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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

31. 5. 2010 bylo ukončeno 1. kolo fotografické soutěže Mo-
je město ve fotografii. Všem autorům za jejich příspěvky děku-
jeme. Výsledky budou uveřejněny v příštím čísle Přeloučského

Roštu, ale již nyní jsme pro všechny čtenáře připravili malou
ukázku došlých fotografií. Připomínáme, že uzávěrka druhého
kola je 30. 9. 2010.

Fotografická soutěž - �Moje město ve fotografii�

Inzerce
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Zprávy z radnice !

94. schůze Rady města proběhla
v pondělí 31. 5. 2010. Radní na ní mi-
mo jiné schválili smlouvu o dílo na rea-
lizaci rekonstrukce ul. Tůmy Přeloučské-
ho, uzavřenou s firmou COLAS CZ, a.s.
Stavební práce budou spočívat v úpra-
vách povrchů komunikací, parkovacích
ploch, úpravě veřejného osvětlení, zříze-
ní metropolitní sítě, odstranění a nového
vybudování schodů (vč. opěrné zdi), kte-
ré jsou součástí parkové plochy. Stavební
práce budou provedeny podle projektové
dokumentace vypracované projektovou
kanceláří MIS projekce a.s., Pardubice.
Smluvní cena díla odpovídá nabídkové
ceně, tj. včetně DPH 4. 319.179,- Kč. Rad-
ní též schválili nákup 4 ks nouzových sig-
nalizačních zařízení pro seniory v celko-
vé výši 23.832,- Kč bez DPH. V současné
době poskytuje Městská policie Přelouč
službu „člověk v tísni“ již 18 seniorům na
území našeho města a v integrovaných
obcích. Tato služba pro naše nejstarší, ne-
mocné a špatně se pohybující občany,
kteří žijí sami je zcela bezplatná a veške-
ré náklady na montáž a demontáž těch-
to zařízení jsou hrazeny z rozpočtu Měst-
ské policie. 

Důležitým bodem 95. schůze rady
města 7. 6. 2010 bylo jednání s vlastní-
ky pozemků 6 stavebních parcel v loka-
litě ulic Jahnova - Nerudova v Přelouči.
Stavebníci kupovali své parcely s tím, že
si vybudují na vlastní náklady veškerou
infrastrukturu. Pod tímto pojmem chápa-
li vybudování veškerých přípojek (voda,
kanalizace, plyn), nikoli místní komuni-
kaci kvůli příjezdu. Pokud by byli nuceni
vybudovat tuto komunikaci na vlastní
náklady, bylo by to nad jejich finanční
možnosti. Radní vzali stanoviska staveb-
níků rodinných domů na vědomí a celou
záležitostí se dále zabývalo zastupitel-
stvo města, konané 23. 6. 2010. Dalším
důležitým bodem jednání byla žádost
TJ Sokol o finanční příspěvek na provoz
na rok 2010. Rada města doporučila za-
stupitelstvu zařadit do rozpočtových opa-
tření II rozpočtu města na rok 2010 mi-
mořádný příspěvek ve výši 50.000,- Kč. 

96. schůze rady města se uskutečni-
la 14. 6. 2010. Radní se na ní mimo jiné
zabývali předloženou zprávou o návrhu
parkování v centru města v souvislosti
s dokončením rekonstrukce Pernštýnské-

ho a Václavského náměstí a dokončením
výstavby nového objektu Městského úřa-
du. Navrhované řešení vychází z plánu
rozdělit parkovací plochy podle požado-
vané doby parkování na krátkodobé od-
stavení vozidel - 1 až 2 hodiny, celodenní
- do 8-10-ti hodin, odstavné - pro vlastní-
ky a uživatele bytů a domů. Z výčtu par-
kovacích míst je třeba vyčlenit plochy
u obchodních zařízení. Střed města - uli-
ce Pražská, Masarykovo nám., část ulice
Hradecká, Pernštýnské a Václavské nám.
- regulovat dobu stání buh zpoplatněním,
nebo využitím časově omezeného stání
- povinností vyznačit dobu stání parko-
vacím kotoučem umístěným ve vozidle
- místa by složila klientům banky, úřadů
a obchodů pro krátkodobé stání. Plochu
mezi bytovými domy č.p. 132, 134, 135,
1538, 1539, 1540 a 1541 vymezit pro
uživatele a vlastníky bytových domů -
vydat rezidenční karty za přijatelný po-
platek. Případná nevyužitá místa nechat
volnému parkování s tím, že by se ale
omezilo parkování vozidel firemních. 

Radní též souhlasili s provozováním
půjčovny malých plavidel a šlapadel na
písníku Lohenice - Mělice panem Tomá-
šem Pátkem, Pardubice. Rada vzala také
na vědomí žádost ZUŠ Přelouč na využí-
vání prostor v bývalém Domě pionýrů
v ul. Kladenská v Přelouči.

RADA MĚSTA PŘELOUČE

23. 6. 2010 proběhlo ve velkém sále Občanské záložny v Pře-
louči XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Na pro-
gramu jednání měli zastupitelé mimo jiné projednání variant
přeložky silnice č. I/2 v Přelouči a rozhodnuto bylo o tom, že
severní varianta přeložky silnice I/2 je pro rozvoj města vý-
hodnější a zařadí tuto trasu do územního plánu města jako
změnu - v souladu s nutnými úkony dle stavebního zákona
a dalších předpisů. Zastupitelé rozhodli, že město Přelouč podá
podnět ke změně územně plánovací dokumentace vyššího
celku - Pardubického kraje - o zanesení severní varianty ob-
chvatu silnice I/2. Dále byl zastupitelstvem schválen upravený
rozsah změn „Regulačního plánu Přelouč - Lipiny“. Schválen

byl rovněž nový název ulice - Jasanová. Ulice bude odbočovat
z ulice Jahnova v proluce mezi domy č.p. 1325 a 1326. Výstav-
ba ulice se připravuje současně s další infrastukturou a no-
vými domy. Název ulice byl navržen vlastníky pozemku, kteří
zde budou stavět a užívat rodinné domy, za jasany, které ustou-
pily nové výstavbě. Schválena byla rovněž smlouva o spoluprá-
ci v oblasti dopravní obslužnosti s obcí Mokošín.              mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

DABING
Udílení cen Františka Filipovského v dabingu se opět blíží.
16. ročník se bude konat v sobotu 18. září 2010 a na Ma-
sarykově náměstí se letos v odpoledních hodinách můžeme
těšit např. na skupinu Buh Fit, Míšu Růžičkovou, Leonu Šen-
kovou, Kamelot či Báru Basikovou s kapelou. Vystoupí i sku-
pina Markýz John a Benefit. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý 22. 6. 2010 navštívil starostku města Irenu Bure-
šovou hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Na
pracovní návštěvě byly projednávány  aktuální otázky re-
gionu - mimo jiné školství a splavnění Labe. 



Městská doprava v Přelouči je v provozu již půl roku. Ná-
sledující článek, který sestavil vedoucí projektu systému MHD
Přelouč Ing. Pavel Matouš, shrnuje význam městské dopravy
a popisuje její využívání.

Něco málo o MHD Přelouč
Starší historie

Již před lety byla provozována linka Přelouč - Kozašice se
spoji vedenými pouze po Přelouči. O skutečnou MHD nešlo.
Linka jezdila na meziměstské licenci a neorganizovalo ji tak
město Přelouč, ale okresní úřad se společností ČSAD (později
Connex). Linka v pracovních dnech rozvážela cestující od vlaků
(téměř ne k vlakům). Pro nedostatek cestujících byly městské
spoje postupně rušeny, což urychlilo odchod cestujících z ostat-
ních spojů a doprava zanikla. 

Situace však vybízela k zavedení skutečné MHD s plnohod-
notným obousměrným provozem. Z nádraží za městem denně
cestuje vlakem přes 1000 cestujících. Ti jdou na vlak většinou
pěšky, nebo „bojují“ o nedostatek parkovacích míst u nádra-
ží. Kousek za nádražím je průmyslová zóna, kde pracují stovky
lidí. V Přelouči je velké množství seniorů s omezenou možnos-
tí pohybu.

Současnost
Většina z Vás asi ví, že MHD Přelouč tvoří jedna linka traso-

vaná z Lipin přes centrum na sídliště 17. listopadu a dále kolem
polikliniky k nádraží a do průmyslové zóny. Autobus na této tra-
se v obou směrech přepravuje cestující v celodenním hodino-
vém intervalu. Cestujícímu ve městě stačí pamatovat si minu-
tu odjezdu a zná celý jízdní řád ze zastávky v každou hodinu.

Vybrané spoje jsou navíc prodlouženy do místních částí
a doplňují meziměstskou dopravu. Podle zadání rady města
se hlavní prioritou stala doprava do místních částí. Tvorba jízd-
ních řádů proto probíhala ve spolupráci s osadními výbory, kte-
ré Klenovku, Lhotu, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov a Tupe-
sy zastupují. Do těchto přidružených obcí MHD zajíždí v časech,
které byly požadovány.

Popsaná městská doprava zahájila provoz 1. 12. 2009. Prv-
ní tři měsíce zkušebního provozu byli cestující přepravováni
bezplatně. Nyní stojí jedna jízda 5 Kč a celodenní papírová
jízdenka 10 Kč.

Využívanost městské dopravy
Denně MHD využije několik set cestujících. Jsou to často star-

ší občané, pro něž není snadné jít pěšky, nebo cestující, kteří
se dříve přepravovali autem a zabírali tak nedostatková parko-
vací místa ve městě. Zakoupené jízdenky ukazují, že mnoho ces-
tujících jezdí městskou dopravou například k poliklinice, k do-
movu seniorů, k vlakovému nádraží nebo ke společnosti KIEKERT. 

Z důvodu vysokého počtu cestujících (přeplňovány byly pře-
devším ranní spoje), bylo po třech měsících provozu rozhodnu-
to o nasazení většího autobusu SOR 8.5, který může všechny
cestující MHD kulturně pojmout. Jeho výhodou je plná nízko-
podlažnost, která usnadňuje nástup a výstup nejen maminkám
s kočárky, seniorům nebo osobám se sníženou pohyblivostí. 

Za první půlrok bylo jízdenkami v městské dopravě od-
baveno celkem 57 535 cestujících. Nejvyužívanější byla MHD

v únoru, kdy přepravila přes třináct tisíc cestujících. Od té doby
počet cestujících klesá. Je to běžný vývoj v městských dopravách
v celé ČR, kdy cestující v létě, zvláště za hezkého počasí volí
pěší procházku nebo kolo. 

Nejvíce využívané jsou ranní spoje před šestou, sedmou
a osmou hodinou ve směru z města na vlak a do průmyslové
zóny. Jejich průměrná obsazenost se pohybuje kolem třiceti
cestujících.

Silně využívané jsou i odpolední spoje a to především v opač-
ném směru (od nádraží do města). Část zaměstnanců pravidel-
ně využívá městskou dopravu na všechny směny do společnos-
ti KIEKERT a to včetně nedělního návozu na noční směnu.

Nejvíce cest směřuje na vlak, od vlaku a do, nebo z prů-
myslové zóny. Zdaleka nejvyužívanější zastávkou ve městě je
zastávka u železniční stanice, kde denně nastoupí a vystoupí
více než 250 cestujících, jak ukazuje graf využívanosti zastá-
vek ve městě. Řada občanů začala využívat výhody kombina-
ce městské a vlakové dopravy jako je cena, rychlost a pohodlí,
kdy nemusí řídit a řešit parkování.

Naopak mé-
ně cestujících
využívá spoje
v okrajových
částech města
a především
ve Lhotě, ne-
bo Tupesích je
zatím využíva-
nost velmi níz-
ká, což ukazuje graf využívání MHD v místních částech. 

Budoucnost MHD
Městská doprava se může dále rozvíjet. Konkrétní podobu,

včetně výše cen jízdného, určí příští zastupitelstvo města. Sou-
časné zastupitelstvo v čele s vládnoucí ODS městskou dopravu
podporuje.

Do budoucna je uvažováno třeba o možnosti zavedení au-
tobusu na zavolání, který se osvědčil například v Rychnově
nad Kněžnou, a který by mohl nahradit nevyužívané spoje ne-
bo rozšířit nabídku především pro místní části. 

Na příští rok byla dále připravena možnost zřízení zastávky
na Mělických písnících a zavedení posílené letní dopravy na
koupání. To by mohlo přilákat řadu nových cestujících, např. se-
niorů, pro něž MHD může být často jedinou možností dopravy.

Pavel Matouš
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MHD Přelouč přepravila za půl roku přes 50 000 cestujících
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Aktuální informace !

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 5. 2010 evidováno celkem
1156 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanos-
ti v měsíci květnu tedy činila v této oblasti 8,25 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému
datu např. Tetov 28,33 %, Holotín 25 %, Litošice 20,83 %,
Vápno 19,3 %, Selmice 18,33 %, Kasalice 17,71 %, Sovo-
lusky 16,42 %, Semín 13,64 %, Turkovice 13,49 %, Žáravi-
ce 12,79 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice
7,8 %, Choltice 7,8 %, Břehy 6,04 %, Řečany nad Labem
6 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 7,74 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,55 % s celkovým počtem 6150 evidovaných uchazečů.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 5. 2010
celkem 1465 volných pracovních míst. Na 1 volné pracov-
ní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,2 ucha-
zeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 5. 2010 hlášeno na ÚP
celkem 216 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo celkem 5,4 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
11. PRÁCE V ZAHRANIČÍ

V jakých zahraničních zemích je možné pracovat?
S vycestováním do zahraničí jsou spojeny některé formality,

které by mělo být výrazně jednodušší vyřídit v zemích Evropské
unie, v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku, než
v zemích, kde právo volného pohybu neplatí. Tyto země společ-
ně tvoří systém Evropských služeb zaměstnanosti = EURES.

Vaše šance na pracovní uplatnění v některé ze zemí EU/EHP
a ve Švýcarsku se odvíjejí od poptávky po pracovní síle a určité
kvalifikaci na tamním trhu práce. Nejjednodušším ukazatelem

poptávky jsou inzeráty volných pracovních míst, jejich počet
a kvalifikační struktura poptávaných profesí. Stěžejní celoevrop-
skou databází volných pracovních míst naleznete na evropském
portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu. K orientaci na
tomto portálu můžete použít průvodce portálem EURES, kterého
najdete na http://portal.mpsv.cz/eures/dokumenty. Volná pracov-
ní místa, která zahraniční firmy chtějí inzerovat v ČR, naleznete
na portálu EURES ČR (http://www.eures.cz) v sekci „Volná mís-
ta v EU/EHP“. Tato místa jsou určena právě pro pracovníky z ČR.

18. 9. letošního roku se koná již šestý ročník Zahradní
Galerie 2010, kterou pořádá ATELIÉR JOSEF. Hlavní zajímavos-
tí letošního ročníku je rozšíření akce o tzv. druhou divadel-
ně-taneční scénu v Tylově ulici a i proto je mottem letošního
ročníku DIVADLO. Samozřejmě o vše tradiční, čím se tato akce
vždy vyznačovala nebudou naši příznivci ošizeni. Bližší infor-
mace a podrobnosti o této akci přineseme v zářijovém vydá-
ní Přeloučského Roštu, nebo se je dozvíte již teh na stránkách:
zahradni-galerie.blogspot.com

Luděk Schejbal

Trh práce
na Přeloučsku

Zahradní Galerie 2010
- Přelouč

Inzerce

Inzerce



Ke dni 18. 6. 2010 byly definitivně ukončeny archeologic-
ké práce na staveništi nové budovy MěÚ Přelouč. Zeptali jsme
se proto vedoucí tohoto průzkumu Mgr. Miroslavy Cejpové
na několik otázek, které by mohli občany města zajímat.

Archeologické práce na pozemku města určeném pro vý-
stavbu nové budovy úřadu byly započaty v březnu letošní-
ho roku. Splnil průzkum Vaše očekávání?

Výzkum probíhal v historickém jádru města Přelouče na
parcelách patřících k domům na náměstí. Domy na náměstí
vlastnili vždy nejbohatší měšyané. Předpokládali jsme, že získá-
me informace o stavebním vývoji zadních částí parcel, kde jsme
očekávali hospodářské zázemí domů, stojících na náměstí. Ten-
to předpoklad se potvrdil. Objevili jsme stopy několika staveb
zřejmě z 20. a 19. století, několik úrovní kamenných dlažeb,
kamennou kanalizační stoku snad z 19. století, 3 studny da-
tované předběžně do 20. století, na přelom 19. a 20. století a do
16. století, 2 pece a další objekty z 16. - 14. století. Za nejvýznam-
nější považuji nález částečně zahloubeného domu z 13. stole-
tí. Dům o rozměrech cca 6 x 6 m byl přístupný vstupní šíjí se
sedmi schody vytesanými do podloží, strop a střechu nesl kůl
zapuštěný pod úroveň podlahy ve středu místnosti a další 4 ků-
ly v rozích, ve výklenku proti schodům byla zřejmě pec. Ná-
lez takto dochovaných pozůstatků domu je možné považovat
za unikátní. 

Jaké nálezy považujete za největší a nejdůležitější a z jaké-
ho pocházejí období?

Z nemovitých nálezů je nejcennější nález domu z 13. stole-
tí. V movitých nálezech se nám nějaký unikátní nález získat
nepodařilo. Mezi zajímavé a ne zcela běžné nálezy patří kos-
těná hrací kostka zřejmě na vrhcáby z 13. století, kostěný hra-
cí žeton na deskovou hru z 15. - 16. století. Z novověku máme
několik mincí, které zatím nejsou určené, z nejmladší doby
doklady o výrobě perleyových knoflíků. Získali jsme velký sou-
bor středověké a raně novověké keramiky a podle nálezových
okolností víme, že některé nádoby budou po slepení v keramic-
ké dílně celé. K archeologickým nálezům je třeba přistupovat
především jako k historickému prameni, takže ačkoliv z hledis-
ka uměleckohistorického, nebo starožitnického nějaký unikát
nemáme, podařilo se získat obsáhlý soubor movitých nálezů

s velkou vypovídací hodnotou, který je cenný i proto, že v histo-
rickém jádru Přelouče zatím proběhl pouze výzkum u kostela.

Budou občané města mít možnost vaše nálezy někde vidět?
Nálezy z archeologického výzkumu čeká laboratorní, kon-

zervátorské a odborné zpracování, které bude trvat minimál-
ně do konce roku 2011. Teprve potom je možné je představit
veřejnosti. Na jednání městské rady jsme předběžně hovořili
o možnosti vystavit nejzajímavější předměty, spolu s informa-
cí o výzkumu přímo v nové budově městského úřadu. Doufám,
že se to podaří.

Kolik pracovníků se celkem výzkumu zúčastnilo a odkud
byli?

Výzkumem prošlo kromě mě 27 pracovníků. 6 z nich byli
studenti Univerzity Pardubice, dvouoborové studium Histo-
rie - Ochrana hmotných památek, kteří na výzkumu plnili povin-
nou odbornou praxi a pracovali bezplatně. V červnu nám po-
máhali 2 zaměstnanci přeloučské firmy Radislav Rác Zemní
a výkopové práce. Drtivou většinu výkopových a dokumentač-
ních prací provedli pracovníci pražské firmy Prospecto, v.o.s.
Tato firma mimo jiné zajišyuje archeologické výzkumy v praž-
ském historickém jádru a jejich zkušenosti se nám v Přelouči
velmi hodily.

Bylo nalezeno větší množství celých koster hospodářských
zvířat. Máte nějaké vysvětlení, z jakého důvodu byly na-
lezeny celé kostry a ne pouze jejich části?

