, Pavel Vypler, Milan Jirá-
sek, Milan Brejla, Vladimíra Buriánková, Petr Hanuš, Petr Ma-
tějček, Jan Mišurec. 

Nashledanou na 41. Renault srazu v „AC BUŇKOV“ u Pře-
louče 11. - 13. června 2010!

Náhradní díly na renaulty k prodeji můžete na srazu na-
bídnout!
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54. ročník celostátního žákovského
turnaje v kopané v našem městě se usku-
teční v termínu od 18. června do 20. čer-
vna 2010. Dochází ke zkrácení doby tr-
vání o jeden den a dále pak ke snížení
počtu účastníků z 16 na 12.

V měsíci listopadu minulého roku by-
li přijati zástupci organizačního výboru

předsedou ČMFS panem JUDr. Ivanem
Haškem a hlavním bodem jednání by-
lo zjištění, zda pokračovat v konání tur-
naje a zajištění účastníků, včetně termí-
nů konání.

Po tomto jednání byl pověřen člen ko-
mise mládeže ČMFS k jednání s organi-
začním výborem žákovského turnaje. Na

této schůzce dne 4. ledna 2010 byl sta-
noven definitivní termín konání turnaje
na dny 17. června - 20. června 2010 s tím,
že je to prakticky ihned po skončení li-
gové žákovské soutěže. Tento termín byl
i uveden v komuniké ze zasedání komi-
se mládeže dne 10. ledna 2010. Bohužel,
následně komise mládeže určila začát-

JAK LETOŠNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ V KOPANÉ



ky jarní ligové soutěže a poslední kolo
žákovské ligy bylo stanoveno právě na
20. června 2010.

Po zjištění, že poslední ligové kolo
koliduje s termínem turnaje v Přelouči,
bylo toto sděleno komisi mládeže. Ta na
svém jednání dne 13. 4. 2010 doporuču-
je, aby družstva, která se zúčastní turna-
je v Přelouči, poslední kolo předehrála.
To řadě družstev nevyhovovalo vzhledem
k bodové vyrovnanosti družstev, přede-
vším na sestupových místech, a tak byl
malý zájem utkání předehrávat.

Proto bylo rozhodnuto výborem ŽT tur-
naj uskutečnit za účasti 12 družstev a ten-
to odehrát v průběhu tří dnů. Toto rozhod-
nutí vedlo i ke snížení nákladů účasti na
turnaji v Přelouči, pokud jde o ubytování
a stravování zúčastněných družstev.

A jak bude vlastní turnaj probí-
hat?

12 družstev bude rozděleno do dvou
skupin po šesti. Zde bude hráno systé-
mem každý s každým a vítězové těchto
skupin se střetnou ve finále 54. ročníku.
Družstva na dalších místech ve skupi-
nách A a B budou hrát utkání o koneč-
né umístění.

V pátek 18. června 2010 začnou zá-
pasy v 8.50 hodin a každé družstvo se-
hraje dva zápasy.

V sobotu 19. června 2010 začínají zá-
pasy v 7.45 hodin a každé družstvo se-
hraje tři zápasy.

V neděli 20. června 2010 se bude
hrát o konečné umístění od 9.00 hodin
a v 15.15 hodin vyvrcholí turnaj finálo-
vým utkáním.

Jaká družstva se na letošním ročníku
představí: SK Dynamo České Budějovice,
FK Baník Most, SK Motorlet Praha, FK Par-
dubice, Fotbal Frýdek-Místek, FC Vítkovi-
ce, FC Hlučín, Junošport Stará Lubovňa,
FK Město Prievidza, RMSK Cidlina No-
vý Bydžov, FK Česká Třebová a domácí
FK Přelouč.

Z České republiky je 7 ligových celků,
1 účastník divize a 2 z krajských přebo-
rů. Ze Slovenské republiky to jsou dvě žá-
kovská družstva.

