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Rada města Přelouče
87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém
programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek
a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul. Račanská a T. Přeloučského. Záměrem města je provedení opravy a rekonstrukce komunikací. Rozsah prací v ulici Račanská spočívá ve vý-

Inzerce

měně stávajících chodníkových povrchů, vjezdů, zřízení nové
autobusové zastávky, vybudování nového chodníku po levé straně komunikace ve směru od světelné křižovatky s počátkem
úpravy od křižovatky s ulicí Libušina, rozšíření vozovky z 6,30 m
na 8,00 m v délce 164 m. Předpokládané náklady na celé dílo
jsou ve výši 4 800 000,- bez DPH. Hlavním kritériem pro vypracování nabídky je nejnižší cena. V ulici Tůmy Přeloučského je
nutné provést celkovou rekonstrukci. Stavební práce zahrnují
úpravu podloží, včetně nového živičného povrchu vozovky, podélných parkovacích stání včetně malého parkoviště při parku
po pravé straně při vjezdu z ulice 28. října. Součástí stavebních prací bude nové rozmístění stožárů, včetně výměny kabelových rozvodů a rozhlasu, uložení trubek pro metropolitní síZ.

Mysliveckému sdružení Břehy-Lohenice. Rada též vzala na vědomí zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise z 24. 3.
2010 a souhlasila s úpravou přechodu pro chodce na silnici
I/2 v místní části Lhota, spočívající v zabezpečení pomocí světelné signalizace s přisvětlením.
88. schůze Rady města Přelouče proběhla 12. 4. 2010. Jedním z důležitých bodů jednání bylo schválení II. fáze záchranného archeologického výzkumu na stavbě nové budovy Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích.
I. fázi archeologického výzkumu schválila rada města 1. 3. 2010.

Inzerce
Stávající schodiště vedoucí do prostor parku bude upraveno včetně opětných zdí.
Předpokládané finanční náklady jsou ve
výši 3 700 000 Kč bez DPH. Základním kriteriem pro vypracování nabídky je opět nejnižší cena. Rada též vyhlásila záměr na výpůjčku nebytových prostor v domě čp. 17
v Lohenicích (bývalý obchod a stodola)
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Zprávy z radnice
Součástí této dohody bylo i ujednání, že v případě odhalení
archeologických situací bude jednáno se zhotovitelelem výzkumu o uzavření dohody o provedení II. fáze. Jde o vlastní výzkum
zjištěných objektů, tzn. vybrání, zdokumentování, vyfotografování a geodetické zaměření archeologických situací. Na místě
archeologického průzkumu byly objeveny historické objekty, jejichž původ by mohl spadat do 13. nebo 14. stol. V současné
době probíhá další odkrývka a archeologické práce pokračují
II. etapou. Na základě doposud objevených nálezů lze dle mínění vedoucí archeologického výzkumu předpokládat, že se jedná o zbytky původních hospodářských objektů, studní a odpadních jímek. Objevena byla i část kanalizace, jejíž původ se
ale datuje do období 18. století. S ukončením prací se počítá
nejdéle do konce června 2010 a maximální náklady by neměly překročit 1.800.000 Kč včetně DPH.
Dalším bodem jednání 88. Schůze byla i zpráva o vytíženosti spojů MHD v Přelouči. Radní též rozhodli o výměně mini-

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 3. 2010 evidováno celkem
1400 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci březnu tedy činila v této oblasti 9,94 %.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov 43,33 %, Litošice 35,42 %, Holotín 33,33 %, Vápno 22,81 %, Strašov 18,57 %, Sovolusky
17,91 %, Kasalice 17,71 %, Poběžovice 17,07 %, Hlavečník 15,45 %.
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice
9,54 %, Choltice 10,91 %, Břehy 7,5 %, Řečany nad Labem 6,96 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 8,98 %. V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 7,42 % s celkovým počtem 7 046 evidovaných
uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 3. 2010
celkem 954 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 7,4 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 3. 2010 hlášeno na ÚP celkem
258 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo celkem 5,4 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Inzerce
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busu za nízkopodlažní autobus SOR a souhlasili s projednáním
změny smlouvy s Veolií Transport Východní Čechy o závazku
veřejné služby v MHD v Přelouči. K výměně bylo přistoupeno
i z důvodu překročení maximálního povoleného limitu přepravovaných osob ve voze a to zejména u ranních a odpoledních
spojů, kdy se cestující dopravují do zaměstnání a zpět. Pokud
by řidič trval na dodržování předpisů, potom by část cestujících
nad stanovený limit musel zanechat na zastávkách. Odpovědnost za přeplněný autobus nese v plné míře řidič, v případě
kontroly mu hrozí pokuta, v případě dopravní nehody nese odpovědnost trestní. Přeplněný autobus zhoršuje i odbavení cestujících a tím narůstá možnost zpoždění.
Rada též doporučila zastupitelstvu města schválit použití
výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 899.981,- Kč za
rok 2009 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré
a nemocné občany města Přelouče.
mh

Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice, K. H. Máchy 908, Přelouč
- telefon: 466 958 827
Oddělení zprostředkování
Kontaktní místo státní sociální podpory
- telefon: 466 953 516

Příručka nezaměstnaného v roce 2010
7. Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období v posledních třech letech před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců - tuto podmínku lze splnit
i započtením náhradní doby zaměstnání (plný invalidní důchod, osobní péče o dítě do 4 let apod.).
b) požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci o poskytnutí PvN a
c) ke dni, k němuž má být PvN přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na PvN, pokud po uplynutí
této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.
O PvN se rozhoduje dle právních předpisů o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, Hlava III.
8. Kdo nárok na podporu nemá?
Uchazeč o zaměstnání
" se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením
do evidence UoZ zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu poručení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášZ hrubým způsobem: to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
" který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence
UoZ bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné
zaměstnání zprostředkované úřadem práce,
" kterému vznikl nárok na výluhový příspěvek, a tento příspěvek je vyšší než PvN, která by mu náležela, je-li výluhový
příspěvek nižší než PvN, která by mu náležela, náleží PvN
ve výši odpovídajícího rozdílu mezi PvN a výluhovým příspěvkem.
Pokračování příště.
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Připomínáme:
Město Přelouč a ateliér Sviridov
vyhlašují pro občany města

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

MOJE MĚSTO VE FOTOGRAFII
Tématické okruhy:
# Přelouč objektivem obyvatel
# život ve městě a jeho okolí (denní i noční záběry)
# příroda Přeloučska v každém ročním období

Uzávěrka soutěže:

l. kolo
2. kolo

Inzerce

31. 5. 2010
30. 9. 2010

Fotografie (min. rozměr 10 x 15 cm) můžete zasílat v papírové,
nebo odpovídající digitální podobě na adresu:
rost@mestoprelouc.cz
Vítězné snímky budou součástí nástěnného kalendáře
města Přelouče pro rok 2011.
Ocenění autoři získají 5 ks těchto autorských kalendářů.
Připraveny jsou i další hodnotné ceny.
Bližší informace na www.mestoprelouc.cz.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
zimě definitivně odzvonilo a v souvislosti s tím se nám začíná měnit i situace na silnicích. Mnozí z nás přesedlali z aut
a ostatních dopravních prostředků na příjemnější, levnější, ač
někdy ne zcela bezpečný vynález zvaný kolo. Ne všichni si
ale uvědomují, že jakmile usednou za řídítka kola, stávají se
podle zákona o silničním provozu řidičem! A tak si tedy musíme počínat i na pozemních komunikacích.
Řidič, stejně jako všichni ostatní účastníci provozu na
pozemních komunikacích, je mimo jiné povinen:
$ chovat se ohleduplně a ukázněně, aby neohrožoval život,
zdraví nebo majetek jiných osob nebo svůj vlastní
$ přizpůsobit své chování stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, svým schopnostem a zdravotnímu stavu
$ k řízení provozu, světelnými signály, dopravními značkami a zařízeními

ale také proto, že řada řidičů - cyklistů si po zimě ještě nedala do pořádku osvětlení. V tomto období se budeme zaměřovat
na cyklisty jedoucí za tmy po městě i mimo něj i cyklisty jezdící po chodnících. Ti, kteří budou řádně vybaveni osvětlením,
odměníme malou pozorností, ti ostatní budou odměněni některou ze sankcí (až do výše 2.000 Kč na místě!).