Zatím jsem neměla čas hledat analogie, nicméně předpo-
kládám, že v době, kdy neexistovaly asanační podniky, bylo
zakopání nejjednodušší možností, jak se zbavit uhynulého
zvířete.

Čtenáře by možná také zajímalo, jak vypadá jeden běžný
den archeologa. Můžete nám ho ve stručnosti popsat?

Možná bude jednodušší popsat běžný den na archeologic-
kém výzkumu, protože archeologie je práce kolektivní a všichni
pracovníci musí spolupracovat. Při archeologickém výzkumu
odkrýváme pozůstatky lidské činnosti vzniklé před stovkami
až tisíci lety, vykopáním však celou situaci zničíme. A tak, za-
tímco archivní prameny mohou studovat celé generace histo-
riků a archivářů, archeologický výzkum je možné provést jenom
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jednou. Proto je nesmírně důležité provádět během výzkumu
podrobnou kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumen-
taci, která je uložená v nálezové zprávě a je k disposici dalším
badatelům. Proto na archeologickém výzkumu musí být pra-
covníci, kteří provádějí vlastní výkopové práce, dokumentátoři,
kteří každou nově objevenou situaci podrobně dokumentují
a evidují movité archeologické nálezy. Organizaci všech prací
mají na starosti technici. Vedoucím výzkumu je archeolog, kte-
rý ve spolupráci s techniky rozhoduje o postupu výzkumu a in-
terpretuje objevené situace. Archeolog je ten, kdo musí ovládat
všechny práce, kopáčské, dokumentační i odborné. Na výzku-
mu potom všechny tyto činnosti probíhají současně. Skupina
kopáčů kope v několika sondách, ve chvíli, kdy je v určité son-
dě třeba provádět dokumentaci nebo řešit složitou situaci, pře-
sune je archeolog na jinou práci a spolu s dokumentátorem
provádí měření a focení, nebo sám provede určitou část výko-
pu, aby si ujasnit vztah mezi archeologickými vrstvami nebo
objekty a mohl určit další postup výzkumu. Průběžně probíhá
evidence nálezů. Toto vše musí fungovat bez ohledu na ne-
přízeň počasí. Nebo se to dá říci jinak - archeologie vás mu-
sí bavit, a když vás baví, je každý den jedno velké objevitel-
ské dobrodružství, ay v terénu na výzkumu, nebo v kanceláři
při zpracování.

Dovolte mi poslední otázku. Většinu občanů by jistě zají-
malo, z jakého důvodu je archeologický výzkum tak drahý?

Finanční náklady výzkumu tvoří vlastní terénní výzkum a ná-
sledné zpracování dokumentace a nálezů do nálezové zprávy.
Protože archeolog před výzkumem nikdy neví, jak složitou si-
tuaci a kolik archeologických nálezů vykope, odhadují se ná-
klady na základě znalostí o lokalitě jako maximální a investo-
rovi se pak účtuje skutečnost. Terénní část výzkumu v Přelouči
probíhala od 29/3 do 18/6. Na I. fázi, tj. na skrývku, bylo plá-

nováno maximálně 160 000,- Kč, částka se nevyčerpala celá.
Na vlastní výzkum máme v dohodě částku 1 500 000,- Kč, z to-
ho byl předpoklad na terénní část 1 000 000,- Kč a na zpraco-
vání 500 000,- Kč. Částku na terénní část jsme mírně překročili
kvůli nepříznivému počasí, nicméně celkové náklady se nemění.

Zpracováním se míní jednak základní ošetření movitých
archeologických nálezů, které budou uložené ve sbírce Výcho-
dočeského muzea v Pardubicích, jednak příprava nálezové
zprávy z výzkumu podle závazné osnovy Archeologického ústa-
vu AV ČR Praha, v,v,i. Pro upřesnění z výzkumu máme 51 beden
od banánů plných nálezů. Našli jsme keramiku, kosti, kovové
předměty jak ze železa, tak z barevných kovů, cihly, mazanici,
uhlíky. Všechna nálezy se musí umýt nebo očistit, popsat, na-
konzervovat, kosti a uhlíky je třeba nechat určit. Když vezmu
objem práce jak v terénu, tak při zpracování, jsou podle mě
náklady na výzkum zcela přiměřené. 

Děkuji za rozhovor mh
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JAK JSEM VOLILI

Voleb se zúèastnilo
63 % oprávnìných

volièù.
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Milí čtenáři,
dne 25. 5. 2010 proběhla před základními školami na Ma-

sarykově náměstí a v ulici Kladenská akce „Bezpečně do ško-
ly“. Tato dopravní akce byla zaměřena na používání dětských
autosedaček a zádržných bezpečnostních systémů. Ve spoluprá-
ci s policií ČR jsme v rámci této preventivní akce kontrolovali,
zda rodiče zajišyují svým dětem bezpečnou cestu do školy. Ty dě-
ti, které byly řádně připoutány, jsme odměňovali drobnými dár-
ky z reflexních materiálů. Celá akce byla preventivního cha-
rakteru, a proto jsme zjištěné nedostatky řešili domluvami.
Vzhledem k tomu, že poměr řádně připoutaných a nepřipouta-
ných dětí byl téměř 50:50, budeme tuto akci v brz-
ké době opakovat. Pokud nebudou přepravované
děti řádně připoutány v zádržných systémech, bu-
dou řidiči potrestáni příslušnou sankcí (policisté) ne-
bo oznámením správnímu orgánu (strážníci). Poku-
ta, kterou lze za tyto přestupky na místě udělit, mů-
že dosáhnout až 2.000 Kč a současně budou do
karty řidiče zapsány 2 trestné body. Především by si
však měli rodiče uvědomit, že nejdůležitější je zajiš-
tění ochrany zdraví a života jejich dětí.

Opilý výtržník
Přijali jsme 4 telefonáty s oznámením na mladíky, kteří u ná-

draží ČD hází popelnicemi a jsou údajně podnapilí. Na místě
kopal zastižený mladík do převrácené popelnice. Byl hlídkou vy-
zván k prokázání totožnosti, a protože jevil známky opilosti, by-

la u něho provedena dechová zkouška. Ta ukázala 2,4 promi-
le. Než došlo k dalším krokům ze strany hlídky, dal se muž na
útěk. Na výzvy nereagoval, a tak se strážníci vydali za ním. Do-
běhli ho u dřevěného plotu, který se muž pokusil překonat, ale
ten se vyvrátil a spadl na zem. Protože se i nadále pokoušel
o útěk a začal být agresivní, byla mu nasazena pouta. Protože
se muž při překonávání plotu poranil, byl převezen za asisten-
ce policie ČR k ošetření do nemocnice. 

Nespokojení hosté baru
Obsluha baru nám oznamovala, že zde opilí hosté udělali

škodu na vybavení a odešli. Hlídka na místě zjisti-
la, že do baru přišla skupinka tří mladíků, kteří byli
pod vlivem alkoholu a chtěli nalít pivo. Paní nejprve
odmítla, ale poté, co se jeden z nich zaručil, že bu-
dou v klidu, jim pivo nalila. Mladíci chtěli pustit Ju-
kebox, což paní vzhledem k noční době odmítla. S tím
však jeden z hostů nebyl spokojen, a tak vzal ze sto-
lu popelník, který rozbil o zem, dalším popelníkem
pak rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a násled-

ně rozbil ještě třetí popelník. Další dva hosté se sprostými na-
dávkami a výhružkami opustili bar s pivem v ruce. Hlídka MP
muže našla v sousedním baru, zjistila jejich totožnost a věc
předala k došetření policii ČR.

Úklid na dětském hřišti
Při kontrole dětského hřiště za Benzinou hlídka zastihla

partu mladíků, kteří znečistili prostor v altánku. Byl jim nařízen
důkladný úklid tohoto prostoru, který provedli na jedničku.

Lohenicko-mělické písníky opět začínají
Při kontrole písníků hlídka zastihla skupinu mladých lidí, kte-

ří zde stanovali. Byli poučeni, že zde se stanovat a rozdělávat
oheň nesmí. Místo po sobě řádně uklidili a opustili ho. 

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

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

M STSKÁ
POLICIE

Ì

P
ØELOUÈ

Inzerce



Nám. 17. listopadu dne 8. 6. 2010 
- necelých 24 hodin po úklidu stanoviště svozovou firmou.

Vytrhané sazenice jeden den po osázení 
- nově rekonstruovaný park u Sokolovny.
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Jak si představujeme uklizené a krásné město
- fotky k zamyšlení



Dne 9. června byly ve velkém sále Ob-
čanské záložny slavnostně předány CE-
NY REPREZENTANT ŠKOLY za školní rok
2009-2010. Oceněni byli tito žáci:

Základní škola, Masarykovo nám.
Prvňáček - Daniel Kouba, I. stupeň -

- Kristýna Dvořáková, II. stupeň - Jan Po-
korný (obor společensko-vědní), II. stu-
peň - Josef Gajdůšek (obor přírodověd-

ně-technický), II. stupeň - Petr Kraus (ja-
zykový směr), II. stupeň - David Verunáč
(sportovní směr)

Základní škola, Smetanova ul. 
Prvňáček - Anna Petrová a Marie Pe-

trová, I. stupeň - Alena Mrvíková, II. stu-
peň - Klára Hebká (obor společensko-
vědní), II. stupeň - Ladislav Roušar (obor
přírodovědně-technický), II. stupeň - Mi-

chal Potůček (jazykový směr), II. stupeň
- Tereza Žáčková (sportovní směr)

Základní škola praktická
Milada Kohoutková

Základní umělecká škola
Jaroslav Hutla - obor hudební, Milan

Keller - obor taneční, Kristýna Štainero-
vá - obor výtvarný, Daniela Mňuková -
- obor literárně-dramatický.

Všem oceněným srdečně gratulu-
jeme.

Od příštího čísla připravuje pro všech-
ny své čtenáře Přeloučský Rošt velké pře-
kvapení. Získali jsme dvě povídky spiso-
vatele a přeloučského rodáka Františka
Flose, které dosud nebyly nikde publiko-
vány. Obě povídky nám s velkou ocho-
tou zapůjčila p. Valentová a redakce Roš-
tu ji tímto velmi děkuje. 

Od následujícího čísla se tedy mů-
žete těšit na povídky s názvem „Drnaj“
a „Naše ulička“, které se obě tematic-
ky váží k rodnému městu spisovatele -
- k Přelouči.

Spisovatel František Flos (27. 7. 1864
- 8. 1. 1961) je významnou osobností

města. Při své učitelské práci napsal
19 knih povídek, novel a románů, 24 po-
vídek a dobrodružných románů pro mlá-
dež. Z nejznámějších jsou to např. Lov-
ci orchidejí, Lovci kožišin, Plavčík Frantík
atd. Podrobný životopis tohoto přelouč-
ského rodáka jsme otiskli v letošním
březnovém vydání Přeloučského Roštu
(článek K volbě názvů ulic pro nové lo-
kality určené pro výstavbu rodinných
a bytových domů v našem městě - autor
F. Hollmann)
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Reprezentant školy

Připravujeme pro vás...



Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude ...
Druhá část této červencové pranostiky je obsahem letní

křížovky, kterou jsme pro Vás do tohoto čísla připravili. Správ-

né znění tajenky zasílejte do 31. 7. 2010 na e-mailovou ad-
resu rost@mestoprelouc.cz, nebo předejte osobně na sekre-
tariát MěÚ Přelouč paní M. Horáčkové. Použít můžete rovněž
schránku Přeloučského Roštu, umístěnou ve vstupním prosto-
ru MěÚ - naproti dveřím pokladny. 

Tři vylosovaní výherci obdrží drobné ceny. Jména vylosova-
ných výherců uveřejníme v příštím čísle.                 redakce
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V moři se potulovala jedna malá, ne-
zkušená, ale hodně zvědavá chobotnice.
Stále ji zajímali ostatní mořští tvorové
a pořád se za nimi táhla. Kolikrát přišla
i do nebezpečí, ale to si ve svém naivním
rozoumku nikdy neuvědomila. 

Jednoho dne ji upoutalo hejno krás-
ných, stříbřitých rybek a ona se za nimi
vydala. Netušila, že ji zavedou do záhu-
by a bezstarostně rejdila za nimi. Ale na-
jednou se rybky shlukly blíž k sobě a ona
se ocitla uprostřed hejna. Chtěla uplavat,
ale bylo pozdě, už nebylo úniku. Dostala
se spolu s nimi do sítě jednoho rybáře
a ten je všechny vytáhl na svoji lohku
a rychle s nimi vesloval k domovu. Tam
je vysypal do kádě s vodou, aby mu ne-
lekly a chystal se s nimi na trh.

Jeho malá, zvědavá dceruška si je
přišla prohlédnout a tu mezi nimi spat-
řila naši chobotničku.

„Maminko, maminko, tatínek přivezl
také chobotnici, já bych si ji chtěla dát

do svého akvária. Je taková malinkatá
a roztomilá.“

Maminka svolila a od té doby se ma-
lá Rozetka od akvária ani nehnula. Zdá-
lo se jí, že chobotnička rozumí všemu,
co jí povídá a svým jedním okem se na
ni oddaně dívá. Rozetka ji krmila kousky
masa a tak se malá potvůrka měla dob-
ře. Ale za čas se jí začalo stýskat po vel-
ké vodě, smutně svěsila chapadla a uleh-
la na dno. Její lidská kamarádka si s ní
nevěděla rady, nevěděla co má dělat aby
ji opět rozveselila a tak jí zpívala, vyprá-
věla, ale nic naplat. Chobotnice se ne-
hýbala, jen na ni upírala smutně své oko
a tak se holčička šla zeptat maminky.
Maminka jí moudře odvětila.

„Jestli ji máš opravdu ráda Rosetko,
tak ji pusy na svobodu, jinak zahyne.“

„Ale maminko, to ji už nikdy neuvi-
dím, vždyy mi uplave.“

„To si musíš rozhodnout sama, dce-
runko, buh máš ráda sebe, nebo ji. Ale

když máme někoho opravdu rádi, tak pro
něho chceme to nejlepší a to nejlepší
pro ni je volné moře. A ty ji přece máš
moc ráda, ne?“

Rosetka se zamyslila a potom řekla.
„Ano mám ji moc ráda a chci, aby by-

la šyastná. Půjdu na břeh a vypustím ji
na svobodu.“

„Tak je to správné, ty moje hodná,
chytrá holčičko,“ pochválila ji maminka.

Na druhý den sebrala Rosetka ná-
dobu s vodou, přendala do ní svoji za-
jatkyni, která na ni vděčně upírala svoje
velké oko a odnesla ji na břeh. Potom
ji opatrně pustila do vody a zamávala jí.

„Plavej si chobotničko a měj se krás-
ně.“

Chobotnice zarejdila kolem a zamá-
vala jí také svým nejdelším chapadlem.
Kdyby uměla mluvit, ráda by jí poděko-
vala nahlas. Od té doby malá Rosetka
chodila vždy ráno k moři a její malá
přítelkyně vždy připlula blíž ke břehu
a obě si zamávaly na pozdrav. A tak
byly obě šyastné a spokojené, každá ve
svém světě.

Zdena Pšeničková

O zvědavé chobotničce

Letní křížovka o ceny



Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster
byl založen v roce 1921. Za dobu jeho
existence se ve vedení vystřídalo několik
sbormistrů. Od roku 2007 je jeho sbor-
mistrem Petr Vacek (1988).

Jaké byly Vaše hudební začátky? 
První zkušenosti jsem získal jako člen

pardubického dětského pěveckého sbo-
ru pod vedením ing. Vlastislava Nováka.
Členství v souboru se neobešlo bez za-
hraničních zájezdů. Daný režim, disciplí-
na a řada zkoušek rozhodně nebyla re-
kreace.

Na konzervatoři v Pardubicích jste
začal studovat dirigování. 
Také u doc. ing. Nováka?

Ano. Dalšími učiteli mi byli Mgr. Jaro-
slav Brych, MgA. Jaromír Krygel a částeč-
ně MgA. Tomáš Žídek.

K dirigování patří i sbormistrovství. Ří-
dil jste i jiné soubory?

Jako sbormistr jsem vedl soubor Ru-
beš Skuteč a Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice.

Se kterými orchestry jste spolupraco-
val jako dirigent?

Několikrát jsem řídil Pardubický ko-
morní orchestr, Chrudimskou komorní
filharmonii a Orchestr posluchačů Kon-
zervatoře Pardubice, s nímž jsem také
nastudoval Fibichovu orchestrální suitu
„Dojmy z venkova“, čímž jsem absolvoval
dirigentské studium.

Kromě dirigování studujete hru na var-
hany. Vystupujete i jako sólista?

Hru na varhany studuji u Mgr. Václa-
va Uhlíře a doc. Václava Rabase. S Par-
dubickým komorním orchestrem jsem
jako sólista několikrát provedl Koncert
pro varhany a orchestr F dur českého
skladatele Františka Xavera Brixiho. V Hu-
sově sboru v Pardubicích působím jako
varhaník.

Sbormistrovství a varhany se neobe-
jdou bez klavíru. Věnujete se i sólové
hře na klavír?

Ano. Mými profesory klavíru jsou Ja-
na Turková a Daniel Wiesner. Na festiva-
lu Hudební léto Chotěborky jsem provedl
souborně klavírní cyklus Bohuslava Mar-
tinů „Loutky“. Věnuji se i korepetici. 

V Přelouči jsme měli možnost slyšet
Vás na adventních varhanních kon-
certech ve Sboru Tůmy Přeloučského.
Můžeme se těšit na další?

Rád bych v tom pokračoval.

Nechystáte varhanní koncert také
v kostele sv. Jakuba v Přelouči?

Chystám, právě letos na svátek sv. Ja-
kuba 25. července. Rád si na tyto varha-
ny zahraji. Jsou výjimečné tím, že i přes
své stáří jsou velmi zachovalé. 

Přestože Petr Vacek není přeloučský
rodák, vedením sboru pozitivně ovlivňu-
je kulturní život v našem městě. Stmelit
hudební cit, přesnost a správnou hlaso-
vou techniku členů sboru je pro sbor-
mistra nelehký úkol.                     DJ
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V bohaté nabídce kulturních pořadů v měsíci červnu se ko-
nal hned 1. června jarní koncert pěveckého sboru J. B. Foerster.

Jako jedna z nejstarších členek sboru, ve kterém jsem půso-
bila téměř 50 roků, jsem se konečně zbavila pocitu lítosti nad
tím, že už nemohu být aktivní zpěvačkou a koncert jsem tento-
krát mohla prožít s radostí. Potěšilo mě, že ve sboru přibyli no-
ví, mladí lidé (hlavně členky) a že mladý, sympatický sbormistr
Petr Vacek dokáže vést zpěváky k výborným výkonům. Pořad, ve
kterém zazněly vedle lidových písní skladby J. B. Foerstra, Zdeň-
ka Lukáše, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, G. A. Pales-
trina, byl obohacen sólovým zpěvem Jana Jiráčka, studujícího
konzevatoř v Pardubicích. Program uváděla a literárními vlož-
kami doplnila stále půvabná paní učitelka Renata Klečková. 