Další budoucnost turnaje se bude od-
víjet od připravovaných změn komisí mlá-
deže ČMFS. K 30. červnu 2011 budou
zrušeny žákovské ligy a divize a budou
nahrazeny novu soutěží Sportovních stře-
disek mládeže s předpokládaným počtem
72 středisek.
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Výsledky a konečné umístění družstev mužů oddílu stolního
tenisu Sokola Přelouč v regionálních soutěžích RS I a RS II 2009/
/2010 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

RS I RS II

Základ družstva A tvořili hráči Václav Floner, Mirek Kepl,
Tomáš Petřík a Jan Brunclík. Střídali je Marek Dlask a Bohuslav
Kasal. Družstvo bylo v první polovině na čele RS I. Zranění a ne-
moci některých hráčů na konci sezóny zavinily pokles umístě-
ní družstva A na konečné 4. místo.

Za družstvo B hráli hráči ing. Petr Bukovský, Ondra Kasal, Jan
Bezděkovský, Jan Haas a Roman Zummer. Družstvo si v tabul-
ce oproti minulé sezóně polepšilo a s přehledem uhájilo střed
tabulky.

Družstvo C tvořili hráči Marek Dlask, Bohuslav Kasal, ing. Vi-
lím Vilém, Zdeněk Hons, ing. Zbyněk Melichar a Jan Pačovský.
Družstvo bojovalo o čelo RS II. Konečné umístění je podobné ja-
ko loni.

Oddíl ST plánuje utvořit od září družstvo žáků a žákyň. Ter-
míny a podmínky zápisu budou uveřejněny v dalších číslech
Roštu.                                                                  Me

V sezóně 2008 postoupilo suverénně mužstvo TC Přelouč
do Pardubického krajského přeboru. V loňském roce skončili
naši hráči na velmi pěkném šestém místě. V obtížné konku-
renci to byl velký úspěch. Letošní sezóna byla zahájena bri-
lantním vítězstvím 9:0 s nováčkem z Hlinska. Druhý mistrák
jsme však prohráli s favoritem ze Žamberka 2:7. Žamberk má
postupové ambice. V letošní sezóně mužstvo posílili: Tomáš
Strnad - TK Pernštýn 1897 Pardubice, Bohumír Štěrba TK Hlin-
sko a Petra Shejbalová z TJ Tesla Pardubice. 

Je třeba vyzdvihnout výkon všech hráčů v průběhu celé se-
zóny a poděkovat jim za vzornou reprezentaci města a jeho zvi-
ditelnění ve Východočeském tenise. Zvlášf velké poděkování si
zaslouží Michaela Hollegchová, která v sezóně 2009 neprohrá-
la jediný zápas!

Přij~te podpořit mužstvo v domácích mistrácích: 19. 6.
2010 proti TK Ústí nad Orlicí B a 26. 6. 2010 proti Ústí nad
Orlicí A.

Více info o nás na www.tcprelouc.wz.cz, výsledky na
www.cztenis.cz

Lukáš Exner, kapitán mužstva

Zprava dole Tomáš Jelínek, Petr Lhota, 
zprava nahoře Lukáš Exner - kapitán, Klára Baculáková, 

Vít Zelený, Michaela Hollegchová, Jiří Bolehovský

SOKOL PŘELOUČ
- STOLNÍ TENIS

Tennis club Přelouč
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Čtvrtý turnaj v pořadí se odehrál 9. května v Praze - Petro-
vicích. Na tento turnaj jsme opět odjížděli v oslabené sestavě
v kategorii U 11, citelně scházel Matěj Šnokhous a zraněný
Radim Honzů - naštípnutá klíční kost. A jelikož U9 jela celá
kompletní, až na Čeřovského (ruka v sádře), trenéři se dohodli,
že Luboš Petržílka odehraje celý turnaj za U11. Navíc vyzkouší-
me nového hráče, který má za sebou pouze tři tréninky. V kate-
gorii U9 odehrálo celý turnaj devět hráčů.

U 11 - Celý turnaj jsme odehráli v sedmi hráčích. Z toho Lá-
va Huf hrál svůj první turnaj. Proto si zaslouží všichni hráči vel-
kou pochvalu, i když občas na hřišti chybovali. Všichni do jed-
noho v utkáních dřeli proti přesile soupeřů. Chtělo by to sehnat
ještě aspoň tři hráče do této kategorie, buv ze spolužáků nebo
kamarádů. Když se zrání nyní kterýkoli hráč, mužstvo to citel-
ně oslabí. Proto jim musíme poděkovat za bojovnost a nasaze-
ní ve všech utkáních na turnaji. Celkové čtvrté místo v turnaji
je naprosto zasloužené. 