Co tedy znamená mít řádné osvětlení?
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené
barvy, nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně
a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
Tak zní zákon, ale především to udělejte kvůli sobě a těm, kteří by vás bez řádného osvětlení
MÌSTSKÁ
mohli přehlédnout a způsobit zbytečně neštěstí.
POLICIE

P

Mezi povinnosti řidiče dále patří:
$ věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci
v provozu
$ umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití voA nyní již k některým
zovky (ano i cyklista!)
řešeným událostem
$ snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, pokud tak učiní řidiči před ním
Od volantu za mříže
ØE
LOUÈ
(ne je podjíždět a pokračovat přes přechod mePři provádění měření rychlosti na zdánlivě nezi uskakujícími chodci)
smyslném místě v obci Klenovka, bylo pro vysokou
$ podrobit se na výzvu stanovených osob (též strážníka) vyšetrychlost zastaveno vozidlo, jehož řidič nevlastnil (NIKDY) řidičření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látské oprávnění. Navíc už byl za jízdu bez „řidičáku“ a pod vlivem
kou
alkoholu potrestán podmíněným trestem. Z důvodu podezření
spáchání trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnuCo řidič nesmí?
tí a vykázání“ byla na místo přivolána hlídka, která si muže
$ požít alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku běihned odvezla. Bohužel ani spolujezdec vozidlo nemohl odvézt,
hem jízdy nebo před jízdou, kdy může ještě být pod jejich
neboZ ani ten nevlastnil řidičský průkaz - ten jen dočasně do
vlivem
skončení zákazu řízení za jízdu pod vlivem alkoholu.
$ řídit vozidlo, pokud je jeho schopnost k řízení snížena v důsledku zdravotního stavu
Podivná jízda taxi
$ předat řízení vozidla osobě, která nesplňuje tyto podmínky
Po předchozím upozornění „na podivně jedoucí automo$ držet v ruce nebo jiným způsobem telefon
bil“ byl kamerovým systémem zaznamenán řidič, který jel vo$ kouřit při jízdě na motocyklu, mopedu a jízdním kole
zidlem taxi služby kolem autobusového nádraží. Jízda to byla
opravdu podivná. Auto střídavě couvalo a rozjíždělo se, najelo
Toto jsou jen základní povinnosti všech řidičů, mezi
do protisměru i na chodník, pak těsně minulo ostrůvek a dokteré patříme i my, kteří usedáme na svá kola. Řada dalších
pravní značku. Než se řidiči podařilo najet na hlavní silnici, dopovinností, které se týkají jízdy na pozemních komunikacích,
razila naštěstí
vyplývá z dalších paragrafů a opravdu doporučuji všem, prona místo hlídlistovat učebnice autoškoly nebo zákon č.361/2000Sb. Možka MP, která
ná jste se už teo podivili, co všechno se Vás dotýká a to jsme
provedla dese nedotkli konkrétního paragrafu o jízdě na jízdním kole
chovou zkoua povinnosti cyklistů
šku a zjistila
$ mladších 18 let použít za jízdy ochrannou přilbu,
přítomnost al$ zákazu jet bez držení řídítek nebo držet se jiného vozidla, vést
koholu v dedruhé jízdní kolo nebo zvíře, jet na jednomístném kole ve
chu ve výši
dvou,
2,14 promile.
$ mít nohy na šlapadlech,
To vše v těsné
$ mít za snížené viditelnosti kolo řádně osvětleno.
blízkosti autobus. nádraží
Zmiňuji zde problematiku cyklistů nejen proto, že jsou na
v odpoledních
silnicích mnohem zranitelnější než řidiči motorových vozidel,
hodinách.
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Dopravní nehoda cyklistky
Záchrannou
službou jsme
byli požádáni
o asistenci na
dopravní nehodě, která se stala na kruhovém
objezdu. Údajně mělo jít o nehodu automobilu s cyklistou.
Po příjezdu na
místo jeden ze
strážníků
usměrňoval
dopravu a druhý asistoval při
ošetřování lehkých zranění cyklistky. Přitom nemohl přehlédnout, že paní jeví známky požití alkoholu nebo jiné návykové
látky. Proto byla cyklistka (řidička) vyzvána k dechové zkoušce.
Ta ukázala 3,1 promile v alkoholu v dechu. Po několika minutách opakovaná zkouška ukázala výsledek dokonce 3,41 promile! Paní byla převezena do nemocnice v Pardubicích a věc
si převzala dopravní skupina PČR.
Na závěr bych rád reagoval na příspěvek, který si můžete, stejně jako já, přečíst na stránkách www.prelouc.com.
V článku nazvaném „a tohle by do Roštu také neotiskli“
píše autor o jednání svého syna, za které byl vyřešen strážní-

kem pokutou. Vzhledem k tomu, že se mladík rozhodl močit
v parku na budovu trafostanice v odpoledních hodinách, dopustil se hned několika přestupků na úseku veřejného pořádku. Prvním bylo to, že budil veřejné pohoršení. Tou dobou chodily kolem malé děti ze školy a nevhodnost jeho chování pochopí
snad každý.
Dalším přestupkem bylo znečišZování veřejného prostranství, když močil na budovu (nikoliv vedle zdi, jak je napsáno
v článku), na kterou „maloval“ močí znak ve tvaru písmene A
v kruhu. Nemyslím si, že by si kdokoli nechal dobrovolně
močit nebo podobným způsobem malovat na fasádu svého domu! Strážníci, kteří konali tou dobou obchůzkovou činnost tedy zcela správně a oprávněně toto jednání vyřešili
na místě příslušnou sankcí.
Pokud jde o provozování veřejného WC - zhledem k tomu,
že dochází na toaletách ke znečišZování a poškozování těchto prostor, jsou klíče k dispozici v HOLIČSTVÍ, kde si je může
kdokoliv vyzvednout a WC použít. Po dohodě s kompetentními osobami bude na vhodném a viditelném místě umístěna
cedule, která bude informovat o uložení klíčů v holičství.
Na další ironické komentáře rozhořčeného autora je myslím
zbytečné reagovat.

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

Chovatelská přehlídka trofejí
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, jakožto orgán státní správy
myslivosti, rozhodl v rámci hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře o konání chovatelské přehlídky za rok
2009, a to ve dnech 16. - 18. 4. 2010
v budově Občanské záložny. Pořádání této akce bylo uskutečněno ve spolupráci
s MěÚ Holice a Magistrátem města Pardubice, přičemž organizačně byla chovatelská přehlídka tak jako v minulých letech svěřena Okresnímu mysliveckému
spolku Českomoravské myslivecké jednoty Pardubice. Samotnému zahájení přehlídky, jehož se účastnili zástupci jednotlivých měst, OMS ČMMJ Pardubice, tak
jako zaměstnanci dotčených obcí a Krajského úřadu Pardubického kraje na úseku státní správy myslivosti, předcházelo
přebírání trofejí od jednotlivých uživatelů honiteb a následné posuzování chovné kvality zvěře dle předem stanovených
kritérií. Mezi předloženými trofejemi byly nejvíce zastoupeny trofeje zvěře srnčí,
a to v celkovém počtu 753 kusů, z nichž
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uživatelé honiteb ve správním obvodu
MěÚ Přelouč předložili 193 trofejí této
zvěře. Další zastoupenou zvěří byla zvěř
daňčí, černá, trofeje lišek obecných a je-

zevců lesních. Trofeje s předpokládaným
ziskem medailového ocenění byly bodovány pomocí mezinárodně uznávané metody CIC, přičemž jedna z trofejí srnce
obecného, předložená uživatelem honitby v působnosti Magistrátu města Par-