Měla jsem z celého večera krásný dojem a vzpomínala i na
dlouholetého sbormistra Stanislava Polanského, kterého by jis-
tě potěšilo, že sbor žije a přibývá mladých zpěváků. Stanislav
Polanský vedl sbor více než 40 roků, pro sbor upravoval pře-
devším lidové písně z celých Čech i Moravy, upravil i Českou
besedu Ferdinanda Hellera pro náš čtyřhlasý sbor s dopro-
vodem klavíru, se kterou jsme měli vždy u posluchačů velký
úspěch. Zpívaly se i sbory Bedřicha Smetany, Antonína Dvořá-
ka, Josefa Myslivečka, Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka, W. A. Mo-
zarta atd. V roce 1968 nastudoval kantátu Bohuslava Martinů
Otvírání studánek za spoluúčasti tehdejšího dětského sboru
LŠU, který vedla tenkrát paní učitelka Růžena Drahošová. 

Mezi posluchači letošního koncertu bylo vidět také hod-
ně mladých lidí, kteří i v této době mají zájem zpříjemnit si

život poslechem sborových písní. To vše dává naději, že sbor
J. B. Foerster Přelouč, který oslaví příští rok 90. výročí založe-
ní, bude i nadále významnou kulturní složkou našeho hezké-
ho města.

Růžena Štěpánková

Po mnoha letech jsem letos nebyl organizátorem, ale pou-
hým účastníkem oslav. To víte, že jsem se díval kritickým po-
hledem! Ale ay jsem se díval, jak sem se díval, nic špatného
nebylo vidět. Bylo to proto, že organizační tým tvořil tandem
dvou mladých a neopotřebovaných ředitelů DDM a KSMP. Oba
přicházejí s velice dobrými názory, které prospějí nejen našim
dětem, ale všem přeloučákům a širokému okolí. O tom, že to
myslí doopravdy, svědčí čilý pracovní ruch v budově městské-
ho kina i v budově DDM. Domnívám se, že se začalo blýskat
na lepší časy. Děkuji Vám - pane Reichmane, děkuji Vám, pane
Hrdý a jen tak dál. Mnoho pracovních úspěchů a silné nervy
Vám přeje

exředitel DDM Pavel Culek, toho času důchodce

Ohlédnutí za koncertem pěveckého sboru J. B. Foerster

O KOM NEVÍME

Ohlédnutí za oslavou
dne dětí v Přelouči 



Byl pozdní večer - krásný máj - 
večerní máj - byl k mytí čas;
fontány zval k očistě hlas,

kde skýtán byl příchozím ráj.
Vyhasl ohně kouř, umřelé lampy svit,

mrtvého zvířete zpěv, bez prken prázdný byt.
Fontána bílá v křovích stinných

zurčela temně tajný kód,
z jiných míst láká nehostinných

potopit údy v lůně vod.
V jezeru návštěvníků sbor,

bílá se pěna k nohoum vine
po šírošíré hladině,

až posléz s nimi v jedno splyne.
Za růžového večera

v dál přes pěnu z jaru zírá,
opustit vlasL - toL nevěra,

myšlenkou tou mu srdce zmírá.
Ach, zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku svou i hrob svůj, matku svou,
vlasL jedinou i v dědictví mu danou,

šírou tu zemi, zemi vybydlenou.

D. Jiroutová

Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Musilové Marce-
le - majitelce prodejny Elektro AB v Přelouči, ulice Praž-
ská 14. Před 14 dny ráno mi přestaly fungovat programy na TV.
Zavolala jsem do Elektra p. Musilové a ještě ten samý den po
skončení pracovní doby přijel syn p. Musilové a televizní pro-
gramy mi ochotně opravil. Ještě jednou děkuji !!!

Kéž by bylo takových ochotných lidí a služeb v našem měs-
tě více. 

Marie Plačková, penzion Přelouč 
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MÍSTO FEJETONU
Fontána

Inzerce

Poděkování

Inzerce



Přírodovědná poznávací soutěž
Soutěžení je pro odvážné, bystré, zví-

davé. Takových žáků z 3. - 5. tříd se sešlo
31. Postoupit do okresního kola a repre-
zentovat naši školu se podařilo jen těm
nejlepším.

I. kategorie
1. Johana Khorelová III. B
2. Jan Dušek IV. A
3. Anna Kubíčková III. A

II. kategorie
1. Tereza Staňková IV. A
2. Michaela Staňková III. A
3. Daniela Norková IV. A

III. kategorie
1. Lenka Malinová V. B
2. Kristýna Dvořáková V. B
3. Renata Fichtnerová V. A

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v okresním kole.

Mgr. M. Černohlávková

Soutěžili jsme v Pardubicích
2. 6. 2010 soutěžili žáci 1. a 2. stup-

ně v poznávání rostlinných a živočišných
druhů v okresním kole přírodovědné sou-
těže v Pardubicích. Ve velké konkurenci
se opět umístili na pěkných místech.

Zde jsou výsledky nejlepších z nich:
3. tř. Anna Kubíčková - 3. - 4. místo
4. tř. Tereza Staňková - 10. - 11. místo
5. tř. Lenka Malinová - 4. místo

Renata Fichtnerová - 10. místo
6. tř. Kamila Pavlíková - 5. - 6. místo
7. tř. Štěpánka Krausová - 8. místo

Všem soutěžícím děkujeme.
Mgr. M. Skálová

Srdíčkový den
Během dubna prodávali žáci naší

školy magnetky s motivy domácích maz-
líčků - 1 kus 25 Kč. Vše objednané bylo
prodáno a výtěžek činí 2 250 Kč. Sbír-

ku pořádá občanské sdružení Život dě-
tem. Finanční prostředky půjdou na za-
koupení přístrojů pro dětská oddělení
nemocnic a zařízení pečující o nemocné,
postižené a opuštěné děti. 

-ved-

Zajímavosti ze školní družiny
V ŠD jsme přivítali MUDr. I. Součko-

vou, která je zubní lékařkou již spoustu
let, takže s sebou nepřinesla jen zajíma-
vé rady, ale také své vlastní zkušenosti,
které dětem přinesly jiný pohled na je-
jich mladý a citlivý chrup. S dětmi uspo-
řádala zajímavou besedu o prevenci
a závažnosti zubního kazu. Beseda by-
la poutavá a plná odborných informací.
Děkujeme. V dubnu děti ze ŠD uskuteč-
nily velice zajímavou a zajisté i poučnou
exkurzi na služebnu Městské policie
v Přelouči. Policisté provedli děti po pra-
covišti, ukázali jim potřebné a zajímavé
věci a samozřejmě zodpověděli všechny
otázky malých nadšenců. Do bohatého
programu zapadla i prohlídka služební-
ho auta městské policie, která zájem dě-
tí zvýšila na maximum. Za tento zážitek,
ochotu a snahu patří upřímné poděková-
ní p. veliteli Karabcovi a p. Slavíkovi.

K. Nečasová
vychovatelka v ŠD

Byli jsme na horách
Třída IV. B se zúčastnila v termínu

od 17. 5. - 21. 5. 2010 v rekreačním za-
řízení ATLAS - Čenkovice v Orlických ho-
rách kurzu se zaměřením na sportovní
činnosti. Počasí nám sice nepřálo, ale dě-
tem se pobyt na horách na zdravém vzdu-
chu líbil. Chodily i za nepříznivého poča-
sí do krásného okolí Čenkovic, poznáva-
ly přírodu, přírodní zajímavosti a okolí.

Pobyt nám zpříjemnil personál re-
kreačního zařízení pěkným prostředím,
dobrým jídlem a ochotně nám ve všem
vyšel vstříc. Při společenských hrách se
stmelil kolektiv třídy a zároveň děti za-
končily čtyři společně strávené roky s tříd-
ní učitelkou D. Cyroňovou.

Mgr. D. Cyroňová
a vych. K. Nečasová

Superstar Leona 
ve školní družině

Bývalá žákyně naší školy - Leona Šen-
ková - konala v rámci svého studia pe-
dagogickou praxi v naší školní družině.

Seznámila se s provozem výchovného za-
řízení, jeho vnitřním řádem, pedag. do-
kumentací, naslouchala a pracovala se
skupinkami dětí. Prošla všemi třemi od-
děleními ŠD. Samozřejmě, že na žádost
dětí zpívala, besedovala a konala se i ma-

lá autogramiáda. Spoluvytvářela program
k MDD ve školní družině.

Děti byly nadšené a této možnosti si
dokonale užívaly.

E. Zoulová, vych. ŠD

Sportovní úspěch
V pátek 28. 5. 2010 se naši páyáci

zúčastnili tradičního turnaje ve vybíjené
ZDECHOVICE CUP 2010. Turnaj se konal
ve sportovní hale ve Chvaleticích a star-
tovalo na něm 9 družstev. Celkové 2. mís-
to je velkým úspěchem. Zároveň byl náš
žák David Tykvan vyhlášen nejlepším hrá-
čem turnaje mezi chlapci. Při vyhlášení
výsledků turnaje jsme jako ceny obdrže-
li různé upomínkové předměty, nápoje
a lízátka. Prožili jsme pěkné rušné spor-
tovní dopoledne.

Mgr. V. Ostatek

Konečně prázdniny!
Věta, kterou opakují generace školou
povinných.
Po celoroční práci si jistě zaslouží
oddych nejen děti, ale i jejich rodiče
a pedagogové.
AC vám prázdniny vyjdou podle vašich
přání. 
Všem přeje-
me krásné
dny volna
nap lněné
o d p o č i n -
kem, poho-
dou, slun-
cem a dob-
rou náladou.

- ved -
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Projekt Tajemství vody
Moto: Bez vody není život

Vodu musíme chránit jako vzácný poklad

Ve dnech 24. a 25. května na naší škole
proběhl projekt pro celý 1. stupeň s názvem
Tajemství vody. Hravou i tvořivou formou zís-
kávaly děti vědomosti o našem největším po-
kladu - vodě.

Koloběh vody v přírodě, vlastnosti vody, ži-
vočichové žijící ve vodě, čistička odpadních
vod - to byla hlavní témata těchto dvou dní. 

Pro pokusy a zkoumání vody nám věno-
vala zdarma firma Veolia Voda Česká repub-
lika kufřík plný pomůcek a materiálů. Třídní
učitelé vybrali pokusy přiměřeně věku svých
žáků. Práce všechny žáky velmi zaujala a kuf-
řík nadále využíváme i v další výuce v příro-
dovědě.

Cílem projektu bylo alespoň trochu po-
odhalit tajemství vody, která je sice všude ko-
lem nás, je naší součástí, ale přitom je tak
vzácná. Děti si měly uvědomit, že vodu a je-
jí kvalitu je nutno chránit a že je důležité
šetřit pitnou vodou, které stále více ubývá.

Mgr. V. Mňuková, 
Mgr. B. Kratochvílová

Den dětí
V pátek 4. června děti z prvního stupně

naší školy slavily Den dětí.
Protože počasí bylo deštivé a program ne-

mohl probíhat venku, proměnily se chodby
v celé budově v Kladenské ulici v jednu vel-
kou hernu. Na jedenácti stanovištích děti 1. -
- 3. tříd mohly získávat body, za které potom

„nakupovaly“ hračky nebo popcorn (díky spon-
zorce paní Lagronové). Získat body nebylo až
tak snadné, zvláště pro ty nejmladší - prvňáč-
ky. O to větší pak byla radost z nákupu. Lovit
rybky, shodit všechny kuželky nebo naházet
klaunovi do pusy všechny míčky chtělo not-
nou dávku trpělivosti i zručnosti. Bodíky při-
pisovali a na správnost soutěžení dohlíželi
žáci 8.B.

Děti z čtvrtých a pátých tříd soutěžily ve
sportovní hale. Také ony dostaly za své sna-
žení sladkosti. Odměny byly zakoupeny z pe-
něz získaných prodejem dětských výrobků na
velikonočním jarmarku.

Oslava dětského dne je na naší škole již
tradicí a děti si ji jako každoročně užily.

Mgr. Dana Dostálová

Prevence na 1. místě
Ajaxův zápisník

Ve 3. třídách naší školy se uskutečnil po-
licejní preventivní projekt Ajaxův zápisník, je-
hož maskotem byl oblíbený pes Ajax. Cílem
tohoto projektu bylo jednoduchou a srozumi-
telnou formou poskytnout minimum právní-
ho vědomí tak, aby v jednání dětí nedochá-
zelo k nežádoucím jevům.

Naši třeyáci se tak seznámili s prací poli-
cie, učili se, jak se zachovat v nejrůznějších
nebezpečných situacích i jak jim předcházet.
Děti řešily různé úkoly a situace, se kterými
se mohou setkat v běžném životě - doma, ve
škole, ve svém volném čase apod. Odměnou
za splněné úkoly byl Ajaxův odznak a vystři-
hovánka policejního auta. Posledním tématem
byly bezpečné prázdniny, takže Ajaxův zápis-
ník může být dobrým rádcem i v době letního
volna.

Celým projektem nás provázel pan Leoš
Slavík, strážník Městské policie v Přelouči - od-
dělení prevence. Děkujeme za odborné vede-
ní projektu.

Mgr. A. Malečková, 
Mgr. B. Kratochvílová

Škola v přírodě - Milovy

Začátkem května vycestovaly 3. ročníky
na školu v přírodě do příjemného prostředí
Vysočiny, kde strávily pět dní plných zábavy,
her a různých soutěží. Během pobytu obě tří-
dy nahlédly do historie - III.A putovala s dino-
saury a III.B hledala poklad kapitána Flinta.
Všechny děti si vyzkoušely své orientační
schopnosti v postřehové hře v lese a prošly
se noční stezkou odvahy. Pro některé z nich
to byla úplně první zkušenost s pobytem mi-
mo domov, kterou zvládly na výbornou. 

Věříme, že si každý odnesl spoustu za-
jímavých zážitků.

Mgr. B. Kratochvílová,
Mgr. A. Malečková

Přebor 
sokolské všestrannosti
Tři žáci ze třídy III.A se zúčastnili 28. -

30. května 2010 Přeboru ČOS v sokolské vše-
strannosti mladšího žactva v Plzni. Malí soko-
lové museli prokázat dovednosti ve čtyřech
disciplínách - v plavání, šplhu, atletice a spor-
tovní gymnastice

Natálie Novotná reprezentovala TJ Sokol
Přelouč, Jana a Martin Plivovi TJ Sokol Podě-
brady. Obě děvčata se ve velké konkurenci
umístila v druhé desítce. Martinovi se v pla-
vání a šplhu podařil rekord mistrovství a díky
nejrychlejším časům stanul na stupni nejvyš-
ším. V atletice získal stříbrnou a ve sportovní
gymnastice bronzovou medaili. Svými vynika-
jícími výkony ve všech disciplínách zvítězil
v celkové klasifikaci, stal se nejvšestranněj-
ším sokolem v kategorii mladších žáků a byl
mu udělen titul přeborník ČR.

Gratulujeme k vynikajícím úspěchům a dě-
kujeme za skvělou reprezentaci.

Mgr. B. Kratochvílová

Bubnování
Akci Bubnování

pro žáky pátého roč-
níku připravila 18. 6.
městská knihovna
jako poděkování za
celoroční spoluprá-
ci. Každý si půjčil je-
den buben, bubnovali
jsme, udržovali rytmus
a zpívali jsme. Všem
nám to udělalo radost.
Děkujeme firmě For-
tel za finanční příspě-
vek. 5.A a 5.B
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Výlet s kytarovým kroužkem
V pátek 21. 5. 2010 jsme vyjeli s kytarovým kroužkem po-

kročilých vláčkem do Choltic. Pěšky jsme prošli zámeckou obo-
ru a došli k cíli - rozhledně Barborka u Raškovic. 

Klubíčko
Poslední týden v květnu byl celý ve znamení loučení s naši-

mi nejmenšími dětmi a jejich rodiči popř. prarodiči před prázd-
ninami. 

Den dětí s firmou Kiekert - 29. 5. 2010
Na přípravě a hladkém průběhu Dne dětí se podílely tyto or-

ganizace: HZS Pardubického kraje, dobrovolní hasiči Přelouč,
Městská policie Přelouč, Technické služby města Přelouč, Skaut
Přelouč, Rodinné centrum Kubíček, Jakub klub, Klub Radost.
Za organizátory - DDM Přelouč a Kulturní služby města Přelouč
všem děkuji a těším na se další společné akce.

Pavel Hrdý - ředitel DDM Přelouč

Koncert - hra na flétnu
Výuka hry na flétnu v DDM byla v tomto školním roce ukon-

čena závěrečným koncertem začátečníků i pokročilých.

Šachový turnaj
V pondělí 7. 6. 2010 se v DDM konal šachový turnaj jed-

notlivců pod vedením vedoucího šachového kroužku pana Jiří-
ho Hona. Zúčastnilo se 13 dětí z obou přeloučských základních
škol. Pořadí: I. Matěj Prokop - ZŠ Smetanova, II. Jan Pokorný -
- ZŠ TGM, III. Martin Balada - ZŠ TGM.
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V sobotu 19. června 2010 odpoledne jsem šla na premiéru
pohádky, kterou jsem s chutí napsala pro ESO, což je diva-
delní kroužek Domu dětí a mládeže v Přelouči. Pohádka do-
stala název „Jak říční víly v Přelouči přelstily čerty“ a měla se
hrát, zatím jen pro rodiče a příbuzné vystupujících dětí, v sále
DDM. Jedenáct dětí a dva dospělí studovali role od února 2010.
Scházeli jsme se jednou týdně a poslední schůzka, vlastně ge-
nerálka se konala den před vystoupením. Konala a věštila ka-
tastrofu. Udržet pozornost dětí při divadelní hře až do konce,
vyžadovalo nadlidské úsilí. Když generálka skončila a malí
herci se rozešli, seděly jsme s Blankou Leksovou z DDM (jinak
na divadle paní mlynářkou) v hledišti a řešily, zda to děti vů-
bec odehrají. Ne, že by role neuměly, na to jsou velmi chytré,
ale ta poslušnost! 

Se smíšenými pocity jsem se blížila k DDM. Vítalo mně ne-
zvyklé ticho. Že by tam ještě nikdo nebyl? Omyl, děti seděly
v patře u paní Pavlíkové, která je zrovna líčila a česala, tedy
čerty spíše cuchala. Když jsem je pak všechny uviděla, ne-
mohla jsem je poznat, jak se proměnily. Tréma a nezvyklost
situace (jako herci vystupovali veřejně poprvé) je přece jenom
trochu zklidnila. Měli na sobě krásné kostýmy a moc jim to slu-
šelo. S Blankou, která se proměnila ve skutečnou selku v kroji,
jsme na sebe spiklenecky mrkly. Bude to dobré. A taky ano.
Když se hlediště zaplnilo do posledního místečka, divadlo se
rozjelo. Moje počáteční úzkost se rozplynula a přistihla jsem

se, že se dokonce zúčastněně usmívám. Děti hrály jako o život,
dokonce se ozval potlesk na otevřené scéně. Když jsem se roz-
hlédla po obecenstvu, zjistila jsem, že se dobře bavíme všichni.
Malé děti v první řadě ani nedutaly, jen divoký nástup čertů je
trochu vyděsil. Závěrečná písnička a rozdané velmi dobré pře-
loučské buchty, které pro divadlo upekla babička čertice Ta-
rifuny, uzavíralo jedno pěkné odpoledne v DDM. Když jsem pak
od pana ředitele dostávala kytičku se slovy „děkuji, vůbec jsem
nevěřil, že to dokážete“, odpověděla jsem mu - „já po včerejší
generálce taky ne“. Krásně jsme se zmýlili. Všem zúčastněným
patří skutečně velký dík, a nejvíce dětem. Na podzim by se po-
hádka měla hrát pro veřejnost na pódiu v Občanské záložně.
Už máme předběžnou objednávku na představení z jedné pře-
loučské základní školy. Všichni se už těšíme. 