U 9 - Turnaje se zúčastnilo osm mužstev, které pořadatelé
rozlosovali do dvou skupin. Po skončení utkání ve skupinách
se ještě hrálo o umístění. Každé utkání se hrálo v plném na-
sazení a tak vždy po utkáních bylo na hráčích vidět, jak jsou
utahaní. Naše mužstvo citelné postrádalo Luboše, ale ten toho
měl plné zuby za starší mužstvo. Proto je třeba všechny hráče
pochválit za bojovnost a nasazení. Samozřejmě i tady se občas
udělala nějaká chyba při utkání, ale ty dělala všechny mužstva
této kategorie.

Pochvalu si zaslouží i doprovod z řad rodičů nejmladších hrá-
čů za pomoc trenérům při turnaji a za neúnavné povzbuzová-
ní našich mužstev. 

U 11

Výsledky utkání: Umístění v turnaji:

1. SPARTA - LVI ŘÍČ. 0 : 3 1. TATRA SMÍCHOV 13 12:2
2. TYGŘI ŘÍČ. - PETROVICE 2 : 0 2. TYGŘI ŘÍČANY 13 12:4
3. PŘELOUČ - TATRA 0 : 3 3. LVI ŘÍČANY 13 11:3
4. TYGŘI ŘÍČ. - SPARTA 4 : 1 4. PŘELOUČ 8 4:9
5. PŘELOUČ - LVI ŘÍČ. 0 : 2 5. PETROVICE 8 6:13 
6. TATRA - PETROVICE 4 : 0 6. SPARTA PRAHA 5 4:17
7. SPARTA - TATRA 0 : 3
8. PŘELOUČ - PETROVICE 1 : 1 Sestava našeho mužstva: Bala-
9. TYGŘI ŘÍČ. - LVI ŘÍČ. 3 : 2 da Martin, Čejka David, Huf Ladi-

10. PŘELOUČ - SPARTA 2 : 0 slav, Joukl Martin, Lukách Vojta,
11. TYGŘI ŘÍČ. - TATRA 1 : 2 Petržílka Luboš, Rozkošný David
12. LVI ŘÍČ. - PETROVICE 3 : 0 Bodovali: Balada M. 1x, Čej- 
13. TYGŘI ŘÍČ. - PŘELOUČ 3 : 1 ka D. 1x, Lukács V. 1x,
14. SPARTA - PETROVICE 3 : 5 Rozkošný D. 1x
15. TATRA - LVI ŘÍČ. 0 : 1 Trenér: Rozkošný Miloš

U 9

Skupina A: Skupina B:

1. VELRYBY - PŘELOUČ 3 : 0 1. KOSATKY - PETROVICE 2 : 2
2. SPARTA - TATRA 1 : 3 2. ŽRALOCI - SLAVIA 4 : 1
3. PŘELOUČ - TATRA 2 : 1 3. ŽRALOCI - PETROVICE 1 : 1
4. VELRYBY - SPARTA 2 : 1 4. KOSATKY - SLAVIA 3 : 1
5. SPARTA - PŘELOUČ 1 : 0 5. SLAVIA - PETROVICE 1 : 3
6. VELRYBY - TATRA 6 : 1 6. KOSATKY - ŽRALOCI 1 : 2 

Umístění skupina A: Umístění skupina B:

1. VELRYBY ŘÍČ. 9  11 : 2 1. ŽRALOCI ŘÍČ. 8 7 : 3
2. SPARTA PRAHA 5 3 : 5 2. PETROVICE 7 6 : 4
3. PŘELOUČ 5 2 : 5 3. KOSATKY 6 6 : 5
4. TATRA 5 5 : 9 4. SLAVIA 3 3 : 10

Utkání o umístění: Sestava našeho mužstva:

O 7. - 8. místo Černý Tomáš ml., Doležel Lukáš,
TATRA - SLAVIA 1 : 3 Dostál Ondra, Grubr David, 

O 5. - 6. místo Krejzl Štěpán, Liška Josef, 
PŘELOUČ - KOSATKY 0 : 3 Němec Patrik, Rozkošný Vítek,