dubice přesáhla bodovou hranici 140 b.
CIC a stala se tak trofejí význačnou. Výstava, jejíž součást tvořily rovněž fotografie „klenotů přeloučské přírody“ a výtvarná díla žáků Základní umělecké školy
v Přelouči, byla otevřena pro veřejnost
v pátek 16. 4. 2010 od 10.00 hodin a ukončena předáním trofejí jednotlivým uživatelům honiteb v neděli 18. 4. 2010 ve
14.00 hodin. MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí, tímto děkuje všem, kteří se
podíleli na uspořádání této nejen pro
mysliveckou veřejnost významné akce
a pomohli tak k jejímu bezproblémovému průběhu. Poděkování pak patří zástupcům města Přelouče podílejícím se
na technickém vybavení výstavy, členům
hodnotitelské komise, zástupcům státní
správy myslivosti a ochrany přírody, zástupci Základní umělecké školy v Přelouči, jednotlivým uživatelům honiteb a zejména pak správkyni Občanské záložny
paní Bláhové.
F. Novotný,
odbor životního prostředí
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Velikonoční vycházky po Přelouči
Tak máme za sebou nejkrásnější svátky jara. První dva dny se docela vydařily, ale v pondělí bylo zima, jako by mělo
chumelit. Vycházek po památkách města Přelouče se zúčastnilo kolem dvaceti
lidí (nejen z Přelouče). Byla jsem nadšena jejich zájmem. Mladí lidé byli sice
v menšině, ale přišli. Obdivovala jsem
mladou maminku, která přišla i s kočárkem a vydrželi s námi až do konce.
A nechyběl ani pár manželů, kteří na
vycházku přivedli i svého hodného psíka. Vzácné informace o historii dávné
i nedávné jsem získala od místních obyvatel, kteří se vůbec netajili tím, jak to
tady mají rádi. Uvědomila jsem si, že právě pro kontakt s takovými lidmi, kteří se
dostavili, podobné akce vůbec dělám.
Vždy mě to obohatí, ale také vylepší náladu. Moc vám všem děkuji.
Vycházku jsme začínali na Masarykově náměstí u Občanské záložny, významné dominanty města, která v příštím roce oslaví své stoleté trvání. Na náměstí
jsme si pověděli o nejstarší historii a nejvýznamnějších přeloučských osobnostech. Pak jsme prošli patrně do historic-

ky nejstarších míst - do parku za kostelem
sv. Jakuba. Měli jsme štěstí. Naši skupinu uviděl místní pan farář, a tak nám šel
naproti. Byli jsme rádi, protože nám zpřístupnil kostel i původní románský prostor dávného kostelíka, který je dnes
součástí chrámu a slouží jako zákristie.
Tam jsme obdivovali staré nástěnné malby, nedávno restaurované. Úžasný pocit,
jako bychom přišli do hodně dávné minulosti, všichni se zde ztišili a mluvili
šeptem. Prostě nádhera. Prohlédli jsme
si také hlavní interiér kostela sv. Jakuba, pěkné Kramolínovy nástěnné malby
a obdivovali barokní varhany, dovezené
sem ze Sedlce. Připomněli jsme si i některé neblahé události z historie Přelouče a naše cesta pak pokračovala Zborovskou ulicí kolem barokního domu,
jednoho z mála ve městě dochovaných.
Prohlédli jsme si exteriér evangelického
kostela a prošli až k původnímu Emlerovu pivovaru. V Přelouči se dochovalo
dosti zajímavých staveb z první čtvrtiny
20. století, především obytných domů, ale
nechybí tady ani funkcionalistické stavby významných architektů. Naše vycház-

Na roštu
Právě jsem se vrátila z průzkumu terénu pro další připravovanou vycházku na 15. 5. 2010 nazvanou - „Přes památky k Labi“ (opět vycházíme ve 14.00 hod. od Záložny). A byla
jsem nadšená. Hned jak jsem sešla od lékárny ve Zborovské
ulici k domům, kde se říká „Na dole“, dýchlo na mně kouzlo
zašlých časů a příjemný klid, který se tady nějak zapomněl. Právě touto cestou, někdy kolem roku 1348, asi procházel opat Neplach, který sem často připlouval na lodi z opatovického kláštera, vystoupil u starého přívozu „pod domy“ a ubíral se částí
městečka „Na dole“ brankou k tvrzi stojící při západní straně
náměstí, kterou spravovali jeho synovci Hroznata a Petr. A jak
je to dávno, co právě těmito místy vedla známá Trstenická stezka, a kolik staletí už prošla od doby, kdy zde vznikla první slovanská osada, tzv. okrouhlice. O tom všem si budeme povídat,
ale naším cílem přece jenom bude řeka Labe. Jak se asi v těchto místech žilo lidem ve středověku i v době novější, kde stávaly mlýny a kde obydlí rybářů a vůbec, co řeka lidem přinášela
a co jim brala. Prošla jsem se po břehu až k elektrárně, obdivovala staré a mohutné duby a nádherné okolní nivy, naštěstí ještě lidmi úplně nezastavěné. Vy ani nevíte, jakou přírodní
nádheru máte doma. Místa, kde se dá čerpat energie a posílit dobrá nálada. Všude bylo čisto, jen v jednom případě jsem
uviděla na zemi se povalující pet láhev. No a pařezy nově pokácených mohutných stromů na břehu. Vždycky mě bolí, když
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ka pak pokračovala k rodnému domku
Františka Filipovského, popovídali jsme
si i o roštu vystaveném na kruhovém objezdu, atributu sv. Vavřince, přidaného do
znaku města Přelouče v 16. století a nezapomněli jsme ani na podivuhodné
události z dřívějších dob, k čemuž nás
vyprovokoval keramický kachel na jednom z domů, na kterém je znázorněno
vytahování vola na věž radnice. Ještě
dosti dlouho jsme si povídali a postávali, než jsme se skutečně rozešli. Více než
dvouhodinová vycházka po památkách
a historii města Přelouče byla ukončena
opět na Masarykově náměstí. Tak mě napadlo, že bych pro zájemce mohla připravit jinou trasu vycházky a podívali
bychom se až k původním nejstarším
slovanským osadám a k řece Labi. Takže, kdo byste měl zájem, můžete mi volat na číslo 723 58 34 58. Datum jsem
stanovila docela příhodně na mezinárodní den rodiny - na sobotu 15. května
2010 ve 14.00 hod. Vycházeli bychom
opět z Masarykova náměstí od Občanské záložny. Už teo se na vás moc těším.
PhDr. Eva Jančíková

lidé kácejí stromy, tak důležité nejen pro život člověka. Oni naši dávní předkové věděli, proč stromy uctívali. Ale o tom víc při
dalším setkání, na které se budu těšit.
Eva Jančíková

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE DO SBORU TŮMY PŘELOUČSKÉHO

NA MÁJOVÝ KONCERT
židovské písně z celého světa a spirituály

V NEDĚLI 9. 5. V 17 HOD.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
ul. Tůmy Přeloučského 332, Přelouč

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU

ZASTAVENÍ Hynka Schustera
olejomalby a dřevořezby
OTEVŘENA DO NEDĚLE 23. 5. VŽDY
VE STŘEDU 9-16, ČTVRTEK 14-17, NEDĚLE 14-17
KDYKOLI PO DOHODĚ NA TEL.: 723 504 135
V prostorách sboru Tůmy Přeloučského, v Přelouči.
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Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové
a Klub rodáků a přátel Přelouče
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

8. května 2010 v 10.00 hod.
vzpomenou u památníku bojovníků
proti fašismu a rasismu

65. výročí ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených
přeloučských občanů německými okupanty
položením kytic k památníku v parku u sokolovny.
V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Krásně zrekonstruovaný park U SOKOLOVNY
slouží nyní jako místo odpočinku
všem věkovým skupinám občanů a je chloubou města