Eva Jančíková
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Přeloučská pohádka
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Ženy hasičského sboru ČHJ Přelouč postupují na Mistrov-
ství republiky v požárním sportu do Přerova. Rozhodlo o tom
vedením Východočeské župy ČHJ dne 7. 6. 2010, když po žup-
ní soutěži ve Včelákově, tento postup unikl o jedno místo. Po
účasti starších žáků, kteří se dne 5. 6. 2010 umístili na Mis-

trovství republiky v Přerově na 9. místě, a pokud se podaří po-
stup na Mistrovství republiky mužům z Prezidentského kola
v Kutné Hoře, bude to nevídaný úspěch celého sboru a velmi
hezká reprezentace našeho města. 

Martin Macháček - starosta sboru a velitel JSDH
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A je to tady vážení čtenáři. Máme prázdniny. Kdo může,
utíka do přírody, na chalupu, pod stan...

Ale i v přírodě se musí jíst. Proto Vám poradím, jak si při-
pravit kotlíkovou bramboračku a pečené kuře v popelu. 

Řeknete si - bramboračku umí každý. A máte pravdu. Co
kuchař(ka), to jiná bramboračka. Dnes vám řeknu, jak ji dě-
lám já. Předem ale několik poznámek. Ohniště nemusí být ve-
liké - úměrně velikosti kotlíku. Postavíme ho vždy v závětrném
místě. Jinak vám vítr bude srážet teplo mimo kotlík. Kvalita dří-
ví není podstatná - dbejte však na to, aby plameny nešly přes
kotlík. Ideální je sálavé teplo. 

Co si připravíme na polévku: (4 porce)

400 g brambor
1 větší cibule
200 g kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer)
1/4 hlávky kapusty 
houby (čerstvé, sušené - dle uvážení)
hrstka velkých krup (ovesných vloček)
1 polévková lžíce sádla (oleje)
1 velký stroužek česneku
špetka majoránky 
1 kostka hovězího bujonu
sůl, sladká mletá paprika

Pro zvýšení vydatnosti polévky můžeme přidat měkkou uze-
ninu. 

Nadrobno pokrájenou kořenovou zeleninu s cibulí orestu-
jeme na rozpáleném sádle. Přidáme na kostky nakrájené bram-
bory a zalijeme vodou. Přidáme kroupy, pokrájený česnek, hou-
by, bujón, najemno pokrájenou kapustu a uzeninu. Vaříme
tak dlouho, až kroupy a brambory budou měkké. Na závěr při-
dáme špetku majoránky, obarvíme paprikou, osolíme. Jemně
„nauzená“ bramboračka je výborná s čerstvým chlebem.

Než začnete dělat kuřátko, je potřeba vykopat v zemi díru.
Tu musíte vyložit kameny (i stěny) a začnete v ní topit. Topíte
tak dlouho, až žhavý popel přesahuje Vaši kamennou pícku.
V mezičasech při přikládání dříví si kuře potřeme z vnějšku
i zevnitř solí. Odřízneme křídla, vložíme do kuřete a začneme
přidávat: osminku másla, nakrájený česnek (dva stroužky) na
kolečka nakrájenou cibuli, rajčata, papriku, na malé kousky
nakrájený brambor. Zeleniny dávám tolik, co se do kuřete ve-
jde. Na závěr kuře ucpěte celerovou natí. Stehna stáhněte k so-
bě kouskem drátku. Takto upravené kuře položte na alobal a ve-
lice pečlivě ho zabalte. Já tomu říkám „klempířsky“. Nebude-li
kuře pečlivě zabalené, vyteče Vám šyáva. Obalíte-li ho ještě
jednou, není to na škodu. Pak opatrně vyhrabte žhavý popel
z pícky, na dno položte kuře a zasypte vyhrnutým popelem.
Pozor!! Kuře musí být zcela zasypané. Čím více, tím lépe. Pro
udržení žáru pokračujeme ještě hodinu v mírném topení. Po
vyjmutí kuřete z topeniště budete překvapeni. Většinou mile!
Dobrou chuy.                                              

Pavel Culek

Kulinářské okénko

V Žižkově ulici č.p. 788 jsem objevila zlaté ruce maséra
pana Luboše Barana. Vím, o čem mluvím, protože jsem byla
též sportovní masér. Jaké bylo mé překvapení, že v Přelouči
si lze vychutnat i lymfatickou masáž, za kterou jsem jezdila až
do Jánských Lázní. Můžete zkusit masáž reflexní, masáž lá-
vovými kameny, masáž relaxační či sportovní. V příjemném
uklidňujícím prostředí jsem obdivovala diplomy tohoto mla-
dého muže, který svoji práci dělá rád a s láskou. 

Až přijdete, určitě nebudete litovat, protože pan Baran má
radost, když může pomoci od bolesti a když se zákazník cítí
u něho dobře a po masáži je jako znovuzrozený. 

PharmDr. Anna Bečičková

Hasiči Přelouč a jejich další postup

Kdo hledá - ten najde

Inzerce



Tento prales se nachází na severozá-
padě USA ve státě Washington na polo-
ostrově Olympic. Rozkládá se na ploše
zhruba 46 km čtverečných, což je v ame-
rických mírách 18 mil čtverečných.

Podnebí je zde mírné, letní teploty
obvykle nepřesahují 27 st. C, v zimě mrz-
ne jen málokdy. Pokud v zimě padá sníh,
pak hustý porost pralesa jen někdy do-
volí sněhu dopadnout až na zem. V říd-
kých případech, kdy v pralese nasněží,
nevydrží obvykle tenká sněhová pokrýv-
ka déle než několik hodin. Celkový úhrn
srážek za rok je 3,5 m, na každý den při-
padne průměrně 10 mm napršené vody.

Toto podnebí je dáno polohou při po-
břeží Tichého oceánu a ochranným valem
Olympijských hor na západě. Nejvyšší ho-
ra tohoto pohoří ve státě Washington je
Mount Olympus ve výši 7695 stop, to je
2346 m. Směrem na východ prales chrá-
ní sopečné pohoří Kaskádové hory. Nej-
vyšší hory jsou Mount Rainier, 4392 m,
a Mount St. Helens, 2550 m. Jižněji ve
státě Oregon je to hora Mount Hood
3426 m. Tyto tři vrcholy patří mezi místní
činné sopky, naposledy vybuchla v roce
1980 Mt. St. Helens. Asi 800 km východ-
ně ve státě Montana je hřeben Skalis-
tých hor, vysoký místy 2500 až 3500 m,

který se táhne napříč celými Spojenými
státy a odděluje tuto oblast od suššího
středozápadu. Mezi poloostrovem Olym-
pic a Kaskádovým pohořím leží na bře-
hu tichomořské zátoky jménem Puget
Sound město Seattle, které je největší ve
státě Washington. Samotné město Seattle
má přes půl milionu obyvatel, s přilehlý-
mi městskými oblastmi má celá městská
konglomerace přes 3 miliony obyvatel.
Pro mne bylo toto město výchozím mís-
tem k cestě do deštného pralesa.

Již cesta do pralesa je pro nás sucho-
zemce zajímavým zážitkem. Prales je na
poloostrově Olympic, je možné tam do-
jet po silnici, bez lodního převozu přes
zátoku Puget Sound, ale převoz přes záto-
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Dobrý den, zdravím čtenáře Přeloučského Roštu z daleké-
ho Seattlu, stát Wahington, USA.

Z Přelouče jsem odešla v roce 1982 studovat do Prahy,
vystudovala FF UK, poté jsem učila na fakultě jazyků ČVUT
a v roce 1991 jsem za manželem - americkým občanem ode-
šla do USA. 

V letech 1991-1998 jsem pracovala jako profesorka na vy-
soké škole (vyučovala angličtinu pro cizince a češtinu pro Ame-
ričany - University of Washington), od konce 90. let jsem pře-
kladatelkou ve vlastní praxi. Vystudovala jsem postgradual
v mezinárodních vztazích a doktorát (Ph.D.) ve vzdělávání, obo-
jí na University of Washington v Seattlu.

Do Přelouče se vracím pravidelně, každoročně za rodiči, pří-
buznými a přáteli, vždy s sebou beru své dvě dcery (7 a 11 let),
které obě mluví plynule česky i anglicky, aby si udržovaly vztah
se svými českými prarodiči a příbuznými, s českým jazykem
a kulturou. 

Město Seattle je na severozápadním pobřeží USA Tichého
oceánu, je to oblast s nádhernou přírodou (oceán, jezera, ostro-
vy a poloostrovy, hory, ledovce, sopky, jediný deštný prales na
severní polokouli, jedinečná flora a fauna atd.), s chladnějším,
mírným podnebím. Společensky je to rozmanitá oblast se sku-
pinami obyvatel rozmanitého původu z celého světa, včetně
místních indiánských kmenů.

Dagmar Kotlandová Koenig

(Pozn. redakce: Paní Kotlandovou Koenig znají velmi dobře stu-
denti i profesoři na přeloučském gymnáziu, kde s velkým úspě-
chem přednášela o přírodě a přírodních podmínkách americké-
ho severozápadu. Patří jí za to jistě velké poděkování.)

Pozdravy z ciziny - Dagmar Kotlandová Koenig

DEŠTNÝ PRALES (RAIN FOREST)

Inzerce



ku lodí je rychlejší a zajímavější. V Seattle
se i s autem nalodíme na trajekt (ferry).
Auto zaparkujeme v podpalubí a jdeme
na palubu si prohlížet Pacifik a jeho os-
trovy. Po ani ne hodinové plavbě přista-
neme buh v přístavu Kingston, nebo Port
Townsend, podle toho, který trajekt jsme
si zvolili. Odtud je to ke vstupu do prale-
sa ještě dvě až tři hodiny cesty po silni-
ci. Na cestu po pralese se musíme řádně
vybavit, vzít si s sebou nejen svačinu, ale
hlavně pláštěnku a dobré nepromoka-
vé boty. Fotoaparát je nutno chránit pod
pláštěnkou, protože zde jen výjimečně
neprší. Zima tu sice není, ale svetr je ve-
lice vhodný. Celý deštný prales je v oblas-
ti chráněného území národního parku,
proto se v pralese musíme chovat podle
pokynů správce národního parku (ranger)
a chodit jen po vyznačených stezkách.

Po asi půldenní procházce jsme už
dosti navlhlí, a proto se vrátíme k autu
a přesuneme se k nějakému ubytování,
např. k motelu nebo chatičkám na břehu
jezera Quinault. Zabydlíme se v chatičce
a na chvíli si zapneme topení, abychom
se usušili. V kuchyňce si uvaříme veče-
ři. Ve volné chvíli je možno pozorovat
ptactvo na jezeře, veverky a také třeba
burunduka. Příjemně unaveni zalehne-
me v ložnici a je možno před spaním si
přečíst několik stránek z Bible, která bý-
vá obvykle na nočním stolku. Vzhledem
k čistému přímořskému vzduchu se tu
krásně vyspíme a ráno můžeme pokra-
čovat v další prohlídce.

Poloostrov Olympic byl po mnohá
staletí obydlen původními domorodými
Američany. Ti žili většinou podél pobře-
ží a z lesa používali hlavně cedrové dře-
vo na stavbu kanoí a obydlí, na zhoto-
vení košíků a jiných nádob, provazů, ale
i oblečení. Živili se především rybolovem,
ale také lovem zvěře a sběrem plodů.
V roce 1592 Juan de Fuca jako první Ev-
ropan přistál na tomto poloostrově. Do
roku 1774 nejsou žádné ověřené zprávy

o pobytu dalších Evropanů. V tomto ro-
ce se Juan de Perez plavil podél pobřeží
tohoto poloostrova a přivezl o něm zprá-
vy. V následujících 25 letech navštívilo
toto místo mnoho britských, amerických
a španělských cestovatelů i badatelů. Nej-
více se této oblasti věnoval Američam Ro-
bert Gray a Angličan George Vancouver.
Oba ji velice dobře prozkoumali v obyd-
lených částech a každý ji chtěl přivtělit
ke své vlasti. Do roku 1885 se nikomu
nepodařilo proniknout na vnitřní území
poloostrova. Tohoto roku poručík Ame-
rické armády Joseph P. O'Neil vedl první
expedici do nitra poloostrova a vše zdo-
kumentoval. V letech 1889-90 vedl na to-
to území expedici novinářů James Chris-
tie, prošel s nimi napříč od severu k jihu
a prozkoumal polovinu pohoří. V roce
1890 se sem vrátil por. O'Neil a provedl
průzkumný pochod od východu na zá-
pad. V roce 1897 americký prezident Gro-
ver Cleveland prohlásil Olympijský pra-

les rezervací a následně ho v roce 1909
prezident Theodore Roosevelt prohlásil
za národní přírodní památku. V roce 1938
americký prezident Franklin D. Roosevelt
podepsal zákon o založení Olympijské-
ho národního parku, a to pro jeho krásu
a proto, aby tato lidmi nedotčená příroda
zůstala zachována pro příští generace. 

Pokračování příště.

Použité zdroje:
1. Visitor Information -Olympic National

Park
2. Print-Welcome to your National Park
3. Print-A drive through the Quinault

Rain Forest 
4. Print-Record Trees in Olympic Natio-

nal Park
5. Print-You are in Grizzly Country

Ing. Vladimír Kotland, Přelouč, ČR
Upravila Dagmar K. Koenig, Seattle, USA
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PODĚKOVÁNÍ
V Radě SRPŠ ZUŠ pracují pouze do-

brovolníci, kteří se ve svém volném čase
a pochopitelně bez nároků na jakouko-
liv odměnu snaží pomáhat učitelům i ve-
dení školy. Čas od času přicházejí noví

členové, zejména z řad rodičů a jiní s čin-
ností končí. Někdo v Radě pracuje krátce,
jiný déle. V červnu letošního roku ukon-
čila své členství v radě SRPŠ snad nejdé-
le „sloužící“ členka, paní E. Čapková. Dě-
tem i škole se věnovala mnoho let, ay

bývala v roli maminky či později babičky.
A za všechna ta léta jí patří velký dík
všech členů SRPŠ.

Zároveň také odchází z místa před-
sedy SRPŠ ZUŠ pan Ladislav Hejný. I je-
mu děkujeme za všechnu práci, kterou
věnoval našemu sdružení. Oba vědí, že
nám budou chybět a že je kdykoliv rádi
přivítáme mezi sebou alespoň na krátkou
návštěvu.                         L. Hývlová

NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
KNOPP, Quido
Uchopení moci. 
Praha: Ikar, 2010.

OREL, Josef
Největší vojevůdci 2. světové války. 
Frýdek-Místek: Alpress, 2010.

astrologie
MANDŽUKOVÁ, Jarmila
Jméno jako osud.
Praha: Brána, 2010.

zábava, hry
CÍLKOVÁ, Eva
Hrajeme pohádky z celého světa. 
Praha: Portál, 2010.

vlastivěda, cestopisy
DVOŘÁK, Otomar
Křivoklátským královským hvozdem.
Praha: Regia, 2010.

ČECH, Přemysl
Objektiv s úsměvem. 
Praha: Česká televize, 2010.

JAZAIRIOVÁ, Pavla
8 511 970 km2 Brazílie. 
Praha: Radioservis, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
KLIMEČKOVÁ, Jana
Chlebani. 
Praha: Naše vojsko, 2010.

KLIMEK, Hynek
Vládcové našich hor: nejkrásnější pověsti.
Frýdek-Místek: Alpress, 2009.

REINER, Martin
Tři tatínci a maminka. 
Praha: Brio, 2010.

VEVERKA, Přemysl
Láska a smrt na potoce Ležák. 
Nymburk: Vega-L, 2009.

LARSSON, Stieg
Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Brno: Host, 2010.

WALLNER, Michael
Duben v Paříži. 
Praha: Mladá fronta, 2010.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOVAŘÍKOVÁ, Zuzana
Za zvířátky do lesa. 
Praha: Albatros, 2010.

SVĚRÁK, Jan
Kuky se vrací. 
Praha: Mladá fronta, 2010.

SCHULZ, Charles Monroe
Svět podle Snoopyho: to nejlepší 
z komiksových stripů Peanuts 
1970-1990. 
Praha: CooBoo, 2010.

NEUBAUER, Annette
Případ pro mistrova žáka: [krimi příběh
o Leonardovi da Vinci]. 
Praha: Thovt, 2007.

HOLLER, Reneé
Ve stínu Akropole: [historické krimi 
ze starověkého Řecka].
Praha: Thovt, 2007.

BLAŽKOVÁ, Kateřina
Nalin Algabran. 
Praha: Thovt, 2009.

J.K.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

V letošním červnu jsme opět paso-
vali děti z prvních tříd na rytíře řádu čte-
nářského. A celkem se těch nových rytí-
řů paní Knihy urodilo 88. Přejeme jim
všem hodně krásných chvil s příběhy
a knihami, které si už mohou přečíst do-
cela sami bez cizí pomoci a jsme na ně
pyšní.

Pro žáky pátých tříd jsme jako podě-
kování za pět let báječné spolupráce při-
pravili společně s jejich vyučujícími pře-

kvapení v podobě dvou mistrů bubeníků
a jejich třiceti bubnů a bubínků. Zahrát
si v kapele, která nemá jiné hudební ná-
stroje než bubny, byl pro děti jistě nový
zážitek a pro paní učitelky asi zajímavá
zkušenost.

Děti z našeho dětského oddělení, kte-
ré se rády bojí, se mohly zúčastnit už tra-
dičního strašidelného večírku, na kte-
rém půlnoc přichází vždycky příliš brzy
a snad je potěšil.

Červen je také ve znamení vyhodno-
cování různých soutěží, a proto děkuje-
me všem, vyučujícím i rodičům, kteří se
během roku do našich akcí zapojují a dě-
ti do knihovny pravidelně vodí.

Ze všech červnových akcí byly už tak
trochu cítit prázdniny a my přejeme na-
šim čtenářům, dětem i dospělým, aby le-
tošní léto bylo plné sluníčka, hezkých
zážitků, pohody a krásných knih.

L.H.
VÝPŮJČNÍ DOBA ČERVENEC -  SRPEN

PO 8-12 13-18
ST 8-12 13-18 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

SRPŠ ZUŠ PŘELOUČ

ČERVEN V KNIHOVNĚ
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Teichmanová Barbora

Stibalová Anna

Skála Teodor

JUBILANTI
Paulusová Alena 87 let

Hrabincová Jaroslava 87 let

Tomková Eva 80 let

Příhoda František 80 let

Šimon Stanislav 80 let

Zemanová Vlasta 80 let

Žalio Miloslav 75 let

Novák Zdeněk 75 let

Čermák Ladislav 75 let

Koldinský Otto 75 let

Rýdlo Ladislav 75 let

Koudelková Miluška 75 let

Machačová Helena 75 let

Neumannová Hana 75 let

Gregorová Stanislava 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Martina a Petr Svobodovi 8. 6.

PŘELOUČÁCI

Dětské křížovky



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

Brána do říše pohádek klubu Radost
Naše organizace se dne 29. 5. 2010 podílela na uspořádá-

ní Dne dětí pod parkem v Přelouči. Svými 13 soutěžemi v pohád-
kovém duchu prošlo na 200 dětí. Děti provázely pohádkové
bytosti jako princezny, Večernice, rytíř, vodník, Červená Karkul-
ka, Sněhurka, Popelka, Šípková Růženka, Princeznička na bále,
drak, Ferda Mravenec, Kouzelná hůlka i čarodějnice. Soutěžící
dostávali razítka za splněné úkoly a s orazítkovanou kartičkou
si mohli vybrat dárek u našeho „Stolečku, prostři se!“. Za dárky
děkujeme MěÚ Přelouč a firmě Kiekert. Za dovoz rekvizit firmě
MOVER Přelouč. Dále také všem, kteří pomohli toto hezké odpo-
ledne uspořádat.