O 3. - 4. místo Suchý Petr
SPARTA - PETROVICE 1 : 5 Bodovali: Krejzl Št. 1x,

O 1. - 2. místo Rozkošný V. 1x 
VELRYBY - ŽRALOCI 4 : 1 Trenér: Doležel Zbyněk

Celkové umístění na turnaji:

1. VELRYBY ŘÍČANY 5. KOSATKY ŘÍČANY
2. ŽRALOCI ŘÍČANY 6. PŘELOUČ
3. PETROVICE 7. SLAVIA PRAHA
4. SPARTA PRAHA 8. TATRA SMÍCHOV

Zapsal a zpracoval Oczadlý Zdeněk

Rugby turnaj mladších žáků - Petrovice 9. 5. 2010

Inzerce
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V tomto čísle Roštu pokračujeme v hodnocení v dubnu
ukončené letošní florbalové sezóny. V druhé části přinášíme
čtenářům přeloučského Roštu přehled o výsledcích florbalových
družstev dorostu a starších žáků Orla Přelouč:

Orel Přelouč - dorost
V 2. lize dorostenců - divize IV, což je nejvyšší soutěž společ-

né Pardubické a Královéhradecké florbalové unie v této věko-
vé kategorii (vítěz postupuje přímo do 1. ligy dorostu), si družstvo
dorostenců Orla Přelouč zajistilo celkově 8 místo. Výsledkově
naše mladé naděje, téměř z poloviny vždy doplněné hráči druž-
stva starších žáků, sice zaostaly za středem tabulky, což byl před
sezónou náš cíl v této věkové kategorii, ale zejména herně k to-
mu středu tabulky rozhodně patřily. 

To, co už bylo řečeno minule u nejvyšší krajské soutěže mu-
žů, platí totiž i v této věkové kategorii: výkonnostní úroveň nej-
vyšších krajských florbalových soutěží kráčí vpřed mílovými kro-
ky stejně tak, jako celý florbal v České republice. Florbal je totiž
stále populárnější sport a z velkého množství mládeže, která se
mu věnuje, lze již sestavovat při dobrém metodickém a trenér-
ském vedení čím dál tím více kvalitnější celky. Proto si v oddíle
florbalu Orla Přelouč velmi ceníme, že díky úsilí zejména trené-
rů mládeže Pavla Bíny, Milana Koubka a Petra Nováka jsme
schopni tento trend zachytit ve všech mládežnických katego-
riích a i díky velmi dobrým tréninkovým možnostem, které nám
pomáhá vytvářet Město Přelouč v nové sportovní hale, se mů-
žeme rovnocenně měřit s těmi nejlepšími mládežnickými týmy
obou krajů ve východních Čechách. Samozřejmě bez zvýšené-
ho úsilí hráčů družstev by to nešlo a je tedy potřeba ocenit i je-
jich snahu poctivě trénovat.

Jediné, co snad zpětně při pohledu na uplynulou sezónu
dorostenců zamrzí, je poměrně slabá produktivita v koncovce,
která nás připravila o několik potřebných bodíků v tabulce.
Přeci jen průměr 2.6 gólu na zápas je ve florbalovém zápase,
který se hraje na 3 x 15 minut čistého času skutečně málo. Dou-
fejme tedy, že již probíhající letní příprava přinese i v tomto
směru další zlepšení a obohatí tak jinak herně vydařenou se-
zónu. A že některé zápasy dorostenecké ligy jsou skutečnou
lahůdkou pro fanoušky sportu, to se mohla široká veřejnost
přesvědčit i na domácích turnajích, které náš oddíl pořádá v Pře-
louči vždy minimálně 1x na podzim a 1x na jaře v každé věko-
vé kategorii.

Soupiska družstva: Frič Martin, Fučík Jakub, Maček Jiří, Ma-
chač David, Machek Luboš, Pleskot Michal, Svoboda Josef, Ulm
Daniel.