Jindřich Fröde,
popraven v 13 hodin 13 minut 13. 2. 1942
I když jeho jméno většina z vás v životě
neslyšela, Jindřich Fröde bezpochyby patří
k nejvýznamnějším osobám našeho města.
Narodil se 24. 12. 1900 v Žamberku, kde se
vyučil hodinářem a zlatníkem. V Hradci Králové nastoupil v roce 1920 vojenskou službu.
Zde se seznámil se svou budoucí ženou Julií Novákovou, se kterou se odstěhoval v roce 1924 do Přelouče, kde pracoval jako reJindřich Fröde vizor u firmy Radiotechna Přelouč. S ženou
(24. 12. 1900 — Julií měl dvě děti, syna Jindřicha a dceru
— 13. 2. 1942) Vlastu. Počátkem ledna 1941 se stal členem
zpravodajské protinacistické odbojové organizace Julek pod
vedením Dr. Jedličky z Prahy, která navazovala na odbojovou
skupinu Úvod. S radiostanicí (krycí jméno „Magda“, typ FX 10)
podával přísně tajné zprávy o přepravě válečného materiálu do
tehdejšího Sovětského svazu a Londýna a také opravoval porouchané vysílací radiostanice. „Tatínek si dobře uvědomoval,
jaké důsledky mohly vyvolat jeho činy, ale byl to hrdý vlastenec“.
Večer 13. 10. 1941 do domu Jindřicha Fröde, ve Smetanově ulici, v Přelouči, vtrhlo pardubické gestapo, které dle rozkazu praž-
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ského gestapa mělo nalézt ukrývanou radiostanici. „Ani po krutém mučení tatínek gestapu neprozradil, kde radiostanici ukrývá. Až když gestapo přikázalo mně, mému bratru a mamince,
abychom si sbalili věci, že pojedeme s nimi, tatínek přiznal,
že vysílačku ukrývá na půdě, odkud často vysílal“. Gestapo nad
ránem Jindřicha Fröde odvezlo do Pardubic a následně do vězení na Pankráci v Praze, kde byl krutě mučen a vyslýchán. „Té
noci jsem tatínka viděla naposledy. Dnes vím, že nám svým
přiznáním zachránil život, protože bychom zcela určitě skončili v koncentračním táboře“. Od 15. 11. 1942 do 6. 2. 1942 byl
Jindřich Fröde vězněn v Terezíně. Na poštovním lístku z koncentračního tábora Terezín, své rodině píše: „Moji drazí, vede se
mi dobře, jsem zdráv, doufám, že vy také. Mohu dostat jeden
vánoční potravinový balíček, musí ale vážit jen do 1 kg, jinak
mi nebude doručen. Zdraví a líbá váš Jindra“. „Hned poté jsme
tatínkovi do koncentráku poslali přesně naváženou porci husy. O tom, že tatínek husu skutečně dostal, jsme se dozvěděli až od jeho spoluvězně pana Vacka, který byl z Terezína propuštěn na svobodu.“ 6. 2. 1942 byl Jindřich Fröde deportován
do koncentračního tábora Mauthausen. Zde byl 13. 2. 1942
v 13 hodin 13 minut zastřelen dle rozsudku smrti, který dne
19. 1. 1942 vynesl v Praze na Pankráci staný soud v jeho nepřítomnosti. Za hrdinství v protifašistickém odboji bylo Jindřichu
Fröde 20. 10. 1945 uděleno státní vyznamenání Československého válečného kříže. Jeho a další oběti fašismu a nacismu
nám připomíná pomník občanům našeho města, v parku naproti kinu.
Při pomyšlení, že Němci v roce 1942 po atentátu na Heydricha nechali kvůli údajně ukrývaným vysílačkám vypálit Lidice a Ležáky mě zamrazí. Co by se stalo s rodinou Jindřicha
Fröde? Vypálili by Němci i Přelouč? Stačilo půl roku a možná
bych neměl nikdy příležitost tento článek o svém pradědečkovi psát a vy číst.
Chtěl
bych tímto
poděkovat
své babičce
Vlastě Vančurové (rozené Frödové) za informace a svědectví, které
zde uvádím.
Petr Šrek

Poštovní lístek z koncentračního tábora Terezín
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Vzpomínka k 65. výročí umučení
a nedožitému 85. výročí narození bývalého studenta
Míly Potůčka (24. 2. 1925 - 11. 1. 1945)
Ve Veverkově ulici v čp. 752 (nyní Dům
dětí a mládeže) bydlel v době před II. světovou válkou a částečně i v letech válečných
se svojí matkou - od r. 1939 vdovou - tichý
a skromný student Míla Potůček. Okupaci
naší vlasti prožíval velmi emocionálně, s nevšedním zájmem sledoval politické dění a vývoj na frontách II. světové války. Nebylo proMiloslav Potůček to žádným překvapením, že se jako student
24. 2. 1925 — 6. B třídy pardubické reálky zapojil spolu se
— 11. 1. 1945 třemi dalšími spolužáky do protifašistického
odboje proti okupační moci. Iniciátorem studentského odboje
byl spolužák Jaroslav Pácl z České Třebové - Párníku, který pracoval v českotřebovském odboji již téměř rok. Začátek roku
1943 stal se však pohromou pro celé odbojové hnutí v bývalém protektorátě, jmenovitě ve východních Čechách. Po zatýká-

ní na Českotřebovsku došlo i na pardubický studentský odboj. Míla Potůček byl zatčen dne 25. 2. 1943 přímo ve škole.
Vězněn byl v Terezíně, dále na Pankráci, opět v malé pevnosti
v Terezíně, v Bautzenu (Budišíně), v Drážoanech, kde byl 12. 7.
1944 Lidovým soudem odsouzen k trestu smrti. Na svoji popravu si však musel počkat nekonečných 180 dní! Trest byl vykonán v Drážoanech až 11. 1. 1945, tedy měsíc před 20. výročím svého narození. Míla Potůček byl vyznamenán válečným
křížem 1939 in memoriam, uděleným prezidentem republiky.
Oběma popraveným studentům Páclovi a Potůčkovi byla v budově bývalé pardubické reálky odhalena dne 19. 10. 1994 pamětní deska za četné účasti spolužáků, členů profesorského
sboru, zástupců ÚV a OV Svazu protifašistických bojovníků, ale
též 3 spoluobčanů našeho města. Vzpomeňme také my, občané města Přelouče, u příležitosti obou výročí na tohoto skromného, avšak statečného mladého muže.
F. Hollmann