Dětské hřiště
Dne 8. 6. při povídání u šálku čaje došlo na téma: „Nové

dětské hřiště v Přelouči“. Hřiště je moc hezké, ale poničené
nechutnými nápisy v altánku a domečkách. Od dětí vznikl ná-
pad, že bychom se mohli pokusit o vyčištění lihem. Zeptali jsme
se na MěÚ Přelouč, zda bychom to mohli zkusit, abychom ne-
udělali více škody, než užitku. Děti se opravdu snažily nápisy
vyčistit. Některé se nám podařilo vymazat celé, jiné jen trochu.
Každému, kdo měl snahu odstranit nechutné nápisy, patří dík.
Každý se rád dívá na hezkou přírodu a pěkné prostředí okolo
sebe. Neničme to tady a važme si všeho, co se vytváří!

Turnaj v kuželkách o putovní pohár klubu Radost
Dne 15. 6. jsme uskutečnili další turnaj v kuželkách, kterého

se zúčastnilo přes 30 soutěžících. 

Výsledky jednotlivců:

1. místo a putovní pohár získala Hedvika Kučerová
2. místo se stejným počtem bodů Ivo Vániš a Karolínka

Nováková
3. místo Adélka Veselá
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! Napsali nám 

Domov u fontány se účastní soutěže domovů pro seniory
s názvem Domov plný života. Vyhlašovatelem a garantem Sou-
těže je DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům techniky Ostrava). Účelem sou-
těže Domov plný života je vyzvednout mimořádné programy
nebo vytvořená díla, které jsou výsledkem nebo přispívají k zno-
vuzapojování seniorů do různých aktivit života. Soutěž je vyhlá-
šena pro různé kategorie, které stanovuje soutěžní porota. 

Do kategorie Volnočasové aktivity seniorů - rukodělné výrob-
ky z textilu, byl přihlášen klient z Domova u fontány, který je
ve své tvorbě velice nápaditý a zručný. Výrobky z textilu klient
zhotovil v rámci činností ergoterapie pod vedením Mgr. Hany
Vlachové. Ergoterapie je v našem domově velmi oblíbená. Klien-
ti smysluplně naplňují svůj volný čas a zároveň si mohou po-
povídat mezi sebou.

Na vyhlášení výsledků soutěže si budeme muset ještě chví-
li počkat. Soutěžní porota vyhlásí vítěze u příležitosti konání
XIV. ročníku kongresu Gerontologické dny Ostrava, který proběh-
ne dne 14. 10. 2010.

Martina Chládová, DiS., sociální pracovnice

Účast na soutěži
Domov plný života



Výsledky družstev:

Ze čtyř družstev zvítězilo družstvo č. 1 s počtem 248 bodů: To-
máš R., Hedvika K., Kristýna K., Filip N., Karel V., Pavla V., Martin P.

Děkujeme kuželkářskému klubu za možnost tento turnaj
uskutečnit, zvláště panu M. Skalovi za čas, která nám věnoval.

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, tram-

polína, 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
ÚT 14:30 - 17:30
ST 14:30 - 17:30
ČT 14:30 - 17:30

Přejeme Všem dětem prázdniny plné lásky, radovánek,
her a těšíme se na Vás v novém školním roce. Klub Radost
pro Vás otevřeme 6. září. 

Kolektiv klubu Radost.
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Napsali nám !

Již jednou jsme čtenáře Roštu infor-
movali o soutěži pořádané Asociací pro
mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.
společně s Pardubickým krajem, Univer-
zitou Pardubice a dalšími spolupořada-
teli pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje Mgr. Radko Martínka. Festival byl
mimořádný tím, že byla vyhlášena na-
víc i kategorie Junior pro studenty zá-
kladních škol a nižších tříd gymnázií.
Jako výhru si žákyně Gymnázia Pře-
louč — Věra Bochníčková, Daniela Proti-
venská a Kateřina Pozlerová, které se
zúčastnily soutěže poprvé, odnesly pě-
tidenní poznávací stáž ve Francii spo-
lu s garantem projektu Mgr. Lucií Stříbr-
nou Ph.D. Součástí poznávacího pobytu
v Paříži (prohlídka Louvru, Eiffelovy věže,
Champs — Élysées, Montmartre, Sacré —

Couer) byla také návštěva pařížského
výstavního centra vědy a techniky -
- Palais de la découverte (Palác obje-
vů) a města Poitiers nacházejícího se
asi 340 km jihozápadně od Paříže na ře-
ce Loiře. Město se proslavilo mimo jiné
i tím, že zde na sklonku života působil
známý italský renesanční malíř a vy-
nálezce Leonardo da Vinci. Za zhléd-
nutí stálo právě sídlo francouzského
krále Františka I. — Ambois včetně kap-
le, kde je da Vinci pohřben. V blízkosti
historického města Poitiers bylo v polo-
vině 80. let vybudováno městečko Futu-
roscope, které poutavou formou nabízí
technické a přírodovědné vyžití pro všech-
ny věkové kategorie. Poznávací zájezd
byl královskou odměnou jak pro mladé
nadšence, tak pro garanty jejich pro-
jektů. Náplň programu byla pečlivě při-
pravená a zorganizovaná. Poznávání pa-
mětihodností, technických a vědeckých

dominant v různých oblastech oborů by-
lo vskutku bohaté. Ubytování a stravo-
vání bylo na kvalitní úrovni a všichni
účastnící zájezdu hodnotili pobyt ve Fran-
cii velmi pozitivně. Stáže se zúčastnili
všichni úspěšní žáci základních škol
a gymnázií z celého území Pardubické-
ho kraje. Zajímavým zpestřením dlouhé
cesty autobusem byla stručná rekapitu-
lace zúčastněných projektů během krát-
kých rozhovorů, které moderoval sám
předseda AMAVETU Ing. Stanislav
Medřický CSc. Společně s průvodcem
Dr. Čadským a organizačním manaže-
rem Mgr. Vojvodíkem pečovali o bezpro-
blémový průběh celé návštěvy Francie.
Všem našim vedoucím i řidičům studen-
ti a studentky poděkovali a vyjádřili mo-
tivační myšlenku zvítězit i v dalším škol-
ním roce.

Mgr. Lucie Stříbrná Ph.D.

Odměna za výhru v soutěži na festivalu vědy
a techniky mládeže — poznávací výlet do Francie

Paříž, Montmartre, Sacré-Coeur Paříž, Eiffelova věž
Kaple zámku Ambois na Loiře — 

místo odpočinku Leonarda da Vinciho



Dnešní výlet začínáme na západ-
ním okraji města u křížku. Způsob,
jakým budeme cestovat, máme více
možností. Pěšky nedoporučuji vzhle-
dem k velké frekvenci silničního pro-
vozu, te� je znát chybějící stezku pro
pěší a cyklisty na Lhotu. Ideální by by-
lo kolo, nebo využít městskou dopra-
vu, to bychom ale nezačínali od kříž-
ku, který stojí pod stromy při někdejší
kutnohorsko-pražské silnici jako orien-
tační bod. Umístění kříže nalezlo ohlas
v tradičním názvu okolních pozemků,
protože se této části Přelouče říká U kří-
že. Nový litinový krucifix, vsazený do vy-
sokého kamenného soklu, byl 8. prosince
1848 vysvěcen v rámci procesí, věnované-
ho prosbám za šyastné panování právě
nastoupivšího císaře Františka Josefa I.
Cestou s kopce se nám otevře pohled
na Lhotu a za ní nepřehlédnutelné pa-
norama s chvaletickou elektrárnou.
Na kole jsem ve Lhotě během chvilky.

Lhota pod Přeloučí dokládá okolnos-
ti svého vzniku jak charakteristickým
jménem, tak systémem klasického láno-
vého dělení pozemků. Na polnosti Lhoty
přímo navazovala přeloučská pole a v zá-
padní části katastru vytvářela s nimi je-
den celek. V pravidelných dělených blo-
cích polí hranice pozemků lhoteckých
sedláků a hospodářů z přeloučského
předměstí nebyla odlišena žádnou mezí,
potokem či lesem. Z toho lze usuzovat,
že k založení Lhoty a k rozšíření Přelou-
če o předměstské selské usedlosti došlo

v jednom časovém horizontu. Tak nej-
spíš někdy na přelomu 12. a 13. století
vznikly dvě nové vsi, ležící v těsné blízkos-
ti starší středověké Přelouče na pozemcích
kláštera opatovického. Na západě Vel-
ká Lhota (dnes Lhota pod Přeloučí) a na
východě Malá Lhotka, zaniklá v 16. sto-
letí. Majetkem opatovického kláštera by-
la Lhota Velká, Škudly, Kozašice, Janko-
vice, Mokošín, Malá Lhota až do roku
1421 do vypálení kláštera husitskými
vojsky. Lhota Velká, spolu s Přeloučí
a jmenovanými vesnicemi se střídavě
stávala zástavou králů a pánů místodr-
žitelů až do roku 1518, tehdy se dostala
do majetku Viléma z Pernštejna a byla

připojena k panství Pardubickému. V ro-
ce 1588 bylo celé panství rozděleno na
24 rychty. Lhota Velká náležela k rychtě
Přeloučské spolu se všemi jmenovaný-
mi vesnicemi, až do roku 1849. Téhož ro-
ku bylo v obci ustaveno na základě pro-
zatímního zákona obecní zastupitelstvo.
Obyvatelstvo Lhoty pod Přeloučí se vždy
zabývalo zemědělskou činností a řemes-
ly, které se zemědělstvím souvisely. Od
roku 1830 bylo ve Lhotě pod Přeloučí
provozováno i mlynářské řemeslo v no-
vě postaveném válcovém mlýně na zá-
padním konci obce, při hlavní cestě smě-
rem na Prahu. Původní mlýn z roku 1830
vyhořel v roce 1928, ale byl znovu po-

Na našem gymnáziu proběhla dne
27. 5. 2010 přednáška věnovaná první
pomoci s názvem „Základy neodkladné
resuscitace“. Zúčastnili se jí studenti dru-
hého a třetího ročníku čtyřletého studia
a sexty a septimy osmiletého studia. 

Nejprve byl studentům rozdán krátký
test týkající se první pomoci, poté v rám-
ci hodinové přednášky ve formě prezen-
tace byly se studenty probrány správné
odpovědi. Následovala druhá část, ve kte-
ré přednášející předvedli správný postup
resuscitace na figurínách, který si potom
zájemci vyzkoušeli.

Přednáška byla velmi poučná a pro
studenty zajímavá. Rádi bychom podě-
kovali studentům 3. ročníku Fakulty vo-
jenského zdravotnictví Univerzity obrany

(FVZ HK) Zbyňkovi Brtnovi a Lukášovi
Hamerníkovi za dobře zpracované téma
a poutavou formu výkladu.

A na závěr malý úkol pro vás. To, jak
jste na tom se svými vědomostmi a do-
vednostmi v oblasti první pomoci, si mů-
žete vyzkoušet na jedné z otázek, kterou
řešili také naši studenti: 

Jaký je správný poměr mezi nepřímou
srdeční masáží a umělým dýcháním u do-
spělého člověka?
a) 5 : 1,  b) 15 : 2,  c) 30 : 2,  d) 30 : 5 

Mgr. Vendula Salášková
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Přes Lhotu a Škudly na Čertovu skálu

ZÁKLADY NEODKLADNÉ RESUSCITACE

správná odpověh: c)



staven roku 1930 a jeho vodní turbína
pracovala až do roku l940. Tehdy byl
mlýn přestavěn na elektrický pohon. Ješ-
tě devět let pracoval mlýn ve Lhotě pod
Přeloučí - až do roku 1949. V letech 1951-
-53 bylo mlýnské zařízení demontová-
no a odvezeno.

Mlýn ve Lhotě pod Přeloučí znala ze
svého dětství Ak. sochařka Marie Adam-
cová. Ve své knize „Klamošské vzpomín-
ky“ na str. 59 najdeme odstavec věno-
vaný původně romantickému mlýnu ve
Lhotě, který patřil rodině Čermákových.
Mlýn rodině opět patří, ale není již ro-
mantickým místem, které popisuje Ma-
rie Adamcová, nýbrž doslova platí její
slova zapsaná ve jmenované knize: „po-
ezie a krása z místa hrůzou utekly“. Než
dojdeme k Čermákovu mlýnu po silnici
na konec Lhoty pod Přeloučí, neměli by-
chom zapomenout na náves, která je
chráněnou architektonickou památkou.
Dosud zachovaný vzhled české vesnice
19. století a Boží muka, které postavil
stavitel František Kofránek v roce 1864,
bychom neměli přejít bez povšimnutí. 

Na západním okraji obce není za-
jímavý pouze mlýn, ale i nenápadný
Brložský potok, který obcí protéká ja-
ko pravostranný přítok Labe. Pramení
nad obcí Turkovice v přeloučských Že-
lezných horách. Na potoce byly prove-
deny určité tzv. revitalizační zásahy,
které měly pozitivní vliv na zvýšení
počtu druhů ryb v potoce. To se sa-
mozřejmě projevilo na přítomnosti
ledňáčka říčního, který zde má své
loviště a dokonce v některých nátr-
žích i hnízdí. Mnohé určitě překvapí
i zmínka o vydře říční, která zde má
své teritorium a pravidelně Brložský
potok navštěvuje. Vrátíme se na kři-
žovatku ve Lhotě a po silnici nalevo
je to již malý kousek do Škudel. 

Ještě na počátku dvacátého století ze
Lhoty pod Přeloučí vedla do Škudel prav-
děpodobně polní cesta. Několik let při-
pravovaný projekt silniční komunikace
od Lhoty pod Přeloučí se uskutečnil až
v roce 1915. Škudly také jako Lhota vznik-
ly kolem roku 1200 a spolu s Přeloučí
a Velkou a Malou Lhotou, Jankovicemi,
Kozašicemi a Mokošínem se nazývaly
přeloučským zbožím.

Obec Škudly také náležela ve 14. sto-
letí k rychtě přeloučské. Obce vznikaly na
pozemcích opatovického kláštera. Osa-
dy, v jejichž čele stál dědičný rychtář, by-
ly často pojmenovány po nich. Zajímavé
je jméno Buriana Svítkovského ze Škudel,
který je podepsán na smlouvě z 23. dub-

na 1547 o zřízení školní nadace v Pře-
louči, musela ji potvrdit i pardubická vrch-
nost. Vlastníka Přelouče Jana z Pernštejna
v oné smlouvě zastupoval Albrecht z Ko-
nic a Burian Svítkovský ze Škudel. Jeho
predikát „ze Škudel“, který získal v roce
1534 v souvislosti s udělení erbu, nemá
zřejmě s obcí Škudly u Přelouče bližší
souvislost. Predikáty pro své hospodář-
ské úředníky volili Pernštejnové celkem
libovolně. Uvádím jeho jméno jako zají-

mavost, protože se shoduje se jménem
obce Škudly na pardubickém panství.
Burian Svítkovský byl porybný a vrchní
správce pardubického panství, získal na
přímluvu svého pána Vojtěcha z Pern-
štejna erb a predikát od krále Ferdinan-
da I. Nebyl oblíben pro hrubé chování
k pardubickým konšelům, ale do rytíř-
ského stavu byl přijat roku 1552. 

I v roce1588 bylo podle nového urbá-
ře panství rozděleno na 24 rychty a k rych-
tě přeloučské patřily i Škudly. V zápisu
z roku 1650 je také uvedeno, že ve vsi
byla krčma, která musela odebírat pivo

z přeloučského pivovaru. Škudly náleže-
ly ke škole přeloučské do roku 1825, kdy
byla postavena škola v Jankovicích, kam
byly přiškoleny. V roce 1849 bylo v ob-
ci ustaveno obecní zastupitelstvo, které
se staralo o záležitosti místní obce.

Také přes Škudly protéká již zmi-
ňovaný Brložský potok. Západně od
Škudel se nachází významný geomor-
fologický výtvor Čertova skála. Je to
ojedinělý skalní útvar v Pardubické
kotlině, vystupující ze svrchnokřído-
vých sedimentů. Jde o denudací vy-
preparovaný a lámáním kamene čás-
tečně porušený výchoz ordovických
křemenců, dlouhý téměř 30 m a vyso-
ký 6-8 m. Na Čertovu skálu se váže
také jedna krátká pověst.

„Čert, který se vsadil, že přenese v po-
vřísle půl Kunětické hory ke chrámu sva-
té Barbory v Kutné Hoře. Povříslo se však
zachytilo o dub a skála zapadla do ze-
mě. Lucifer nechal čerta za trest skálu
obdělávat - odtud rýha na povrchu.“

Od Čertovy skály nám nezbývá nic
jiného než stejnou cestou se vrátit
zpět do Přelouče.

Mgr. Jiří Rejl
Marcela Danihelková

K volnému zpracování byla použita lite-
ratura:
„Dějiny města Přelouče“ díl I - Petr Vorel
„Dějiny města Přelouče“ díl III - Jan Tetřev
a Hana Vincenciová
Kroniky obcí - Lhota pod Přeloučí a Škudly
„Velký Erbovník II“ - Milan Mysliveček
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Čas oddechu a modlitby
Tak jsme se dočkali prázdnin, a nezbývá nám, jen tento

čas dobře využít. V čase dovolené je opět možné odpočívat a na-
vštěvovat či poznávat nové země a obzory, získat nové přáte-
le. Přeji vám, ay jsou to prázdniny naplněné i duchovními zážit-
ky s Bohem. I bible praví: „Občerstvím duši znavenou a každou
duši tesknící ukojím“. Jeremiáš 31.25; Nebo evangelista Ma-
touš 11,29; „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboh
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým
duším“.

Přeji krásné dny a Boží ochranu na cestách. 
P. Pilka Lubomír

Jaká byla Noc kostelů
V minulém čísle časopisu Rošt jsme Vás zvali na „Noc Kos-

telů“. V letošním roce proběhla poprvé v celé České republice.
Tato akce přilákala do kostela mnoho z Vás. Mše svatá s ryt-
mickými písněmi; prohlídka kostela od nejstarší části - sakris-
tie až po nejvyšší bod - zvony ve věži; koncert přeloučského
chrámového sboru Ad Libitum; diskuze na téma „Dopouští Bůh
zlo?; Adorace, závěrečná modlitba i pro ty, kdo se nikdy ne-
modlili - toto všechno bylo možno shlédnout a vyslechnout.
A zájem vás přeloučských? Velmi příjemné překvapení… Ko-

nečný počet vás
návštěvníků činil
přibližně 350 lidí. 

S Boží pomo-
cí jsme zvládli jak
plánování akce,
přípravu, tak i sa-
motný průběh. Ve-
liké díky patří po-
řadatelům, kte-
rých bylo celkem
dvanáct (stejně
jako apoštolů) -
Jindřiška, Renata,
Marcela a dcery Martina s Monikou, Iva, Mirek a syn Josef,
Jožka, Martin, Lucie a P. Pilka. Ti Vás uváděli do kostela, pro-
vázeli lidi při komentované prohlídce, varhan a zvonů, uvádě-
li na místa při koncertu a též i občerstvovali jak na duši, tak
i na těle. 

Úsměvy vás, návštěvníků ☺, dobrý pocit z vykonané prá-
ce a především Boží království, je nám největší odměnou. Již
dnes se těším na další Noc kostelů v roce 2011.