Konečná tabulka soutěže:
Tým Zápasy  Výhry  Remízy  Prohry  Body        Skóre

1. FbK Hořice 18 14 0 4 42 121:75
2. FBK Jičín 18 13 2 3 41 137:56
3. FBC APS Hradec Králové 18 11 2 5 35 112:53
4. M&M Reality Sokol Pardubice 18 10 1 7 31 121:71
5. FBC Letohrad 18 9 3 6 30 75:77
6. FbK Kostelec n/O 18 9 2 7 29 73:79
7. FTS Florbal Náchod B 18 8 2 8 26 76:94
8. Orel Přelouč 18 5 2 11 17 48:81
9. FBC Piráti Sokol Chrudim 18 3 0 15 9 34:120

10. TJ Sokol Jaroměř 18 1 0 17 3 47:138

Orel Přelouč - starší žáci
V Přeboru starších žáků - divize IV, který je druhou nejvyšší

soutěží společné Pardubické a Královéhradecké florbalové unie
v této věkové kategorii, si družstvo starších žáků vybojovalo tře-
tí místo. Po loňském sestupu z ligy dvou krajů kluci téměř dvě
třetiny soutěže bojovali o postup zpět. 

Při zpětném pohledu na výsledky v celé sezóně je zřejmé, že
o umístění na prvních dvou postupových příčkách jsme se při-
pravili zejména nezvládnutou koncovkou dobře rozehraných
vzájemných zápasů s lídry soutěže z Orlicka-Třebovska a Pardu-
bic. Častokrát jsme po dvou třetinách vedli, ale v závěrečné tře-
tině nakonec přišli o dva body konečnou remízou a dvakrát
dokonce i o body všechny, kdy soupeř dokázal vývoj zápasu
ještě otočit. Potřeba je též zmínit dva zápasy, které jsme prohrá-
li kontumačně, kdy pořádající tým Orlicka-Třebovska za každou
cenu trval na uskutečnění turnaje ve vzdálené Dolní Dobrou-
či při trvající sněhové kalamitě a diplomatickým úsilím si pak
následně vydobyl bleskově rozhodnutou kontumaci zápasů
těch týmů, které se rozhodly neriskovat zdraví kluků a nako-
nec na turnaj nepřijet, když náhradních termínů se dalo najít
dostatek vzhledem k letos nižšímu počtu týmů v soutěži.

Výsledkově a zejména i předváděnou hrou a bojovností ale
starší žáci rozhodně v sezóně potěšili a ukázali, že v příští, pro
ně už dorostenecké kategorii, se rozhodně neztratí, zejména
když vydrží v nastoleném tréninkovém úsilí i v další sezóně.

Soupiska družstva: Beneš Václav, Boháč Pavel, Boudyš Petr,
Fejl Petr, Hatala Daniel, Janda David, Kmošek Rostislav, Knížek
Tadeáš, Kolman Stanislav, Kubelka Václav, Kumstýř Josef, Leh-
koživ Pavel, Minařík Jakub, Pulicar Richard, Puskajler Ivan, Skála
Adam, Šetina Martin, Školník Filip, Verunáč David, Vorlíček Robin.

Konečná tabulka soutěže:
Tým Zápasy  Výhry  Remízy  Prohry  Body        Skóre

1. FbK Orlicko-Třebovsko 20 15 2 3 47 77:44
2. M&M Reality Sokol Pardubice 20 14 3 3 45 104:46
3. Orel Přelouč 20 10 4 6 34 78:62
4. FBO Baník Vamberk 20 8 1 11 25 86:94
5. TJ Sokol Jaroměř 20 4 2 14 14 62:109
6. Kupflorbalku.cz Team DK 20 1 2 17 5 62:124

Mirek Kumstýř

Orel Přelouč - oddíl florbalu



V minulém čísle Roštu jsme uveřejnili celková umístění druž-
stev žen ve Východočeské lize a mužů B v Oblastním přeboru
kraje (obě na 3. místě!), nyní přinášíme výsledky mužů A a na-
ší mládeže - starších minižákyň a žáků.