Korespondence z vězení Oldřicha Libenského,
popraveného v roce 1944,
se svojí manželkou Aninkou a příbuznými
(Tento článek zveřejnil v roce 1946 porevoluční funkcionář přeloučské Radiotechny - František Málek, bývalý hráč kopané AFK Přelouč, jehož úmrtí v minulém roce vzpomenul v č. 5/2009 Přeloučského Roštu jeho sportovní přítel
- náš dopisovatel František Hollman, kterému byl autorem věnován.)
kdož jsme na zprávy ze zahraničí čekaDne 11. srpna 1946 budou tomu dva
li, tyto ochotně sděloval. Oldřich Libenský
roky, kdy v pankrácké sekyrárně poprvé
riskoval. Bez odborného vzdělání se vya naposledy sklonil Oldřich Libenský svou
pracoval na jednoho z nejlepších továrhlavu před německými vrahy. Toto strašních techniků a pomocí těchto svých
né datum nám bylo znovu připomenutechnických znalostí sloužil svým způsoto při nedávné pietní slavnosti, kde byla
bem vlasti. Podávali jsme si ruce, když
odhalena v přeloučské Radiotechně papřišli pro něho, ani se nezachvěl, snad
mětní deska popraveným spoluzaměstproto, že byl na to připraven. Nyní nenancům Jindřichu Frödemu a Oldřichu
chám hovořiti jeho spoluvězně, který
Libenskému. Zahledíme-li se na studené
s ním sdílel společnou celu. Vše, co viděl
písmo pamětní desky, nemůže nám ujít,
a o čem s ním Oldřich Libenský mluvil,
že oba hrdinové se narodili dne 24. prozapsal a paní Libenská mi tyto listy s nesince, v den, kdy celý křesZanský svět
všední ochotou zapůjčila:
oslavuje narození Spasitele, který zemPardubické gestapo přijelo najisto. Jeřel za nás, popraven na kříži. Jindřich Fröden z těch, kterému umožnil poslech na
de a Oldřich Libenský zemřeli také za
krátkých vlnách promluvil a právě ten,
nás a s nimi tisíce jiných, a tak pomohli
jehož případ byl nejtěžší, Oldřich Libenvyrůsti onomu ohromnému vzdoru a odský, zhotovil specielní krátkovlnnou přijíporu proti domýšlivému a krvelačnému
mací stanici. Jak se to na tohoto držitele
národu německému.
přístroje prozradilo, není známo, ale doOldřich Libenský byl veselý, přímo žityčný nevydržel vyšetřovací metody gesvelný. Poslouchal v kabině Londýn v dotapa a promluvil. Oldřich Libenský stále
bě, kdy jiní začali býti opatrní a procházapíral a nepromluvil, byl v pravém slova
zel zkušebny a montovny, kde nám všem,
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smyslu rozbit. Celá zadní část těla byla
téměř od hlavy k patě od mučení úplně
zčernalá. Ústa uvnitř rozbita na cáry. Zuby rozviklané a oba ušní bubínky proražené. Teprve když mu pohrozili, že půjde
na „vatadlo“ (co je „vatadlo“ jsme nezjistili) odpověděl: „Pánové, na to vatadlo už
nepůjdeme, přiznávám se, že jsem zhotovil onu krátkovlnnou stanici“. Byl chycen další a opět promluvil. Dalších 16 případů bylo Libenskému dokázáno. Věděl,
že je ztracen, a nyní projevila se jeho pravá povaha, když píše své ženě, která očekává narození dítěte, jež on již nespatřil:
Drahá Aninko! Děkuji Ti za dopis
ze dne 14. dubna a za balíčky s prádlem a jídlem, které jsem pravidelně
a v pořádku obdržel. Dne 22. dubna
jsem byl převezen z pracovny k německému soudu v Pardubicích. O mne si
nedělej žádné starosti. Buq klidná
a věř, že i tuto zkoušku osudu vydržíme. O mé zdraví neměj obav, dám na
sebe pozor. Zde je všude čisto a jídla
dosti, dobře se vyspíme, tak jen buq
klidná a připravuj si vše k porodu, abys
měla všechno při ruce. Lituji, že nemohu být v té těžké hodince u Tebe
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a věřím, že bude dosti dobrých lidí, kteří Ti budou nápomocni. Přebytečné věci z pokoje dej pryč, abys měla pro dítě více místa a pohodlí. Uspořádej si
vše tak, abys to měla praktické. Řekni
panu domácímu, aw Ti nechá na přebytečné věci, bude-li to třeba, sklep.
Napiš mi, jak jsi byla u lékaře a co Ti
říkal, zdali je vše normální. Mně smíš
psát každý týden česky. Já Tobě mám
dovoleno psát jednou za 14 dnů. Ve
čtvrtek byl u mne Jaroslav, tak Tě bude jistě informovat, že jsem opravdu
zdráv a nic mi nechybí. Máme zde často lékařské prohlídky, takže o naše
zdraví je dobře postaráno. Těším se,
že mně brzy napíšeš, já Ti budu zase
psát při první možnosti. Napiš, zda
Ti pan domácí pronajme ten sklep.
Všechny mnohokrát zdravím, maminku, bratry, sestru a zejména Tebe, moje nejdražší. Buq klidná a silná. Mnohokrát Tě líbá Tvůj Oldřich.
Události šly rychle. Byl odsouzen
k smrti s odkladem 90 dnů. Hned po svém
odsouzení píše svému bratrovi a ženě:
Milý Jaroslave! Je to poslední dopis,
který píši, a nemám odvahu jej psát
mojí ženě, nebow nevím, jak to u nás
všechno vypadá. Vím, že je to všechno
hrozné pro Vás všechny, ale při tom
Vás ubezpečuji, že já pro svoji osobu
jsem se vším smířen. Děj se vůle Boží! O moji rodinu, doufám, že válka
dlouho nepotrvá, bude snad postaráno. Děkuji Vám všem, zvláště Tobě, co
jste pro mne udělali, a odpuswte, jestli jsem někdy Vám ublížil. Mamince
obzvlášw děkuji za výchovu a všechnu
starost, kterou se mnou měla, a aw

mi odpustí bolest, kterou jsem jí způsobil. Buqte všichni stateční a s mým
osudem se smiřte. Denně se modlím,
aby válka brzy skončila, ne snad abych
byl zachráněn, ale proto, abyste byli
ušetřeni útrap, které s sebou válka přináší. Čekám, Jaroslave, že mne navštívíš, návštěvy jsou povoleny každý den
mimo neděli, ale nejjistější je to v úterý. Tak Vás všechny pozdravuji a se
všemi se loučím, matko, sestro a bratři. Buqte s Bohem! Váš Oldřich.
Milá Aninko! Tvoje dopisy z Hradce jsem obdržel, ale nemohl jsem na
ně odpovědět. Píše se jednou za dva
měsíce. Mám velkou radost z narození našeho syna, kterého, dá Bůh, beze mne také dobře vychováš. Buq jen
hodně silná a statečná a hleq na mne
zapomenout. Nyní musíš žít jen pro dítě, aw se děje cokoliv. Za vše, cos mi
dobrého udělala, Ti mnohokráte děkuji a když jsem Ti ublížil, tedy mi odpusw. Loučím se s Tebou, má drahá.
Buq s Bohem! Tvůj Oldřich
Dívaje se nyní na poslední jeho listy,
psané na rozloučenou své ženě, matce
a sourozencům, uvědomuji si onu skutečnou pravdu, že žádný neumírá rád.
A on chtěl žít, vím to, znal jsem jeho
plány. Miloval svou vlast, nezradil a toto vědomí mu dává sílu, která vede jeho
ruku, když na samém konci píše toto:
Drahá Aninko! Píši Ti poslední dopis a mám k Tobě hodně přání. Nejprve však jsem Ti povinen za vše poděkovat. Bylas mi tak dobrou ženou,
jakou bych v celém světě nenašel.
Zvláště Ti děkuji za to, jak jsi se vždy
chovala k mé dobré matce. Bylas dob-

rou a věrnou manželkou a věřím, že
budeš i dobrou matkou našemu synovi. A teq moje přání. Jsi ještě mladá,
a proto je mým přáním, abys ze svobodné vůle se znovu provdala, protože život jde dál a není dobře člověku
samotnému. Z Liborka, prosím Tě, vychovej řádného a čestného muže. Doufám, plně, že Ti Bůh dá tolik síly, abys
toto mé přání mohla splnit. Nemohu
ani nyní napsati vše, jak bych si přál,
ale doufám, že vycítíš, jak bych asi Libora vychovával. Ty, můj synu, budeš-li
mé řádky někdy číst, buq vždy čestný,
spravedlivý, k sobě přímý a k druhým
shovívavý. Dělej vždy čest našemu jménu. Tobě, Aninko, ještě jednou za vše
děkuji. Buq statečná. Já odcházím klidně a s čistým svědomím, zdali jsem Ti
někdy ublížil, jistě mi odpustíš. Odcházím s úsměvem na rtech a v mých
očích není stopy strachu. Bůh Vás
všechny ochraňuj! S Bohem!
Drahá maminko! Děkuji Vám za
vše, zvláště za výchovu a všechno starání, které jsem Vám nemohl oplatit.
Je vůlí Boží, abych odešel, tedy se nad
mým osudem nermuwte.
Milá sestro a bratři! I Vám všem děkuji za vše, co jste pro mne kdy vykonali. Pomozte nésti ženě její úděl, za
což Vám děkuji. Váš Oldřich.
Tak žil a pro vlast zemřel Oldřich Libenský, technický úředník továrny Radiotechny v Přelouči. A my nemůžeme
jinak, než pracovat a jednat k prospěchu
své vlasti tak, abychom směli pro ni žít.
Fr. Málek
(červenec-srpen 1946 Naše znělka)