Ještě jednou Bohu díky!                     Lucie Pavelková

Navštívení Panny Marie 
- Přeloučská Pour

Zvon zvoní a volá lidi do kostela, nebo i k modlitbě. Zvo-
nění o poledni a večer, takzvané „klekání“ nejenom upozorňo-
valo čas poledne nebo večera, ale především zvalo k večerní
modlitbě „Anděl Páně“. Biblickým podkladem této modlitby je
z Lukášova evangelia 1. a 2. kapitola Návštěva anděla Gab-
riela u Marie „Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii a ona po-
čala z Ducha sva-
tého“, pak její od-
pověh na Boží na-
bídku být Matkou
Mesiáše: „Maria
řekla, Jsem slu-
žebnice Páně, ah
se mi stane pod-
le slova tvého“
a skutečnost na-
rození „a Slovo se
stalo tělem a pře-
bývalo mezi ná-
mi“. Tato modlitba
se pak prokládá
modlitbou Zdrávas
Maria. Je to opět
modlitba složená
ze slov Anděla:
„Zdrávas Maria,
milosti plná Pán
s tebou;“, slov Alž-
běty při navštíve-
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ní Marií: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod
života tvého Ježíš“, a v 11. století přidaná prosba církve: „Sva-
tá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti
naší. Amen.“ Na věži kostela se nám podařilo zprovoznit zvo-
ny, Jakub, Josef a Maria, které zazněli v den akce Noc koste-
lů. Zvon Jakub znáte - zvoní před nedělní mší a v den slav-
nosti. Před nedávnem zvonil ještě pan kostelník na umíráček
při oznámení úmrtí - zvon volal k modlitbě za mrtvého. Zdá se,
že tuto tradici zvonění obnovíme. Nicméně tradice poutí jsme
již obnovili a tak vás zveme dne 4. července na pou� na
Svaté pole v 8.00 Mše a v 9.15 koncert dechového orches-
tru pod názvem Harmonie 1872 z Kolína a v 10.30 mše
s Pardubickým děkanem a vikářem P. Mgr Antonínem For-
belským. Přijhte taky na návštěvu.

Našla jsem lepší oporu
Článek v minulém Roštu o pověrách, horoskopech a věšt-

cích od kněze Lubomíra Pilky mi dodal odvahu napsat svůj
osobní příběh. 

Asi tak před deseti lety jsem se ze zdravotních důvodů
a kvůli zkvalitnění mého života začala zajímat o tzv. okultis-
mus (New Age, Reiky, učení Hare Krišna…). Mnozí si asi mys-
líte, co je na tom špatného? 

Do mého života se začala vkrádat různá neštěstí a moje
povaha se začala měnit, ale nepoznávala jsem zdroj. Chtěla
jsem být zdravá, úspěšná, znát svou budoucnost, ale netuši-
la, že ji znát nemám, abych zůstala svobodným člověkem. Vů-
bec jsem nevěděla, že když se odevzdávám např. do rukou
věštce, tak svou jedinečnou svobodu ztrácím a připoutávám
se k tomu, co věštec řekl. Stala jsem se otrokem a nechala ma-
nipulovat svou mysl, srdce i vůli.

Bez horoskopu bych asi ráno nevstala z postele, bez kyva-
délka se nenajedla, bez čakerních či tarotových karet se asi
neuzdravila, bez předpovědi věštce, který vždy dobře znal můj
život, bych nepodnikla žádný důležitý krok v mém životě. Bez
rady psychotronika o umístnění postele bych se asi nevyspa-
la a i své dítě jsem nutila do vybarvování mandal, které jim
měli vždy v životě „pomoct“. Jak dnes lituji lidi takto duchovně
svázané, ale neodsuzuji je - tonoucí se stébla chytá (místo Bo-
ží pomoci). 

Jednoho krásného dne pohár přetekl. Vzácné knihy, karty
jsem spálila, vše vyhodila, přestala se stýkat s lidmi, kteří mě
do toho „zasvětili“. Jako žena - bytost duchovní jsem hledala
náhradu za to všechno. Když jsem byla až na dně, setkala
jsem se s člověkem věřícím a ten mě přivedl na cestu víry
v Boha, té jediné zdravé víry. Vidím, že se ale stále nechává-
me lákat krásnými pozlátky jiných směrů duchovna a vzdalu-
jeme se tak od našich pravých křesyanských kořenů a to víry
v Trojjediného Boha.

Přála bych takovéto duchovní uzdravení a osvobození skr-
ze Ježíše opravdu každému, možná by bylo na světě méně psy-
chicky nemocných lidí. Kéž bychom pomoc hledali u něho a ne
jinde. 

Napravená hříšnice, aneb svědectví té, 
která nalezla Ježíše. 
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Ve dnech 3. - 6. 6. 2010 pořádala Východočeská pobočka
České společnosti botanické na Přeloučsku tzv. floristický kurz,
jehož cílem bylo zmapování našeho regionu z botanického hle-
diska. Základnou botaniků se stal autokemp Břehy, odkud vy-
ráželi za kytičkami do okolní přírody. Akce se zúčastnili bo-
tanici všelijakých institucí, např. Botanický ústav Průhonice,
Přírodovědná fakulta při Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogic-
ká fakulta při Univerzitě v Hradci Králové, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, ředitelství a také některá střediska, Mu-
zeum východních Čech v Hradci Králové, Východočeské mu-
zeum v Pardubicích, Středočeské muzeum v Roztokách u Pra-
hy atd. Mezi účastníky byli takové kapacity jako dr. Kaplan,
spoluautor botanických určovacích klíčů, dr. Rydlo, objevitel
kruštíku polabského. Cílem výprav byly nejen významné a zná-
mé lokality např. evropsky významná lokalita Černý-Nadýmač,
louky u Strašovského rybníka, Národní přírodní památka Se-
mínský přesyp, slínoviště u Tupes atd. Navštíveny byly pro lai-
ky na pohled nezajímavé lokality autokemp Ledňáček u Semí-

na, kde byl nalezen kriticky ohrožený ovsíček vyvýšený, který
byl samozřejmě nalezen i v autoempu Buňkov. Botanici odjíž-
děli z Přeloučska nadšeni, protože netušili, kolik tady máme
různorodých stanovišy, na kterých nám rostou botanické vzác-
nosti.                                                             Jiří Rejl

Botanici na Přeloučsku

Louky u Strašovského rybníka - jedna ze zastávek botaniků

Srdečně Vás zveme na koncert 
v rámci Svatojakubské poutě v Přelouči

25. července 2010
v 18.00 hodin

varhanní koncert 
- Kostel sv. Jakuba staršího

Hraje: Petr Vacek
(sbormistr sboru Foerster)



Nabízíme pomoc pečujícím rodinám v době dovolených
V rámci našich odlehčovacích služeb nabízíme krátkodobou

pomoc pečujícím rodinám. Pokud pečujete o své blízké a potře-
bujete si odpočinout, můžeme vás vystřídat po dobu vaší do-
volené. Cena za tuto službu je 100 Kč na hodinu. Více infor-
mací na našich webových stránkách nebo osobně. Schůzku
si domluvíme, jak budete potřebovat, na tel. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová

Co se dělo v NZDM Jakub klub v červnu
Tématem měsíce března byla „Rodina“. S dětmi jsme si po-

vídali o tom, kdo do rodiny patří a jak je důležité mít někoho
blízkého. Samozřejmě jsme nezapomněli na zpracování toho-
to tématu různými výtvarnými technikami. Hráli jsme různé spo-
lečenské hry, které si děti mohou zahrát se svými rodiči. 

V tomto měsíci naše zařízení poskytlo praxi studentce, kte-
rá studuje sociální práce na VOŠ v Pardubicích. Novou mla-
dou kolegyni si děti okamžitě oblíbily a snažily se zapojovat
do činností, které si pro ně připravovala.

Společnými silami jsme také doháněli učivo před závěreč-
nými písemkami a opakovali si již nabyté vědomosti. Děti, kte-
ré pravidelně navštěvují zařízení, měly možnost si na závěr
školního roku zhodnotit jejich působení v zařízení během ro-
ku a samostatně si vystavit vysvědčení.

V průběhu tohoto školního roku navštívilo naše zařízení
143 různých dětí, o pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí požádalo
18 různých dětí, o pomoc při vypracování domácího úkolu či
doučování požádalo 44 různých dětí a do volnočasových akti-
vit se zapojilo celkem 107 různých dětí. Zařízení uspořádalo
celkem 28 preventivních programů a 17 společenských akcí.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci,
sponzorům za jejich podporu a všem přejeme krásné prázdni-
ny. Těšíme se na další společné zážitky opět 1. září 2010.

kolektiv Jakub klubu

Rodinné centrum Kubíček
Program na červenec a srpen 2010

V červenci a srpnu bude každý čtvrtek od 10.00 do
11.30 hod. otevřena zahrada Orlovny- vstup z parkoviště
od Billy. Na zahradě najdete pískoviště, houpačky, skluzavku,
domeček, míče,… 
! Fo�te své ratolesti na dětských hřištích v Přelouči a okolí!

Přineste fotografie s popisem do 11. 9. a nejlepší budou po-
stupně zveřejňovány v Roštu.

Rodinné pasy - výhodné slevy pro celou rodinu, které jsou
platné již v několika krajích ČR i v Rakousku! Informace v RC
Kubíček.

1. 8. - 7. 8. stanovila Laktační liga jako „Týden kojení“.
V RC Kubíček si tuto důležitou součást mateřství připomeneme
na podzim pozváním laktační poradkyně.

RC Kubíček Vám přeje léto plné sluníčka a krásných zážitků!
Jitka Salfická - tel. 731 598 913

SBĚR OŠACENÍ NA NÁDRAŽÍ
Sběr ošacení ve spolupráci s Diakonii Broumov plánujeme

opět na podzim, a to v termínu pátek 1. října 2010 v čase od
7 - 16 hodin nebo do naplnění vagónu. 

Sbírá se čisté oblečení, obuv, hračky. Děkujeme již předem.

2. MÍSTNÍ KOLO OCENĚNÍ
SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

V PŘELOUČI
Na konci května proběhlo slavnostní předání ocenění Spo-

lečnost přátelská rodině v Přelouči. Teh je již v našem městě
17 certifikátů. Připomenu, že letos se k oceněným přidali: Dům
dětí a mládeže jednak jako celá organizace, tak i pracovnice
DDM paní Blanka Leksová za svoji dlouholetou obětavou čin-
nost s dětmi i maminkami. Dále Sokol Přelouč - paní Hana No-
votná, za Český rybářský svaz MO Přelouč Václav Nekvapil,
Hasičský sbor ČHJ Přelouč a Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů Přelouč pod vedením velitele Martina Macháčka, oddíl
florbalu Orla Přelouč navrhl paní Šárku Pleskotovou. Ocenění
získali i pastorační asistentka římsko katolické farnosti Lucka
Pavelková a správce Orlovny pan Jan Pultr.

Oceněným jsme položili dvě otázky a jejich odpovědi vám
přinášíme.

1. Co se Vám na práci s dětmi nejvíce líbí?
2. Jaké jsou Vaše plány na nejbližší rok?

Dům dětí a mládeže Přelouč, ředitel Pavel Hrdý
1. Po mnoho let, co pracuji s dětmi různých věkových kate-

gorií, mě na této práci nejvíce baví každodenní pestrost,
každé dítě reaguje na různé situace jinak-někdy i v rozpo-
ru s našimi zaběhnutými dospěláckými zvyky a právě tato
zkušenost je velmi zajímavá a obohacující.

2. V příštím školním roce se pokusíme zvětšit pestrost nabí-
zených zájmových útvarů v DDM a nabídnout předškolá-
kům i školákům další možnosti využití volného času. Rád
bych se také osobně podílel na další spolupráci se všemi
organizacemi, které se zabývají jak školní, tak mimoškolní
činností dětí a mládeže v Přelouči a okolí.

Český rybářský svaz MO Přelouč, Václav Nekvapil
1. Upřesním, že má práce s dětmi je spíše vzdělávací a orga-

nizační. Protože působím jako trenér státní juniorské repre-
zentace v lovu ryb udicí přívlačí, tak mají naše přeloučské
děti vše od rybařiny a závodů z první ruky. A co se mi tedy
na práci s touto mládeží nejvíce líbí, tak to je asi upřímná
radost z případných úspěchů na závodech (viz foto). Ale
také i to, že jsem jim mohl ukázat nějakou cestu, kde se
naučí nejenom vyhrávat, ale i prohrávat. Kde je třeba bo-
jovat fair play a vážit si ostatních. On je, totiž i život tako-
vá soutěž.

2. Jednu ze stěžejních akcí koncem května mám již za sebou
a to Mistrovství světa v Chorvatsku, kde se našemu týmu
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české reprezentace, kterým jsem členem, podařilo získat
bronzové medaile, to byl super úspěch. A teh probíhají pří-
pravy na Mistrovství republiky v LRU - přívlač juniorů, které
se bude konat 14. - 15. srpna v Přelouči.
Dále se připravuje juniorský tým na Mistrovství republiky
Slovenska, kde má Přelouč i své zastoupení 5 mládežníky.
No a samozřejmě tyto akce se neobejdou bez financí od
sponzorů, a tak mě také čeká vyjednávání, které zrovna moc
nemám rád.
A hlavně se těším na podzimní přívlačové závody juniorů
v Přelouči. Bude to již 10. ročník. Je to hrozné, jak to rych-
le uteklo, když jsem s touto myšlenkou před 10 lety přišel
a začínal s 10 dětmi, tak dnes už se tento závod rozmohl
na účast kolem 40 dětí do 15 let, což je super a motivace
udržet tuto tradici v Přelouči. Myslím, že nejenom moje
práce, ale zejména práce instruktorů s mládeží v krouž-
cích přeloučské MO ČRS má smysl a něco našim mladým
do určitě života přinese.

Lucka Pavelková
1. Práce j dětmi je krásně různorodá a žádný den s dětmi

není stejný. Nadšení v očích dětí při hledání nového se ni-
čemu nevyrovná.

2. V nejbližším roce chci dokončit magisterské studium a taky
dále pokračovat v práci, kterou konám. Těším se na nový
školní rok a před tím na pátý farní tábor, který proběhne
v srpnu a přípravy momentálně vrcholí.

Šárka Pleskotová
1. Protože je to super parta a děti jsou milé, pohodové a bez-

prostřední. Vždy je s nimi legrace a myslím si, že je dobře
vést děti ke sportu a jiným organizovaným činnostem, než
aby se potulovaly bezcílně po ulicích. Je to dobrá příležitost
být něčím užitečná. Lidí ochotných dělat něco pro druhé
ve svém volném čase není nikdy dost.

2. Chtěla bych dále pokračovat v započaté činnosti v oddílu
florbalu. Práce bude určitě dost, protože nám k 3 mládežnic-
kým týmům a ke 2 týmům mužů přibylo ještě družstvo žen.

Hasičský sbor ČHJ Přelouč a Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Přelouč, Martin Macháček
1. Na práci s dětmi se nám líbí jejich zájem o hasičskou čin-

nost a to, že z některých se podaří vychovat naše nástupce.
Je potřeba si uvědomit, že dobrovolní hasiči tady vždycky
byli, jsou, a pokud budeme v tomto směru vychovávat své
nástupce, tak určitě i budou. V letošním roce se zapojila
do činnosti s dětmi i spousta nových členů sboru a za to
jim patří velké poděkování.

2. Na příští rok si přejeme zvýšit počet dětí a aktivních vedou-
cích v dětském kroužku. Samozřejmě si přejeme co nejlep-
ší výsledky všech soutěžních družstev. Znovu uspořádat zá-
vody v požárním sportu a zároveň důstojně oslavit 135 let
založení hasičského sboru v Přelouči.
Chceme se nadále podílet na rozvoji preventivně výchovné
činnosti na úseku požární ochrany.
A moje osobní přání je to, aby naše práce byla brána s re-
spektem a s uznáním, protože věřím, že v naší dobrovolné
práci stále funguje ochota pomoci druhému v nouzi a lid-
ská solidarita.

Děkujeme všem oceněným a přejeme hodně radosti a úspě-
chů v jejich činnosti i v osobním životě.

A na závěr:
Je zajímavé, že ani letos nebyl navržen na ocenění žád-

ný místní podnikatel ani firma za jejich přístup k rodičům
malých dětí a také žádná restaurace, která by vycházela
vstříc rodinám s malými dětmi. I když v našem městě určitě
chybí. Snad se do příštího roku někdo objeví…

Zdenka Kumstýřová
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Na schůzi správní rady dne 16. září 1870 bylo poukázáno
na špatnou jakost řepy a její cena byla prozatím stanovena na
50 krejcarů za 1 víd. cent.

Roku 1871 bylo zavedeno těžení š�ávy difusí dle patentu
Florentina Roberta v Židlochovicích. Strojírnou Daněk a spol.
bylo postaveno 12 difusních nádob, každá o obsahu 124 krychl.
stop, a l řezací stroj na řepu. Byla zdokonalena také stanice
pro saturaci dle Jelínka postavením vápenné pece. Docíleným
zlepšením šyávní manipulace mohla být rozšířena výroba bílé-
ho zboží. Prodej cukru surového i konzumního měl komisionář
Seligman Elbogen v Praze, cena suroviny byla kolem 19-20 zl.,
bílé zboží se prodávalo za cenu kolem 29 zl. per 1 víd. cent. Ko-
misionář měl dle smlouvy ze suroviny 2 1/2 % provize, z bílé-
ho zboží 3 1/4 % odměny. Za to měl povinnost poskytnout úvěr
až do 150 000 zlatých na 6 % úroků. Cukrovaru bylo touto smlou-
vou dovoleno prodat z ruky a bez provize za 500 víd. centů
bílého cukru a to hlavně domácím kupcům a vlastním akci-
onářům. Řepa byla kupována na blízku i v dáli; počátkem let
sedmdesátých za cenu 65-72 krejcarů. Cukrovar, hlavně záslu-
hou správce Bartoníčka, měl vzdálené váhy, na nich řepu při-
jímal a krechtoval. Takové filiální váhy byly ve Volči, Starkoči,
v Labské Týnici, Moravanech, Pardubicích a ve Svinčanech.
Z jiných vzdálených obcí byla zakoupená řepa svážena v prů-
běhu kampaně do továrny. Tak bylo zakoupeno v roce 1870
20 000 q řepy v Chlumci za 58 krejcarů. Když zpracování v to-
várně vázlo, byla řepa zase prodávána. 

Po překonání všeobecné národohospodářské tísně, která
byla zahájena v roce 1873 vídeňským krachem, nastaly přízni-
vé časy cukrovarům, které krizi přestály. Cukrovar měl řadu
několika dobrých kampaní a vyplácel akcionářům nejen sluš-
nou cenu za řepu, ale také nadto značné dividendy. Ve schů-
zi výboru dne 9. dubna 1877 bylo usneseno dát akcionářům
na 100 kg řepy doplatek 1 zl. 10 kr. a v roce následujícím při-
jal výbor (na schůzi dne 14. března 1878) návrh správní rady,
aby se dal doplatek 41.6 kr. Ve valné hromadě dne 12. září
1875 byla vzata na vědomí výpověh správce L. Stephana a na
schůzi správní rady dne 16. října 1875 bylo usneseno, že na-
příště veškeré dispozice, týkající se technické manipulace v cu-
krovaru, mají vyřizovat společně správce L. Stephan a tech.
adjunkt V. Procházka a před vykonáváním změny má o tom být

podáno oznámení adm. správci J. Bartoníčkovi. Správce L. Ste-
phan opustil cukrovar po ukončené kampani v dubnu roku 1876
a technické vedení bylo svěřeno cukrmistrovi V. Procházkovi,
na jehož dosavadní místo postoupil Fr. Jiřiště.