Muži A: závěrečná tabulka a výsledky posledních zápasů
1. Tesla Pardubice 8. Svitavy
2. Turnov 9. Hořice
3. Sokol Hradec Králové 10. Vysoké Mýto
4. Dvůr Králové 11. Holice
5. Přelouč 12. Česká Třebová
6. Nová Paka 13. Týniště n. Orlicí
7. Chlumec n. Cidlinou 14. Rychnov n. Kněžnou

SK Týniště n. Orlicí - BK Přelouč 30 : 107 (17:57)
Sojka 26, Konvalina 20, Marek 17, Zikmunda 10, Priessnitz 8,
Šimon 7, Šindelář 7, Přemyslovský 6, Hývl 6)
BC Spartak Rychnov n. Kn. - BK Přelouč 74 : 104 (42:48)
Konvalina 33, Sojka 18, Priessnitz 16, Zikmunda 11, Šindelář 10,
Marek 5, Přemyslovský 4, Král 4, Hývl 3
BK Přelouč - Basketbal TJ Svitavy 72 : 65 (27:37)
Marek 18, Konvalina 17, Priessnitz 15, Šindelář 6, Hruša 5, Pře-
myslovský 4, Král 4, Zikmunda 3
BK Přelouč - Česká Třebová 91 : 54 (42:19)
Konvalina 33, Zikmunda 15, Marek 13, Priessnitz 7, Král 6, Hru-
ša 5, Hývl 5, Šindelář 4, Přemyslovský 3
BVK Holice - BK Přelouč 71 : 88 (38:36)
Marek 24, Sojka 20, Konvalina 17, Zikmunda 15, Priessnitz 5,
Šindelář 5, Přemyslovský 2
BK Sokol Vysoké Mýto - BK Přelouč 62 : 67 (31:31)
Bulušek 18, Sojka 14, Marek 10, Zikmunda 7, Šindelář 6, Pře-
myslovský 5, Konvalina 4, Hývl 3

Muži děkují všem fanoušků, kteří je po celou sezonu pod-
porovali, a těší se na společné úspěchy v sezoně další!!!

Žáci U 14: závěrečná tabulka a výsledky posledních zápasů
1. BK Pardubice 5. Jilemnice
2. Choceň 6. Holice
3. Přelouč 7. Trutnov
4. Jičín 8. Baskefáci Josefov

Holice - BK Přelouč 41 : 47 (23:23)
Minář 12, Jirák 8, Roub 8, Tomášek 7, Kosina 6, Pitřík 2, Vá-
lek 2, Vokál 2
Holice - BK Přelouč 60 : 27 (32:12)
Roub 10, Válek 6, Tomášek 5, Minář 3, Luňák 2, Jirák 1
BK Přelouč - BK Pardubice 45 : 69 (27:28)
Dašek 12, Minář 9, Hledík 7, Roub 7, Vosáhlo 6, Tomášek 2, Vá-
lek 2
BK Přelouč - BK Pardubice 34 : 92 (20:47)
Minář 18, Tomášek 4, Válek 3, Dašek 2, Roub 2, Hledík 2, Ji-
rák 2, Vosáhlo 1
KARA Trutnov - BK Přelouč 37 : 67 (16:46)
Minář 16, Roub 12, Dašek 11, Vosáhlo 8, Kosina 6, Tomášek 4,
Válek 4, Jedlička 4, Štěpán 2

KARA Trutnov - BK Přelouč 44 : 68 (24:29)
Minář 21, Roub 19, Dašek 15, Tomášek 4, Jedlička 4, Vosáh-
lo 3, Válek 1 Kosina 1
BSK Jičín - BK Přelouč 33 : 54 (14:25)
Roub 22, Dašek 14, Minář 12, Vosáhlo 4
BSK Jičín - BK Přelouč 33 : 76 (19:35)
Roub 25, Dašek 23, Minář 15, Vosáhlo 9, Růžička 4
BK Přelouč - Spartak Choceň 37 : 59 (21:25)
Minář 11, Dašek 9, Roub 7, Tomášek 6, Hledík 2, Válek 2
BK Přelouč - Spartak Choceň 59 : 55 (42:18)
Minář 16, Tomášek 15, Dašek 13, Roub 11, Hledík 4

Baske|áci Josefov - BK Přelouč 42 : 63 a 40 : 72
(střelce trenér nedodal…)

Starší minižákyně: závěrečná tabulka a výsledky posled-
ních zápasů
1. Sokol Hradec Králové 6. Havlíčkův Brod
2. Studánka Pardubice A 7. SŠB Pardubice
3. Trutnov 8. Studánka Pardubice B
4. Přelouč 9. Jablonec n. Nisou
5. Nová Paka