Inzerce
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Napsali nám

POZDRAVY Z CIZINY
Ahoj, zdravím všechny obyvatele Přelouče a především pak
čtenáře Roštu ze severoamerického Chicaga. Na začátku se
sluší poděkovat redakci Roštu za to, že si na mne vzpomněla,
i když jsem z Přelouče již neuvěřitelných šest let. Jak zpívá
klasik „Koukám, jak ten čas letí…“
Jak vyplývá z úvodního odstavce, v současné době žiji s rodinou v Chicagu, tedy na okraji Chicaga, nějakých 120 km od
centra města, což je asi hodina jízdy autem. Pro představu je
to asi obdobné, jako když někdo bydlí u Prahy v Horních Počernicích. Musím ještě dodat, že na počátku svého pobytu ve Spojených státech jsem spolu a manželem a později i dcerou žila ve státě Virginia, v městě Virginia Beach,
nedaleko Norfolku (je to ten samý
Norfolk, kde se odehrává většina
děje televizního seriálu JAG). Tím se
v podstatě dostávám k důvodu svého pobytu zde ve Státech.
Při studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze se mi v roce 2001
naskytla možnost brigády v USA,
právě ve Virginia Beach. Při tomto
tříměsíčním pobytu jsem se seznámila s řadou příjemných lidí a jedním
z nich byl také můj nynější manžel
Paul Rasborschek. (Ne náhodou se
některým toto příjmení zdá evropské. Dědeček manžela, přestože řadu let již žije ve Spojených státech,
totiž pochází z Rakouska). Po dvouleté známosti, kdy se uskutečnilo několik „poznávacích“ zájezdů, jak do
Čech, tak do Států, jsme se s Paulem
počátkem roku 2004 vzali a usídlili se ve Virginia Beach, kde jsme také oba měli legální práci,
což je mimochodem v USA velmi důležité. Již v té době jsem
byla přesvědčena, a následující léta mi to jen potvrdila, že právě právní vědomí je ve Spojených státech velmi vysoké a je tak
i lidmi vnímáno (myslím si na rozdíl od přesvědčení lidí v Čechách, které vychází z amerických seriálů naší, rozuměj České,
televize). Nesmím samozřejmě zapomenout na velmi významnou událost ze začátku roku 2005, kdy se nám v únoru narodila naše dcera Eliška Anna. Když manželovi skončily v roce 2006 pracovní povinnosti, rozhodli jsme se přestěhovat do
Chicaga, kde žije jeho celá rodina. Přestože v Spojených státech,
jak jsem poznala, nepanuje takové úzké sepětí mezi „mladými, staršími a nejstaršími v rodině“ jako u nás, musím přiznat,
že vědomí, že se mohu o někoho v „krušných chvílích“ opřít (když
vlastní rodiče jsou v tu kterou chvíli nepřekonatelně daleko) bylo velmi dobré a povzbuzující.
Po zabydlení se v Chicagu se mi podařilo zvítězit v jednom
z konkurzů, kterých jsem se účastnila, a dokonce (Čechu div
se) absolutně bez protekce i bez zásahů „vyšší moci“, a jako
jediná cizinka mezi domácími získat velmi dobré místo ve zcela soukromé společnosti zabývající se výrobou a dodávkami
zdravotnických pomůcek prakticky do celého světa, Českou
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republiku nevyjímaje. Toto moje první místo v Chicagu v ekonomickém úseku bylo prakticky totožné s oborem, který jsem
ještě v Praze dostudovala. Shodou okolností se ve stejné společnosti následně podařilo získat zaměstnání i mému muži,
i když ve zcela jiném úseku činnosti. S ubíhajícím časem, s nabíranými zkušenostmi jak praktickými, tak teoretickými, se mi
podařilo postupovat až ke dnešní pracovní pozici - vedoucí oddělení slev na centrále. Nedovedete si představit ten „frmol“
v nedávném období tzv. prasečí chřipky.
VraZme se ale k rodině. V současné době se náš život v hrubých rysech podobá životu běžných lidí doma v České republice. Posuote sami. Ráno vstát krátce po šesté hodině, s Eliškou do školky, rychle do práce, odpoledne manžel vyzvedne
dceru, já po návratu domů (pro představu téměř pravidelně
okolo šesté hodiny) připravím něco k jídlu, chvíle zábavy s dcerou
a je večer. Tak plyne celý pracovní
týden. Ještě, že existují víkendy, kdy
je zde opravdu co dělat pro relaxaci - počínaje kulturou, přes sportovní vyžití a konče odpočinkem.
Není to opravdu stejné jako u nás
doma?
Chtěla bych ještě věnovat pár
řádků vztahu k rodné zemi. Dovolím si tvrdit, že kdo toto neprožil, nebo neprožívá, neuvěří. Člověka pojí
pouto k rodné vlasti podstatně silnější, než je ochotna si většina domorodců přiznat. VždyZ to znáte, stále se něco nelíbí, je co kritizovat atd.
Při pohledu z ciziny, a zvláště pak
daleké, většina těchto svárů ztrácí
na svém „velkém“ významu a do popředí se derou myšlenky na rodinu
žijící daleko, na milující rodiče, na
nejbližší kamarády, na známé. Člověk vzpomíná na krásy rodného města (a věřte, že jich je
opravdu o mnoho více než si doma myslíte), na krásy Prahy
a samozřejmě celé České republiky. V těchto chvílích je člověku opravdu smutno, že toto vše nemá na dosah. Na druhou stranu je člověk obklopen vlastní rodinou a především,
v mém případě, dcerou, která navíc umí perfektně nejen anglicky, ale i česky a která se pravidelně na pobyt v Čechách u babičky a dědy vždy nesmírně těší, což mi zase dodává další sílu
k překonání „slabších chvilek“.
Téměř na závěr pár slov k zajímavostem Chicaga a jeho
okolí. Domnívám se však, že by toto vydalo na další článek, neboZ je zde pro návštěvníky prakticky vše, co ve většině případů vyžadují a to aZ z oblasti kultury, architektury jak historické,
tak současné, sportovního vyžití i historie. I když slovo „historie“ má zde poněkud jiný význam než v Evropě a u nás doma.
Doma se pod tímto slovem skrývá období Velké Moravy, Přemyslovců, Václava IV., Karla IV. atd., zatímco zde je toto období poněkud „kratší“, přibližně 150 až 200 let zpět (a to na tom
Chicago v rámci Spojených států není ještě tak špatně). Nicméně je ale opravdu co vidět. V každém případě vás také nezklamou ani obyvatelé zdejšího kraje, a to svojí otevřeností
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a srdečností. Návštěvu zde vám mohu s klidným svědomím
jen doporučit.
To by bylo pro dnešek vše, o co jsem se s vámi chtěla podělit. Děkuji především všem, kteří článek dočetli až sem, za je-

Skandál
„Co se to u vás děje?“ volají a píší
nám e-maily dospělé děti, které studují nebo pracují ve vzdálených městech.
Přelouč je v televizi, v rádiu, v novinách…!
Jsem rozhořčena a zároveň znepokojena tím, jak televize dokáže najednou
převrátit lidem život naruby, když chce za
každou cenu „vyrobit senzaci“. Způsob,
jakým televize Prima natočila a sestříhala rozhovory s žáky, profesory, rodiči
a lidmi, které přepadala s mikrofonem ve
škole nebo poblíž školy, dokazuje, že je
to mocný nástroj ovlivňující mínění široké veřejnosti.
Napadá mě spousta otázek - jaký
měl úmysl a co očekával člověk, který poskytl informace televizi? Byl si vědom
všech důsledků? Chtěl někomu uškodit?
Chtěl senzaci? Kdyby viděl vážný problém a chtěl ho opravdu řešit, bylo by
logické a slušné přijít nejdřív do školy.
Možná nebyl spokojen s tím, že jeho
anonymnímu dopisu nebyla věnována
hned náležitá pozornost. Nebo má tato
aféra také politické pozadí, když vypukla krátce před volbami? Nejen pan Pacák
a jeho rodina se z toho budou dlouho

vzpamatovávat, ale i žáci sekundy teo
trpí víc, než při té nešZastné hře. Kolektiv je narušený, jedna z dívek se nervově zhroutila, třída se rázem stala terčem
kritiky ostatních studentů.
Ta hra přitom není nic nového, zřejmě se na lyžácích středoškoláků hraje.
Sama jsem byla svědkem, jak ji v jiné
podobě (se šlehačkou) hráli před lety studenti jedné obchodní akademie ze vzdáleného města a dobře se přitom bavili.
Také jsem slyšela o variantě s ledovou
kostkou.
Myslím, že v současné době, kdy se
na morálku moc nehledí a lidé si myslí,
že se mohou chovat podle svého, se musí člověk naučit odpovědně rozhodovat
sám za sebe. Jestliže se mi nelíbí reality
show v televizi, tak ji přepnu nebo vypnu a nenadávám na program. Když se
mi nelíbí hra, nezúčastním se jí. Jsou lidé, kterým se to či ono líbí. Práce učitelů
se kritizuje velmi snadno, všichni vědí,
jak by měla nebo naopak neměla vypadat, ale sami by ji většinou nedělali.
Jestliže pochybí kantor, hned se kritizuje a odsuzuje. Myslím, že daleko ostřejší kritiku by si zasloužilo to, co mohou
vidět děti v televizi, na internetu nebo
co si přečtou v časopisech pro náctileté typu Bravo a Top dívky s rubrikami
o kosmetice, módě, vztazích, sexu, apod.