Na schůzi dne 16. prosince 1875 bylo usneseno zastavit
kupování řepy v Pardubicích, když pardubický cukrovar pře-
stane odebírat cukrovku v Lánech na Dole. S cukrovarem ve
Vrdech zvláště byly ustavičné konkurenční boje, které přelouč-
skému závodu nemálo škodily.

Trpěl tím také cukrovar choltický, s nímž přeloučský cukro-
var udržoval dobré sousedství. Uzavíral v pohraničních obvo-
dech smlouvy za stejných podmínek; tak například bylo usne-
seno ve správní radě dne 7. ledna 1876, za přítomnosti při-
zvaného choltického ředitele O. Kühnla platit v obvodu mezi
Přeloučí a Cholticemi - též v krajině Jankovic, Benešovice - za
100 kg řepy cenu 1 zl. 10 kr. s dodáním na filiální váhy a 35 %
řízků; zálohy bylo dáváno na 100 q řepy 60 zl. při zúročení
6 %. Proti cukrovaru vrdskému, bylo nutné postupovat společ-
ně s konkurenčními cenami, případně zřídit v obvodu tamního
cukrovaru novou filiální váhu.

Zlý obrat nastal v kampani 1878-79, kdy klesly ceny cukru
na světovém trhu. Výroba bílého zboží se nevyplácela. V Pře-
louči v té kampani se nespokojili se zpracováním vlastní su-
roviny na bílé zboží, ale nakupovali surový cukr z Dašic, Mora-
van, Opatovic po 30 zl. Klesání výroby pokračovalo a bilance
vykazovala 108 900 zl. ztráty. Správní rada i výbor, též admi-
nistrační správce Jan Bartoníček rezignovali na své úřady. Ta-
ké technický cukrmistr Václav Procházka i oba techničtí ad-
junkti. Er. Jiřiště a Karel Jaroš, byli přinuceni vzdáti se svých
postavení.

Ve valné hromadě dne 22. června 1879
byl zvolen nový výbor. Předsedou Fr. Hajzler,
katolický farář přeloučský, místopředsedou
Václav Štěpánek z Opočinka; ve výborové
schůzi dne 26. června byli zvoleni další čle-
nové správní rady: Václav Heran, nadlesní vel-
kostatku Kladruby, Ludvík Winternitz, obchod-
ník v Přelouči, Ferdinand Perner, továrník
v Labské Týnici, Tomáš Němeček, přednos-
ta nádraží v Přelouči, Josef Hrůša, kontrolor
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Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar IV

P. František
Hejzlar

Řepník Difusní stanice a saturace



TJ Sokol pořádá každým rokem pro své členy i další zájem-
ce poznávací výlety zaměřené na místa spojená s naší historií. 

Letos jsme poslední květnovou sobotu zamířili do jižních
Čech. Program výletu pro nás připravil opět bratr Ing. Jiří Ježek,
který nyní bydlí v Táboře. Nejdříve jsme navštívili hrad Zvíkov,
který je označován za krále českých hradů. Byl založen v 1. po-
lovině 13. století Přemyslem Otakarem I. Prohlídka architekto-
nicky krásného hradu, doplněná odborným výkladem průvod-
ce, byla zakončena výstupem na vysokou hlásnou věž. Ti, kteří
výstup zvládli, byli odměněni překrásným výhledem na soutok
Otavy s Vltavou a na Orlickou přehradní nádrž.

Další cesta nás zavedla do Písku, kde jsme se posilnili před
prohlídkou starobylého města. Z mnoha kulturních památek nás
nejvíce zaujal gotický kamenný most přes Otavu, který je ještě
starší než pražský Karlův. Velice nás překvapilo, že Otava je
v těchto místech dvakrát širší než Labe u nás. Další zajímavos-
tí jsou obří sochy z písku, které jsou na nábřeží Otavy vymode-
lovány každoročně koncem května. 

Z Písku jsme zamířili do Sezimova Ústí, kde jsme měli ob-
jednanou prohlídku Benešovy vily. Byla postavena v letech
1930-1931. Dr. Eduard Beneš s chotí si vilu s krásnou zahra-
dou zamilovali tak, že si zde nechali vybudovat i rodinnou
hrobku. Zde byl prezident Beneš pochován v roce 1948, paní
Hana Benešová v roce 1974. Hrobka byla zrovna pokryta věn-
ci a květinami, neboy na 28. května, den před naší návštěvou,
připadlo 126. výročí narození prezidenta Beneše. I my jsme ucti-
li jeho památku malou kytičkou. 

Domů jsme se vraceli spokojeni a plni krásných dojmů.
M. Brebera

Za odměnu do ZOO
Nejmladší členové Sokola jezdí na závěr cvičebního roku do

ZOO. Tentokrát se jeli podívat se svými rodiči na bílé tygry do
Liberce. Výletníkům dokonce přálo i počasí, takže nezmokli

a vzpomínají hlavně na koupání slonů a cvičení lachtanů.
Někteří dokonce stihli podívat se i do botanické zahrady. Vý-
let si všichni užili také díky příspěvku na dopravu autobusem
od města.

H. Pacáková 

Program sokolských akcí na 2. pololetí 2010
6. 9. Den otevřených dveří v sokolovně
9. 9. Autobusový zájezd do Krkonoš (Harrachov a okolí)

16. 10. Tradiční posvícenská zábava v sokolovně
5. 12. Dětská mikulášská besídka 

Sokol již sice plánuje nový cvičební rok, ale stále se po-
týká s finančními problémy spojené s provozem sokolovny. 

Hledáme proto nejen sponzory, kteří by pomohli, aby se
mohlo cvičit i v zimě bez obav, že budou odpojeny energie,
ale také dobrovolníky a nadšence, kteří by se chtěli věno-
vat mládeži a dětem. 

Nabízí se rovněž místnost cvičitelkám aerobicu, stepae-
robicu, jógy a podobně. K dispozici jsou míče, podložky
a různé drobné načiní.
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Jarní putování se SOKOLEM

hřebčince v Kladrubech, v pozdějších letech
ředitel císařského hřebčince v Lipici v Ters-
tu. Nový správní výbor se sešel poprvé dne
5. 7. 1879. 

Na této výborové schůzi byl technickým
ředitelem přeloučského cukrovaru zvolen
František Červený. Konjunktura se zlepšila
a štěstí tentokráte přálo tou měrou, že hned
po kampani, která začala dnem 1. října
1879 a byla ukončena 25. ledna 1880, mohla
být uhrazena celá ztráta roku předešlého.

Nebylo zapotřebí žádného ručení komisionáře za dobytnost
pohledávky, protože správní rada z volné ruky prodávala su-
rovinu jen na prvotřídní firmy, o jejich bonitě, nebylo žádné
pochybnosti.

Pokračování článku v příštím čísle Roštu

Marcela Danihelková

Volně zpracován podle „Pamětního spisu“ cukrovaru, akciové
společnosti v Přelouči, vydaného rolu 1927.

František 
Červený 
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V sobotu 19. 6. 2010 se v Přelouči na tankovém polygonu
firmy Excalibur Army s. r. o. konal již čtvrtý ročník čtyřhodino-
vého závodu pionýrů, kterého se účastnilo 37 dvoučlenných
a tříčlenných posádek. Závod proběhl za pěkného počasí. Jezd-
ci z Prachovic, Dušan Ouřecký a Jaroslav Andrle, zvládli ujet

87 kol, a tudíž se stali vítězi závodu. Nejlepší místní borci, Petr
Tauscher a Ondřej Šebestián, se umístili na krásném pátém mís-
tě a touto cestou jim velice gratulujeme. I když se našlo pár jezd-
ců, kteří nedokončili závod kvůli závadě na stroji, patří tento
ročník mezi velmi podařené. Tato tray prověří kvalitu a hlavně
výdrž strojů. Velkou pochvalu si zaslouží pořadatelé, tedy Cross
Club Přelouč, kteří tuto úlohu zvládli opět na jedničku. Velké
poděkování patří především sponzorům, díky nimž mohli být
obdarováni všichni jezdci.                 Andrea Tauscherová

SK Kuželky Přelouč si Vás dovoluje pozvat na již tradiční

PØELOUÈSKÝ TURNAJ DVOJIC
NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V KU�ELKÁCH

1. Pořadatel: SK Kuželky Přelouč

2. Místo konání: Kuželna Přelouč - Nerudova ulice 1610

3. Termín: 24. 8.- 12. 9. 2010 (vyjma pondělí 30. 8. a 6. 9.) ve všední dny vždy od 17.00 do 20.00 hod.
o víkendech vždy od 9.00 do 20.00 hod. (Ve 20.00 hod. nastupují poslední hráči.)

4. Přihlášky: Nejpozději do 22. 8. 2010, nejlépe na e-mail xMilacekP@seznam.cz případně telefonicky na čísle 777 198 174.

5. Disciplína: 60 hodů sdružedných s tzv. pětihodovou dorážkou (pokud se v dorážce hráči nepodaří srazit všechny
kuželky během pěti hodů, hraje již šestým hodem znovu do plných).

6. Startují: Startují všichni přihlášení hráči a hráčky, kteří nejsou členy ČKA (nebo jiného kuželkářského svazu) 
a jsou starší 13-ti let. Každý hráč se může turnaje zúčastnit vícekrát, pokaždé však ve dvojici s jiným
spoluhráčem. Výsledky všech dvojic (muži, ženy, smíšené) budou hodnoceny dohromady.

7. Startovné: 100 Kč za dvojici splatné před startem

8. Předpis: Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů a Pravidel kuželkářského sportu a podle tohoto rozpisu.

9. Rozcvičení: Každý hráč má právo na 2 minuty rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start.

10. Námitky: Dle Pravidel a Soutěžního řádu.

11. Ceny: Pro první tři dvojice poháry, pro tři nejlepší muže a ženy upomínkové plakety.

12. Rozhodčí: deleguje pořádající oddíl

13. Různé: Obsazenost jednotlivých termínů si můžete orientačně zkontrolovat na našich stránkách na adrese
http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz v sekci turnaje. Tamtéž budete moci sledovat průběžné i konečné výsledky
turnaje.
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu turnaje.
Jesliže hráč nastoupí v hrací obuvi, která zanechává v hracím prostoru jakoukoliv stopu je povinen se
IHNED přezout nebo neprodleně ukončit svůj start. Startovné se v takovém případě nevrací.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Fichtlcup



Počasí se umoudřilo až těsně před 5. červnem a toho hned
využili vytrvalostní sportovci.

Na malém písníku odstartoval 5. 6. 2010 závod v triatlonu
s názvem CZECHMAN, závodilo se na tratích polovičního iron-
mana, to je 1,9km plavání, 90km cyklistika a závěrečný půl-
maratón 21,1 km. Závod s účasti českých, polských, německých
a slovenských závodníků se tak stal i mezinárodním závodem.
Pěkné prostředí a závodní tratě přilákaly do Lohenic v tuzem-
sku nebývalý počet závodníků. Poprvé v historii triatlonu v Če-

chách odstartovalo najednou rekordní pole triatlonistů a do
chladné vody malého písníku se vrhlo 240 v neoprenech oble-
čených závodníků. Závod vyhrál Petr Vabroušek profesionál,
který přicestoval do Lohenic ze závodu z Brazílie. Během roku
absolvuje po celém světě bezpočet dlouhých závodů. Je pravi-
delným účastníkem Ironman World Championschip v KAILUA

Koně na Havaii, kde již 10x finišoval do cíle. Výbornou kon-
kurenci v Lohenicích zajistilo také to, že závod byl kvalifikač-
ním závodem na Evropský šampionát.

Na velkém písníku v Mělicích odstartoval 12. 6. 2010 závod
v dálkovém plavání. Tentokrát již díky prudkému nástupu tep-
lých dnů byla voda vyhřátá na 24 °C. Hlavní závod na 15 km
O pohár starostky města Přelouče byl též kvalifikačním závo-

dem na Mistrovství světa v Kanadě a Evropy v Maharsku, ne-
boy dlouhodobé deště a chladné počasí neumožnily žádný ji-
ný závod zatím odstartovat. Tentokrát vyhrál Rostislav Vítek,
člen oddílu Kometa Brno, účastník olympiády v Pekingu, pře-
možitel kanálu La Manche ve čtvrtém nejrychlejším čase dle
loňských tabulek. Pokud vydrží ramena, bude bojovat i o účast
na olympiádě v Londýně. Ceny předávala starostka města Pře-
louče a první československá přemožitelka kanálu La Manche
Lída Jelínková. Z nadějných vytrvalců jsme mohli vidět pardu-
bickou Lenku Štěrbovou, která se chystá na kanál letos v srp-
nu, a pokud uspěje, postaví se po boku Jelínkové a po 22 le-
tech by byla druhou zástupkyní pardubického regionu, které se
podařilo zdolat chladnou a nevyzpytatelnou úžinu mezi Ca-
lais a Doverem.

Autor článku na vlastní kůži okusil oba závody, v triatlonu
obsadil ve své věkové kategorii 3. místo a v dálkovém plavání
na 3 km též 3. místo.

Z dalších připravovaných akcí již přístupných i pro amatéry
jmenujme Mělický triatlon 21. 8. 2010, závod v duatlonu KO-
LESMAN na dostihovém závodišti v Kolesách a dětmi tak oblí-
bený dětský závod Kolesmánek.

Jan Ryzner, Přelouč

V pořadí třetí letošní mistrovské utkání jsme sehráli ve Svět-
lé nad Sázavou „A“ dne 15. 5. 2010. Vyhráli jsme 6:3. O body se
zasloužili: Strnad, Štěrba, Bolehovský, Hollegchová, Jelínek-Lho-
ta, Bolehovský-Strnad. 

Čtvrtý mistrák (29. 5.10) jsme porazili Jevíčko v poměru
9:0. Body: Exner, Lhota, Jelínek, Bolehovský, Hollegchová, Ba-
culáková, Exner-Bolehovský, Jelínek-Lhota, Hollegchová-Bacu-
láková.

Páté mistrovské utkání (sehráno 6. 6. 2010) jsme zvítězili
na USK Pardubice 5:4: Body: Lhota, Štěrba, Hollegchová, Bole-
hovský-Štěrba, Hollegchová-Shejbalová a vrátili jsme tak loň-
skou prohru ve stejném poměru.

Další mistrovské utkání jsme sehráli 19. 6. 2010. Bylo to
velice vypjaté a emotivní utkání. Ustí nad Orlicí „B“ hrálo o zá-
chranu. Nakonec jsme zvítězili těsně 5:4. A vrátili jim též loň-
skou prohru.

Body: Strnad, Štěrba, Hollegchová, Hollegchová-Shejbalová,
Bolehovský-Štěrba

Příští utkání a zároveň poslední hrajeme doma s Ústí nad
Orlicí „A“ Sobota 26. 6. od 9.00 hod. Bude se hrát o konečné
2. místo. Nepostupové. Chtěli bychom o něj i přesto bojovat.
Výsledky tohoto utkání zveřejníme v příštím vydání Roštu.

Lukáš Exner - TC Přelouč
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Koho jsme to viděli
na našich Lohenicko Mělických písnících?

Tennis club Přelouč
- výsledky



Tak, jako každý rok, i letos se v polovině června sjelo do
Přelouče fotbalové mládí. Celostátní žákovský turnaj s mezi-
národní účastí se konal již po čtyřiapadesáté. I letos se k nám
sjela žákovská ligová mužstva z Čech, Moravy i Slovenska.
Tento ročník se ale od počátku odlišoval od ročníků předchá-
zejících. Účastníci především zaregistrovali změnu v počtu
týmů. Po řadě diskuzí z předešlých let, došel organizační vý-
bor k závěru, že kvalita má přednost před kvantitou. Dva dny,
18. - 20. června, se tedy 12 mužstev ve dvou skupinách sna-
žilo co nejvíce uspět, aby v poslední finálový den mohli bo-
jovat o trofej nejcennější, o Putovní pohár města Přelouče.
A opravdu bylo nač se dívat. Zajímavé, dramatické a napína-
vé boje byly vedeny v duchu fair play. 

12 týmů bylo losem rozděleno do dvou skupin a systémem
každý hraje s každým, odehrála mužstva 5 utkání. Vítězové
skupin se pak střetli v nedělním finále. Domácí celek FK Pře-
louč se představil ve složení: Marek Záruba, Petr Šanda,
Ondřej Miláček, Jan Pokorný, Jan Kmoníček, Radek Mo-
ravec, Martin Wiesner, Vojtěch Navrátil, Milan Březina,
Daniel Bureš, Jan Linhart, Michal Vašíček, Filip Doležá-
lek, Michal Ptáček, Martin Votápek, Martin Mencl, Daniekl
Ruprecht, Lukáš Chaloupský, Matěj Vašíček. Trenér Radek
Miláček, asistent trenéra Aleš Wiesner a vedoucí týmu Ka-
rel Chaloupský.

A jaké bylo pořadí:

1. Dynamo České Budějovice 7. FK Mesto Prievidza
2. Fotbal Frýdek Místek 8. SK Motorlet Praha
3. FC Vítkovice 9. FK Česká Třebová
4. FK Baník Most 10. RMSK Cidlina N. Bydžov
5. FK Pardubice 11. FK Přelouč
6. FC Hlučín 12. Junošport Stará �ubovňa

Cena Fair Play byla udělena Marku Schneiserovi z FK Par-
dubice, který dochytal utkání s Frýdkem - Místkem, přestože měl
zlomenou nohu. 

Pohár Slušnosti Kooperativy, a.s. získal tým RMSK Cid-
lina Nový Bydžov a nejlepším střelcem se stal Ivo Horák
SK Dynamo České Budějovice s 8 góly. 

Na závěr jen zbývá poděkovat celému organizačnímu vý-
boru za přípravu letošního ročníku a do dalších let popřát pře-
loučskému fotbalu skvělé výkony, obětavé funkcionáře, tre-
néry a sportovní fanoušky.                                        mh

Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč, uspořáda-
la v sobotu 5. 6. 2010 dětské rybářské závody na rybníku Baš-
ta v Lázních Bohdaneč.

Rybářských závodů se zúčastnili začínající i zkušení mladí
rybáři. Po dvoukolovém zápolení a vyhodnocení dosažených
úlovků, převedených na body byly všichni soutěžící oceněni
hodnotnými cenami.

Hlavní cenu „Pohár Bohdanečská vydřička 2010“, získa-
la Tereza Gamperová, na druhém místě se umístil Josef Lauryn
oba z Přelouče a na třetím pak Vojtěch Nekvapil z Heřmano-
va Městce. 

Výbor ČRS MO Přelouč blahopřeje k dosaženým výsledkům
všem umístěným a zve na příští závody v roce 2011. 

Současně bychom touto cestou rádi pozvali všechny příz-
nivce rybaření na 2. Mezinárodní mistrovství - LRU přívlač
- juniorů, které se bude konat ve dnech 14. a 15. srpna.
Závody organizačně zajišyuje Klub sportovních rybářů naší MO
ve spolupráci s MO ČRS Chlumec nad Cidlinou a Slatiňany.
Podrobnosti o těchto závodech jsou na webových stránkách
organizace a budou i v informační skříňce na Rybářském do-
mě. Petrův zdar.
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54. celostátní žákovský turnaj v kopané zná svého vítěze

Dětské rybářské závody



V neděli 6. června se odehrál na našem hřišti poslední tur-
naj sezony. Za pěkného počasí a velkého vedra hráči ze sebe
vydávali všechno své umění, co v sobě nastřádali během celé
sezony. Kromě regionálního turnaje U11, U9 a U7 se konal
celostátní turnaj U13. Šest mužstev U 13 z Čech a Moravy bo-
jovaly o postup na mistrovství republiky ve Vyškově. K celkově
vydařenému průběhu celého turnaje přispěli i v hojné návště-
vě diváci, kteří povzbuzovali korektně všechny mužstva a hrá-
če na hřišti.