BK Přelouč - Sokol Nová Paka 40 : 26 (19:6)
Žáčková 12, Fričová 9, Holubová 5, Dlasková 4, Pacáková 3,
Danielová 3, Roubová 2, Lhotová 2
BK Přelouč - Sokol Nová Paka 54 : 30 (27:20)
Roubová 13, Žáčková 12, Lhotová 7, Pacáková 5, Fričová 4, Ho-
lubová 4, Danielová 4, Dlasková 2, Nimsová 2, Dejdarová 2
TJ Bižuterie Jablonec n. N. - BK Přelouč 43 : 60 (23:34)
Žáčková 17, Dejdarová 10, Danielová 10, Holubová 10, Lhoto-
vá 6, Pacáková 2, Nimsová 2, Kohoutová 2, Novotná 1
TJ Bižuterie Jablonec n. Nisou 36 : 54 (12:17)
Pacáková 13, Nimsová 8, Danielová 8, Žáčková 7, Novotná 7,
Dejdarová 4, Kohoutová 4, Lhotová 2
BK Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 59 : 43 (29:21)
Žáčková 20, Holubová 13, Pacáková 8, Novotná 8, Kohouto-
vá 4, Lhotová 2, Dejdarová 2
BK Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 70 : 66 (36:36)
Žáčková 26, Danielová 9, Novotná 8, Dejdarová 8, Holubová 7,
Lhotová 7, Pacáková 4 

Sokol Hradec Králové - BK Přelouč 77 : 16 a 102 : 15

BK Přelouč - SŠB Pardubice 38 : 22 a 54 :17

Studánka Pardubice B - BK Přelouč 29 : 78 a 23 : 48

BK Přelouč - Studánka Pardubice A 34 : 54 a 45 : 67

Trutnov - BK Přelouč 55 : 59 a 61 : 38
( úspěšné střelkyně posledních zápasů trenéři nedodali…)

Basketbalová sezona 2009-2010 skončila pro všech-
na družstva velmi úspěšně - 3x 3. místo, 1x 4. místo, 1x
5. místo - a tak se všichni těšme na další pěkná utkání ve
sportovní hale v sezoně 2010-2011!

D. Rambousková

34 Přeloučský ROŠT
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Basketbal - závěrečné tabulky
starších minižákyň, žáků a mužů A
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VZPOMÍNKA…
na pana Vlastimila S O J K U,

který před pěti lety (3. 6.) náhle zemřel ve věku 78 let.
Vy, kteří jste ho měli rádi a cenili si jeho práce v oddílu bas-
ketbalu a celém přeloučském sportu, vzpomeňte s námi…

dcera s rodinou

Udělejte si výlet a přijexte v sobotu 12. června do Přelou-
če u Pardubic na čtvrtý ročník TANK POWER SHOW. Uvidíte
vojensko-historickou bojovou ukázku „Setkání na Labi 1945“
s účastí více než 60ti vojáků a techniky Rudé armády, U. S. Army
a Wehrmachtu, komentovanou přehlídku bojové techniky od
2. sv. války až po současnost v akci. Prohlédnete si dobové vo-
jenské tábory 1945, zbraně a techniku používané v AČR, polní
špitál, panelovou výstavu NKP Ležáky. Pro dětské hosty jsou
připraveny „Tank Power Hry“ o ceny. Po celý den můžete vy-
zkoušet řadu atrakcí: projížxky v obrněném transportéru BVP-1,
lanové centrum, geocaching, airsoft, paintball, rafty, …A pro mé-
ně akční je přichystáno promítání válečného historického do-
kumentu. Na odpoledne je pro Vás připraven koncert skupiny
Ready Kirken.