Vážená redakce Přeloučského roštu,
chtěli bychom Vás poprosit o otištění naší reakce na články o podivných praktikách na lyžařském výcviku přeloučského gymnázia, konkrétně k osobě pana ředitele Pacáka. Ten
byl - tehdy ještě jako řadový učitel - po dobu sedmi let naším
třídním učitelem. Provázel nás studiem na přeloučském gymnáziu od našich jedenácti let až k maturitě. V naší třídě vyučoval matematiku a fyziku a přes obvyklou neoblíbenost těchto
dvou předmětů dokázal velkou část naší třídy pro tyto předměty nadchnout. Jeho zásluhou úspěšně odmaturovala polovina
naší třídy z matematiky a 3 z 25 žáků se rozhodli pro studium
na matematicko-fyzikální fakultě.
Pan učitel Pacák se po celou dobu staral i o naše mimoškolní starosti a plány, věnoval se nám i ve svém volném čase, jezdil s námi na výlety i o víkendech. Snažil se z nás vychovat slušné mladé lidi, kteří se budou schopni uplatnit po
ukončení studií, což se mu nakonec i podařilo.
Proto jsme velmi rozhořčeni, jak je pan ředitel nyní v mediích představován. Není přece možné na základě jedné přího-
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jich trpělivost. Úplným závěrem mi dovolte popřát všem čtenářům Roštu a všem obyvatelům Přelouče vše nejlepší, pěkné
prožití nadcházejícího léta a snad co nevidět v Chicagu na shledanou.
Lenka Rasborschek Neradová

Já jsem přesvědčená, že kantoři na
zmíněném lyžáku měli jen dobrou vůli
děti pobavit a přitom je mít pod kontrolou. Žádný jiný úmysl tu nebyl. Chápu
však i rodiče, že něco takového odsuzují a je to pro ně neomluvitelné. Oni ale
třeba ani netuší, co by děti mohly vymyslet samy bez dozoru. Jezdím na lyžáky se stejně starými žáky základní
školy už hezkou řádku let a vím, čeho
jsou schopny. Není to tak snadné, jak
by se zdálo, po lyžařském výcviku zabavit a přitom uhlídat třicet dětí na horské chatě.
Říká se, že o nic nejde, když nejde
o život. Nechci tuto chybu zlehčovat nebo obhajovat, ale když už se nestalo nic
horšího, proč nevyužít této situace výchovně - poučit své děti o tom, že pokud se jim nebude něco líbit, aZ jasně
řeknou: „Ne, toho se nezúčastním, do toho nejdu“.
Znám kolegu Pacáka jako spolehlivého, pracovitého a schopného člověka.
Nikdo není neomylný, každý z nás udělá
chybu a on prostě šlápl vedle. Myslím
však, že si to nezaslouží a byla by škoda, aby tento skandál vyvolaný masmédii mu zničil život.
Za sebe i za ty, kteří to vidí stejně, mu
přeji, aZ to ustojí.
J. Lelková

dy takto odsoudit člověka a velmi dobrého učitele. Také se nám
nelíbí způsob, jak byla ona stížnost prezentována. Nedokážeme si představit, že by žáci byli do nějakých podobných her
nuceni. A pokud nebyli žáci spokojeni, mohli si přeci stěžovat
ve škole. Přeloučské gymnázium není rozhodně žádný ústav,
kde by měli žáci panickou hrůzu s některým z učitelů nesouhlasit.
Navíc je velice jednoduché vhodně položenými otázkami
hrstce dvanáctiletých žáků a následným sestříháním docílit
skandálního obrazu podivného učitele.
Myslíme si, že si pan ředitel Pacák zaslouží, aby ho lidé
poznali i z druhé stránky - jako výborného učitele a člověka,
který pro své žáky mnoho znamenal. My jsme tu možnost měli a díky němu vzpomínáme na naše léta na přeloučském gymnáziu jen v nejlepším.
Za bývalé žáky

Alena Myšičková, M.Sc.
Ing. Lukáš Morávek
Ing. Petr Sedláček
Mgr. Lenka Šromová-Ševítová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Klokan
Dne 18. 3. se na Základní škole Masarykovo náměstí v Přelouči uskutečnila matematická soutěž Klokan. V kategorii Cvrček (pro 2. a 3. roč.) se na prvních místech umístili D. Souček,
R. Vala a E. Ševčíková. V kategorii Klokánek (pro 4. a 5. roč.)
prvenství obhájili A. Rosenbergerová, J. Kučerová, K. Elisová,
L. Malinová a R. Součková. Na druhém stupni základních škol
je tato soutěž rozdělena do dvou kategorií - Benjamín pro žáky
6. a 7. ročníků, Kadet pro žáky 8. a 9. ročníků. V tomto roce se
jí zúčastnilo 28 žáků v kategorii Benjamín a 33 žáků v kategorii Kadet. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Josef Gajdůšek,
Monika Vosáhlová a Petr Netušil. Úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme.
Mgr. M. Holická a Mgr. V. Šorfová

ly na její dotazy. Kéž by tato příjemně prožitá hodina přivedla
ke čtení co nejvíce dětí.
PaedDr. M. Souček

Pěvecká soutěž

Návštěva hvězdárny

Ve dnech 6. 4. a 7. 4. 2010 se na naší škole uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže. 33 žáků z 1. a 2. stupně soutěžilo v populární a lidové písni. Soutěžící hodnotila čtyřčlenná porota:

V pátek 26. 3. 2010 se žáci 5. A a 5. B zúčastnili plánované exkurze do hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Exkurze proběhla na závěr tematického celku přírodovědného učiva
- Země ve vesmíru. Shrnula tak veškeré poznatky, o kterých
se žáci téměř dva měsíce učili. Na úvod se žáci prošli po části planetární stezky v okolí hvězdárny s výkladem. V kinosále
hvězdárny zhlédli žáci na interaktivní tabuli výklad o planetách
sluneční soustavy. V planetáriu na připravené noční obloze
poznávali různé hvězdy, souhvězdí, komety a planety. Také si

Mgr. E. Rejfová, Mgr. K. Pokorná, Mgr. L. Podlasová, Mgr. M. Holická (6. 4.) a Mgr. D. Staňková (7. 4.). Vítězové se zúčastní pěvecké soutěže „Roland pop show 2010“ a „Pardubický slavík“
v Pardubicích. A kdo postupuje? M. Kratochvíl, S. Chalupníková,
E. Rokytová, N. Elisová, M. Havlíček, S. Kučerová, D. Norková,
J. Pavlík, K. Havlíčková, M. Fejlová, J. Kazimírová, K. Vojtěchová,
A. Borovičková, J. Veselý a D. Kuba. Přejeme hodně úspěchů!
Mgr. E. Rejfová

Beseda se spisovatelkou
Co znamená pro dnešní děti kniha? Pro mnohé je to naprosto cizí slovo.
Možná, že se tento fakt podařilo alespoň částečně změnit
spisovatelce Elišce Polanecké, která si našla čas a přišla mezi
naše druháky a třeZáky. Při jejím autorském čtení z Knihy Pohádky babičky Elišky děti zaujatě poslouchaly a živě reagova-
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prohlédli zdejší největší dalekohled, kterým pozorovali naše
sluníčko. Na závěr se žáci seznámili ve vestibulu hvězdárny
s výstavou o historii astronomie. Velký zájem sklidila tzv. kosmická váha - jak různě vážíme na různých planetách a na
Měsíci. Rozdíly byly opravdu velké a nečekané. Před odchodem
z hvězdárny si žáci zakoupili upomínkové pohledy a předměty. Pěkné počasí přispělo k úspěšnému vyznění naší exkurze.
Mgr. V. Ostatek

INTERHAF
Ve dnech 23. 3. - 25. 3. 2010 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ
vzdělávací program INTERHAF „Poznej svého psa“. Pořadu se
zúčastnili žáci 1. - 6. tříd. Naši žáci se dozvěděli velké množství
užitečných informací o výcviku a výchově psa. Vše bylo zaměřeno na ohleduplné zacházení se psy, na nácvik bezpečného
chování vzhledem ke psu a porozumění rizikovým situacím se
psem. V pořadu bylo využito vyprávění, rozhovor, pohádka, ale
i přímé zapojení dětí. Na závěr byly zodpovězeny dotazy žáků.
Mgr. V. Ostatek
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Základní škola
Smetanova ul.
Poděkování