U 11

Turnaje se zúčastnily pouze čtyři mužstva a tak se hrálo
dvoukolově a pak ještě o celkové umístění. Naši hráči bojova-
li v plném nasazení a nestačili pouze na Říčany a obsadili
druhé místo a vybojovali stříbrné medaile.

Výsledky utkání: 1. kolo 2. kolo 

1. RC ŘÍČANY - RC TATRA SMÍCHOV 4 : 0 4 : 0
2. RC PŘELOUČ - RK PETROVICE 3 : 0 2 : 1
3. RK PETROVICE - RC TATRA SMÍCHOV 3 : 2 4 : 0
4. RC ŘÍČANY - RC PŘELOUČ 2 : 1 3 : 0
5. RC PŘELOUČ - RC TATRA SMÍCHOV 4 : 0 7 : 0
6. RK PETROVICE - RC ŘÍČANY 0 : 7 0 : 4

Umístění po základ. části:

1. RC ŘÍČANY 18 24 : 1
2. RC PŘELOUČ 14 17 : 5
3. RK PETROVICE 10 8 : 18
4. RC TATRA SMÍCHOV 6 2 : 26

Utkání o celkové umístění:

O 3. - 4. místo RK PETROVICE - RC TATRA SMÍCHOV 3 : 0
O 1. - 2. místo RC ŘÍČANY - RC PŘELOUČ 4 : 0

Celkové umístění:

1. RC ŘÍČANY
2. RC PŘELOUČ
3. RK PETROVICE
4. RC TATRA SMÍCHOV

Sestava našeho mužstva:

Balada Martin, Čejka David, Honzů Radim, Huf Ladislav, Joukl
Martin, Lukács Vojta, Petržílka Luboš, Rozkošný David, Šnokhous
Matěj
Bodovali: Balada M. 5x, Šnokhous M. 4x, Huf L. 3x, 

Lukách V. 2x, Petržílka L. 1x, Rozkošný D. 1x
Trenér: Rozkošný Miloš 

U 9

Turnaje se zúčastnilo pět mužstev a tak se taky hrálo dvou-
kolově. Přes úmorné vedro hráči bojovali a odměnili tak diváky
svou hrou za výrazné povzbuzování. Naši hráči celý turnaj bo-
jovali do poslední minuty, přesto některá mužstva byla lepší.
Nakonec naše mužstvo obsadilo pěkné čtvrté místo. Za svůj
výkon si zaslouží velkou pochvalu nejen za tento turnaj, ale
i za celou sezonu. 

Výsledky utkání: 1. kolo 2. kolo 

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

10. ŽRALOCI - PETROVICE 5 : 0 4 : 0

Celkové umístění: 

1. VELRYBY RC ŘÍČANY 23 27 : 7
2. ŽRALOCI RC ŘÍČANY 19 24 : 12
3. KOSATKY RC ŘÍČANY 16 20 : 14
4. RC PŘELOUČ 14 14 : 23
5. RK PETROVICE 8 4 : 33

Sestava našeho mužstva: 

Černý Tomáš ml., Doležel Lukáš, Dostál Ondra, Grubr David, 
Krejzl Štěpán, Liška Josef, Rozkošný Vítek, Suchý Petr 
Bodovali: Suchý P. 8x, Krejzl Št. 3x, Dostál O. 2x, Rozkošný V. 1x 
Trenér: Doležel Zbyněk

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem rodičům hráčů
a příznivcům rugby, kteří nám pomáhali při zajištění turnaje,
sponzorům a všem těm, kteří zajišyovali občerstvení všem
přítomným na turnaji. Dále děkuji všem divákům za korektní
povzbuzování všech mužstev na turnaji.

Rozhodčí turnaje: Heřman Václav, Oczadlý Lukáš, Prudel Ondra,
Krupka Roman a Kašpar Robert.

Zapsal a zpracoval ředitel turnaje Oczadlý Zdeněk

SDH Mělice pořádá dne 31. 7. 2010 od 13.00 hodin na míst-
ním hřišti v Mělicích soutěž ručních historických stříkaček.
Bohatý doprovodný program, ukázka staré hasičské techniky,
historické motorky a auta, atrakce pro děti, po celé odpoledne
občerstvení, večer k tanci i k poslechu bude hrát místní kape-
la Povodeň.                                                Kouba Aleš
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Rugby turnaj mladších žáků - Přelouč 6. 6. 10 



V prázdninovém čísle Roštu přinášíme sportovním fanouš-
kům další a zároveň poslední hodnocení uplynulé florbalové
sezóny, která byla ukončena v dubnu. Posledním družstvem
oddílu florbalu Orel Přelouč, kterému jsme se ještě v hodnoce-
ní nevěnovali, je tým mladších žáků.

Pro Pardubickou ligu mladších žáků se stále hledá ten nej-
vhodnější model, který by zajistil dostatek herních příležitostí
pro stále se dynamicky rozrůstající členskou základnu všech od-
dílů v kraji v této věkové kategorii. Pro uplynulou sezónu tak
byl zvolen systém, kdy byla vytvořena zvlášy Pardubická liga
mladších žáků, které se zúčastnilo 7 celků z kraje a zvlášy Krá-
lovéhradecká liga s 10 účastníky. V Pardubické lize, kam bylo
zařazeno družstvo Orla Přelouč, se týmy utkaly 4x každý s kaž-
dým. Na závěr sezóny pak byly uspořádány 2 mega turnaje,
kde se vzájemně dle rozpisu utkaly celky z Pardubického kra-
je s těmi z kraje Královéhradeckého. Níže uvedená tabulka je
tak trochu zvláštní tím, že ne každý celek v sezóně odehrál stej-
ný počet zápasů.

Jsme rádi, že díky podmínkám, které nám byly po celou se-
zónu vytvořeny generálním sponzorem mládežnických družstev
Skupinou ČEZ a.s., dále pak Stavebním podnikem Přelouč s.r.o.

a v neposlední řadě též Městem Přelouč, jsme mohli odehrát
největší porci zápasů. Každé soutěžní utkání bylo totiž pro na-
še nejmladší florbalové naděje, o které se v oddíle staráme, roz-
hodně neocenitelnou zkušeností.

Družstvo mladších žáků totiž bylo vytvořeno až na začátku
sezóny, kdy při zářijovém náboru této věkové kategorie se nám
přihlásilo až nečekaně velké množství florbalu chtivých kluků
z Přelouče a okolí. O to větší radost nám po usilovném trénin-
ku nově vytvořeného týmu v nové městské hale pak udělal
každý bodík vydolovaný z mačů s týmy, které třeba již i více
než rok trénují a hrají spolu od kategorií elévů.

Po rozpačitém začátku přišlo totiž kolem Vánoc období, kdy
jsme poráželi nezměrnou bojovností a vůlí i týmy ze špice ta-
bulky, snad jen kromě Lubné, které byla skutečně vždy o krok
dále, a to po celou sezónu. Přesto si troufám tvrdit, že pokud
kluci nepoleví v tréninkové píli, na kterou si pod vedením nové-
ho trenéra Milana Koubka již zvykli, brzy se dostanou v další
kategorii starších žáků na úroveň týmů v tabulce nad nimi.

Na závěr zhodnocení pak uvádíme vyhlášení nejlepších
hráčů týmu dle hodnocení předneseného na rozlučce se se-
zónou, která se uskutečnila 8. května v areálu Orlovny: nejpro-
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Už po třinácté se odehrál Pod par-
kem hokejbalový turnaj starých pánu nad
35 let. Poprvé letos to bylo s mezinárod-
ní účastí (Pošeň Bratislava) a s dámskou
účastí (bratislavská hráčka - účastnice
ZOH ve Vancouveru v turnaji žen v led-
ním hokeji).

SKUPINA - A
POŠEŇ BRATISLAVA - CHLUP. BOBR

0 : 1
Zatloukal

TPS AMIPA - HT CEPY 4 : 3
Svoboda, Růžek, Piskač, Kopecký - Piš-
ta 2x, Komůrka

HT CEPY - POŠEŇ BRATISLAVA
2 : 1 s.n.

Raška 2x - Sedílek

CHLUP. BOBR - TPS AMIPA 1 : 3
Prochocký - Piskač 2x, Kopecký

POŠEŇ BRATISLAVA - TPS AMIPA
2 : 3 s.n.

Balanda, Celarová - Hrubeš, Kopecký,
Kmoníček

CHLUP. BOBR - HT CEPY 0 : 4
Komůrka 2x, Raška 2x

SKUPINA - B
ALKEHOL STARS - ČUŇÁCI 2 : 1

Mifek 2x - Myška

ČUŇÁCI - ROCKETS 3 : 1
Moravec, Nedělka, Lauryn - Pluhar

ROCKETS - ALKEHOL STARS 6 : 2
Štajner 3x, Balihar 2x, Kohout - Mifek 2x

SKUPINA O 5 - 7 MÍSTO
A4 - B3 POŠEŇ BRATISLAVA - 

- ALKEHOL STARS 2 : 1
Turanovič, Ježek - Fedák

A3 - B3 CHLUPATEJ BOBR -
- ALKEHOL STARS   5 : 0 k.

SEMIFINÁLE
A1 - B2 TPS AMIPA - ČUŇÁCI 0 : 3

Nedělka, Kučera, Moravec
B1 - A2 ROCKETS - HT CEPY 3 : 0

Pluhar 2x, Kobera

O 3. MÍSTO
TPS AMIPA - HT CEPY 1 : 3

Hrubeš - Moravec, Pišta, Komůrka

FINÁLE
ROCKETS - ČUŇÁCI 1 : 0

Hanuš

KONEČNÉ POŘADÍ
1. ROCKETS M. Kobera, M. Kohout, A. Zá-

ruba, Z. Hanuš, V. Sůra, P. Pluhar, D. Ba-
lihar, M. Štajner, M. Kaska, D. Martínek,
A. Rosenberger, P. Minařík, J. Dušek,
M. Hrubeš

2. ČUŇÁCI
3. HT CEPY
4. TPS AMIPA
5. CHLUPATEJ BOBR
6. POŠEŇ BRATISLAVA
7. ALKEHOL STARS

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ
Radovan Pišta (HT Cepy) 6 bodů 

NEJLEPŠÍ STŘELEC
Libor Komůrka (HT Cepy) 4 góly
Rudolf Raška (HT Cepy) 4 góly 
Milan Mifek (Alkehol Stars) 4 góly

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Daniel Jarolím (HT Cepy)

NEJLEPŠÍ HRÁČ
Nikoleta Celarová (Pošeň Bratislava)

OLD BOYS 2010 - SOBOTA 29. 5. 

Orel Přelouč - oddíl florbalu 



duktivnější hráč - kapitán týmu Honza Školník, nejlepší útočník
- Milan Koubek mladší, nejlepší obránce - Pavel Lomič, nejpil-
nější přístup k tréninku - Jirka Šafránek, největší objev sezóny
- Radim Křinka, nejlepší nováček sezóny - Patrik Zeman, největ-
ší bavič týmu - Dan Pitřík.

Soupiska družstva: Michael Bleha, Ondra Boudyš, Honza
Boura, Adam Ertel, Jakub Huška, Dan Jedlička, Honza Klich, Va-
šek Kmoníček, Milan Koubek ml., Radim Křinka, Vašek Kumstýř,
Pavel Lomič, Radek Mareš, Ondra Novotný, Dan Pitřík, Lukáš
Pitřík, Jirka Šafránek, Honza Školník, David Vondráček, Milan
Vosáhlo, Patrik Zeman.

Konečná tabulka soutěže:

Tým

1. TJ Lubná 35 31 3 1 96 171:17
2. M&M Reality Sokol Pce 29 20 3 6 63 85:39
3. FBC Piráti Sokol Chrudim 32 19 4 9 61 97:46
4. Orel Přelouč 36 9 8 19 35 53:87
5. FbK Orlicko-Třebovsko 26 6 5 15 23 37:104
6. FbK Svitavy 29 6 1 22 19 44:106
7. M&M Reality Sokol Pce B 31 4 4 23 16 33:121

Na závěr pak připomínáme všem dalším zájemcům, že i pro
novou sezónu 2010/2011 budeme od začátku září tvořit nový
tým mladších žáků, ročníky narození 1998, 1999 a 2000. Pro-
to zveme všechny kluky těchto ročníků, kteří mají zájem hrát
a trénovat soutěžní florbal, přijhte mezi nás. Informace získáte
na telefonu 732610593, nebo od poloviny srpna na nástěnkách
oddílu u Orlovny, parku u pošty, či u prodejny JP sport.

Mirek Kumstýř
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Fotbalová sezóna 2009/2010 má před
sebou ještě zápasy posledního kola, ale
již nyní je jasné, že pro přeloučský fotbal
byla úspěšná. Žádné z mužstev nemuse-
lo řešit sestupové starosti, naopak se vět-
šina z nich pohybovala v popředí tabulky
a A-mužstvo dokonce po dlouhých je-
denácti letech, kdy hrálo okresní přebor
a I. B třídu postoupilo do I. A třídy. A nyní
popořadě pár vět ke všem mužstvům. 

A-mužstvo

A-mužstvu se povedl začátek sezóny
a od začátku se pohybovalo v první tro-
jici. Po 11. kole se vyhouplo do vedení,
které si drželo pět kol. Po prohře v Rosi-
cích ho na čtyři kola v čele vystřídal Pro-
setín, ale po jeho zaváhání doma s Kame-
ničkami ho opět vystřídalo naše mužstvo
a postupovou pozici si udrželo až do kon-
ce. Od zápasu v Rosicích zaznamenalo
A-mužstvo sedm výher v řadě se skóre
26:3. Pod vedením trenéra Václava Sla-

víka a asistenta Jiřího Novotného pro-
hráli za celý rok pouze dvakrát, ve 4. ko-
le v Prosetíně a v Rosicích n. L. Ze všech
mužstev v soutěži dali nejvíce branek
a nejméně obdrželi. Nejvíce branek vstře-
lil Filip Koch - 17 a nejlepší jarní stře-
lec, teprve devatenáctiletý Josef Janecký
- 14. Impozantní je domácí bilance naše-
ho mužstva, které ve 13 zápasech ztrati-
lo jen čtyři body za remízy s Rozhovicemi
a Prosetínem při skóre 35:6.

B-mužstvo

B-mužstvo vstupovalo do jarní části
ze sedmé příčky po podzimu a začátek
se mu vůbec nepodařil. Ztrácelo doma
body se soupeři ze spodku tabulky a je-
dinou výhru za prvních sedm zápasů si
připsalo v Křični.a proto v tabulce spad-
lo až na 10. místo. Závěr jara ho však
zastihl v lepší formě, mužstvo ztratilo
body již jen v prvních Přelovicích a vy-
stoupalo na 5. příčku. Nejlepšími střelci

mužstva byli Jakub Slabý a Petr Volejník
se sedmi brankami.

Starší dorost

Starší dorost byl největším překvape-
ním podzimu. Mužstvo, které bylo nováč-
kem krajského přeboru, podávalo pod
vedením trenéra Machačného výborné
výkony a stále se pohybovalo v první čtyř-
ce. Před jarní částí bylo rozhodnuto, že
nejlepší hráči již budou získávat zkuše-
nosti v mužstvech dospělých a za dorost
hrát jen příležitostně a na výsledcích to
bylo znát. Se soupeři ze dna tabulky si
mužstvo ještě poradilo, ale zápasy s těž-
šími soupeři ztrácelo. Proto se po jaru
čtyřbodová ztráta na vedoucí celek zvý-
šila na propastných 19 bodů a mužstvo
kleslo na 6. příčku. Králem střelců nejen
našeho mužstva, ale i celého krajského
přeboru je Josef Janecký, který vstřelil
32 branek, což jsou téměř dvě třetiny gó-
lů celého mužstva.

Úspěšný rok přeloučského fotbalu
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Mladší dorost

Mladší dorost vznikl v Přelouči nově
kvůli možnosti hrát krajský přebor. Se-
staven byl z vlastních odchovanců, ale
i z hráčů z okolních obcí, kteří nikdy ne-
hráli krajské soutěže. Přesto můžeme říct,
že mužstvo pod vedením trenéra Kačera
prokázalo své kvality a i přes některé vý-
kyvy se slabšími soupeři dosáhlo řady
výborných výsledků proti celkům z čela
tabulky. Před posledními zápasy je na
9. místě s 28 body. Nejlepším střelcem je
Tomáš Jára s 9 brankami.

Starší žáci

Po loňské sezóně, kdy do posledních
kol bojovali o záchranu, přišla sezóna da-
leko povedenější. Starší žáci vedení trené-
ry Radkem Miláčkem a Alešem Wiesne-
rem se usadili na třetí příčce za suverénní
dvojicí Česká Třebová, Svitavy a podrželi
si ji celý podzim. Jaro, a především jeho
závěr,už tak úspěšné nebylo a tak klesli
na 5. místo. Nejlepším střelcem je Da-
niel Bureš s 25 trefami, což z něho zá-
roveň činí i druhého nejlepšího střelce
celé soutěže.

Mladší žáci

Mladší žáci se od začátku soutěže
usadili v klidném středu tabulky a ode-
hráli celou sezónu bez větších výkyvů.
Trenéři Karel Chaloupský a Tomáš Bolek
se však po celý rok museli potýkat s ma-
lým počtem hráčů a tak byla řada utká-
ní, kdy museli vypomoci hráči z mladší
přípravky. Od příští sezóny se tato sou-
těž bude měnit a hrát se bude jen na
polovinu hřiště v počtu 1+7.
Branky: Plavec z penalty, Kot

AFK Chrudim B - Mladší žáci 
0 : 2 (0 : 0)

Branky: Chaloupský, Hudec

Přípravky

Přípravky odehrály naprosto rozlišné
sezóny. Zatímco starší přípravka se pod
vedením trenéra Petra Hudce potýkal
s nedostatkem hráčů a za celý rok zví-
tězila v jediném zápase, mladší příprav-
ka, kterou vedl Pavel Václavek, zažila
po letech půstu úspěšný rok, kdy zvítě-
zila ve 25 zápasech a jen pětkrát pro-
hrála. Bohužel se jí i vinou absencí klíčo-
vých hráčů nevydařil kvalifikační turnaj
pro zápasy o přeborníka kraje a tak své
úspěšné tažení nedotáhla do konce. Nej-
lepším střelcem mužstva byl Martin Ně-
mecký s 22 góly.

Na závěr bych už chtěl jen poděkovat
všem hráčům a trenérům za vzornou re-
prezentaci našeho oddílu a sponzorům
za podporu přeloučského fotbalu s přá-

ním, aby příští rok byl minimálně stejně
úspěšný jako ten letošní.    Jiří Rokyta

Předseda FK Přelouč Josef Vančura
a Aleš Ulrych s pohárem za vítězství 

v 1. B třídě

Předseda STK Pardubického krajského fotbalového svazu
(PKFS) ing. Braun předává pohár za vítězství v 1. B třídě Mužstvo děkuje divákům po zápase s Bítovany

Inzerce



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 50
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