KDY: sobota 12. června 2010
KDE: Přelouč, areál Tank Power, průmyslová zóna, 

naproti vlakovému nádraží
ČAS: 10:00 - 17:00 (areál otevřen od 09:30)

A-TÝM 1. ČNHbL - PLAY OFF
ČTVRTFINÁLE

sobota 10. 4. 
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Gól: Čapek

neděle 11. 4.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Gól: Raška

sobota 17. 4. 
HC JESTŘÁBI - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Gól: Příhoda
konečný stav série 0 : 3

V těchto zápasech nastoupili:
P. Brykner - M. Šmíd, D. Štefanský, L. Tesák, R. Stoklasa, L. Bažant,
M. Štajner, J. Příhoda, Z. Čapek, R. Raška, M. Kazimír, P. Svobo-
da, T. Vorba, J. Šolta, F. Mucha, P. Veselý

KONEČNÁ TABULKA
1. ???
2. ???
3. HBC Nové Strašecí
4. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
5. HBC Pento Most B
6. HBC Alfa Pardubice
7. HC Jestřábi Přelouč
8. TJ Tatran Třemošná
9. HBC Hostivař

10. Jungle Fever Kladno
11. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
12. SHC Killers Litoměřice

B-TÝM 2. ČNHbL VÝCHOD - PLAY OFF
ČTVRTFINÁLE

sobota 10. 4. 
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ B - HC JESTŘÁ-
BI B 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

neděle 11. 4. 
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ B - HC JESTŘÁ-
BI B 9:2 (3:0, 3:0, 3:2)
Góly: T. Kryštof, Kadera

sobota 17. 4. 
HC JESTŘÁBI B - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLO-
VÉ B 3:5 (1:0, 1:1, 1:4)
Góly: Kopecký 2x, Adámek
konečný stav série 0 : 3

V těchto zápasech nastoupili:
J. Kraus, J. Cidlinský - L. Komůrka, L. Dvořák, R. Adámek, M. Štaj-
ner, D. Kazimír, T. Kryštof, Růžek, M. Beránek, M. Vojtíšek, T. Há-
jek, M. Kryštof, J. Kadera, L. Diviš, R. Kopecký, M.Kryštof, M. Slá-
ma, L. Moravec

ZÁVĚR SEZÓNY
HC JESTŘÁBI
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KONEČNÁ TABULKA
1. ???
2. ???
3. TJ Lokomotiva Česká Třebová
4. SK OEZ Testa Letohrad B
5. SK Kometa Polička
6. HBC Alfa Pardubice B
7. HC Jestřábi Přelouč B
8. HbC Chlumec nad Cidlinou
9. Ježci Heřmanův Městec B

10. 1. HBC Svitavy
11. SK Holcim Prachovice

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD
KONEČNÁ TABULKA
1. 1.HBC Svitavy
2. HBC Jokerit Chrudim
3. HBC Autosklo H.A.K. H.Králové
4. Ježci Heřmanův Městec
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová B
6. HC Jestřábi Přelouč

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
sobota 17. 4.
1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI 21:0 (7:0, 7:0, 7:0)

sobota 17. 4.
HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI 30:0 (11:0, 9:0, 10:0)

sobota 24. 4.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. 2:4
(1:0, 0:1, 1:3)
Góly: Navrátil 2x

sobota 24. 4.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)

sobota 1. 5.
HBC ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 18:0 (7:0, 7:0, 4:0)

sobota 1. 5.
HBC ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Góly: Vališ 2x, Miláček, Navrátil

sobota 8. 5.
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 2:4 (0:0, 0:0, 2:4)
Góly: Navrátil 2x

sobota 8. 5.
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
Góly: Navrátil 4x

V těchto zápasech nastoupili:
P. Kratochvíl, M. Chalupa - M. Dekereš, F. Balada, M. Sekyrka,
J. Kmoníček, D. Vališ, T. Malina, D. Tykvan, T. Novák, J. Vamber-
ský, D. Rychter, R. Gabriel, V. Navrátil, O. Miláček

KONEČNÁ TABULKA
1. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové 24 20 2 2 0

177:22 66
2. 1. HBC Svitavy 24 20 1 2 1

250:26 64
3. HBC Alfa Pardubice 24 14 0 0 10

91:81 42
4. SK Holcim Prachovice 24 11 0 0 13

96:93 33
5. SK OEZ Testa Letohrad 24 9 2 0 13

77:118 31
6. HC Jestřábi Přelouč 24 3 0 2 19

40:207 11
7. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice 24 1 1 0 22

17:201 5

- fáda -

Inzerce

Inzerce
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