Řízené čtení

Dne 30. března se konala schůzka výboru Klubu přátel ZŠ a třídních důvěrníků. Na této schůzce odstoupila z funkce předsedkyně Klubu Alena Machová.
Místo ní byla novou předsedkyní zvolena Hana Blahová. Paní Aleně Machové
jménem svým i jménem kolegyň a kolegů moc a moc děkuji za obětavou práci
a nezištnou spolupráci, trvající dlouhých
a neuvěřitelných třináct let. Paní Haně
úspěšné kroky.
Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Během celého školního roku probíhá
na škole celá řada projektů. Jeden zcela nový a výjimečný jsme připravili pro
třídu 3. B. Má název „Řízené čtení“.
Klub přátel zakoupil a každému žákovi zapůjčil knížku Zrzoun, hrdina dvou
světů spisovatelky Marcelly Marboe - Hrabincové. Děti pod jejím vedením
a pak samozřejmě také individuálně pří-

Velikonoční jarmark
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí: JARMARK - výroční trh, kde je živo a hlučno. Středeční
odpoledne 31. března tuto definici plně
potvrdilo. V budově prvního stupně se otevřely dveře 2. velikonočního jarmarku.
Návštěvníci (a že jich navzdory nepříliš příznivému počasí bylo!!) si mohli
prohlédnout jarně vyzdobenou školu, inspirovat se na Velikonoce, koupit si velikonoční výrobky, obdivovat paličkující
děvčata nebo si ve výtvarné dílně zhotovit vlastní dekoraci.
Kromě toho byla přístupná i keramická dílna, počítačová učebna a třída s interaktivní tabulí. Celé odpoledne proběhlo
v příjemném ruchu a sváteční atmosféře. Úsměvy a dobrá pohoda zářící z tváří
rodičů, prarodičů, sourozenců a ostatních
návštěvníků byly tou nejlepší odměnou
všem žákům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli.
Děkuji za ochotu a obětavou spolupráci svým kolegyním, především Aleně
Malečkové a Iloně Kryštofové, se kterými
jsme tuto akci připravovaly. Finanční výtěžek z prodeje výrobků žáků naší školy
se vrátí dětem v podobě odměn na dětském a sportovním dni.
Mgr. Zuzana Jánská

První setkání dětí s knížkou
běh čtou, autorka s nimi pracuje, zasvěcuje je do umělecké práce spisovatele, do
systému jeho pracovních postupů, dozvídají se, jak knížka vzniká. Součástí projektu jsou doprovodné programy, jako
cvičení, kreslení, dramatizace, rozvíjení
fantazie atd. Cílem je obrátit pozornost
dětí od bezvýznamné internetové komunikace k literatuře, vyvolat v nich touhu
a potřebu číst, obohatit jejich svět o kulturní prožitky, připravit a vychovat budoucí čtenáře. Již po prvních setkáních

A takhle vypadá Zrzoun
v jejich představách
autorky se žáky je zřejmé, že tento projekt je velmi zdařilý, potřebný, životaschopný.
Paní Marcelle Marboe patří moje vřelé poděkování za nezištnou spolupráci,
ochotu a pedagogické mistrovství, s jakým se dětem věnuje. Stejně tak děkuji
třídní učitelce Aleně Malečkové za nadstandardní práci. Pokud to bude jen trochu možné, chceme v tomto projektu pokračovat s dalšími dětmi i v příštím školním roce.
Mgr. František Jelínek
ředitel školy

„Přijímání naplňuje ruce,
dávání naplňuje srdce“
V měsíci březnu proběhla na naší
škole jako každý rok finanční sbírka
v rámci projektu „Adopce na dálku“. Díky těm, kteří mají srdce otevřené k dávání, mohou naše dvě indické dívky Susan
a Eliz nadále pokračovat ve studiu. Celkem bylo vybráno 18.390 Kč. Všem, kteří přispěli, upřímně děkujeme.
Jitka Lacinová

Basketbalistky opět pokračují ve vítězném tažení!!
Výhrou v okresním kole Nestlé Basket Cupu si zajistilo družstvo dívek 6. a 7. tříd
postup do krajského kola, které se konalo 16. 4. v Chrudimi. Děvčata zde s převahou
zvítězila a vybojovala si tak postup do kvalifikace na republikové finále, které se
bude konat 17. 5. v Olomouci. Dívkám děkujeme
za vzornou reprezentaci
školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších bojích.
Mgr. Hana Neradová

Zleva nahoře:
Tereza Roubová,
Gábina Valchová,
Tereza Žáčková,
Eliška Kafková,
Aneta Pacáková,
dole Andrea Kohoutová
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Gymnázium Přelouč informuje
Poznávací zájezd do Londýna
Ve dnech 24. až 28. března se skupina žáků naší školy v doprovodu profesorek Rumpíkové, Saláškové a Sýkorové vydala
na poznávací zájezd do hlavního města Velké Británie - Londýna. Mimo něj jsme však navštívili i světoznámou univerzitu
v Oxfordu, nultý poledník v Greenwich či Stratford nad Avonou,
kde se narodil významný anglický básník a dramatik, William
Shakespeare.
Již od začátku nám bylo jasné, že 4 dny jsou příliš málo na
zhlédnutí všech památek a předností tohoto ostrovního státu, ale pod vedením paní profesorky Rumpíkové, která zájezdu vládla „železnou rukou“, se nám podařilo stihnout téměř
vše, co jsme si naplánovali, a nezastavil nás ani tradiční anglický déšZ.
Všichni jsme si užili jízdu trajektem přes kanál La Manche,
prohlédli si nádherné doverské útesy a vychutnali si svítání
nad mořem, kterého se nám v ČR nedostává. Ještě téhož dne
nás autobus cestovní kanceláře KO - tour zavezl do Londýna
a než jsme si stihli zvyknout na levý jízdní pruh, zastavil autobus nedaleko budovy parlamentu s věží sv. Štěpána, v jejíchž
útrobách se skrývá známý zvon Big Ben. Poté následovala cesta na náměstí Trafalgar Square, kde jsme navštívili Národní
galerii, která byla pro milovníky olejových barev a zarámovaného plátna opravdovou lahůdkou. I když se počasí nehodlalo
umoudřit (což mnohé z nás nemile překvapilo), navštívili jsme
ještě Buckinghamský palác - sídlo královny Alžběty II., a také

Westminsterské opatství, kde někteří z nás využili příležitosti
podívat se na mši a trochu oschnout.
Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách, což bylo
jedinečnou příležitostí k vyzkoušení naší angličtiny v praxi.
Vydatně posilněni tradičním anglickým čajem a toastem jsme
vyrazili do druhého dne a navštívili kolej Trinity v Oxfordu. Během cesty do Stratfordu se pak počasí uklidnilo zcela, takže
jsme si mohli prohlédnout repliku rodného domku Williama
Shakespeara i divadlo Swan.
Poslední den byl věnován okružní jízdě po Londýně s bezvadným vtipným komentářem paní průvodkyně. Bohužel jsme
již nestihli zastavit u Hyde Parku, kde si může každý dle libosti „zanadávat“ o místních společenských problémech, ale zato
jsme navštívili Národní muzeum, kde se každý mohl vyfotit u světoznámé Rossetské desky. Zbytek dne patřil návštěvě Greenwich, kudy prochází nultý poledník, a zejména volnému rozchodu po Oxford Street a náměstí Picadilly Circus v Londýně, kde
mnozí účastníci zájezdu využili poslední příležitosti odvézt si
z Anglie nějaký ten suvenýr, navštívit známé London Eye či psychicky se připravit na náročnou dvacetihodinovou cestu zpět.
Domů jsme se vraceli nadšení a plní radosti, se spoustou
zážitků, suvenýrů a fotografií, takže se nikomu nechtělo zpět
do normálního studentského života plného písemek či zkoušení. Díky patří našim řidičům za bezproblémovou cestu a děkujeme i našim kantorkám, kterým se podařilo nikoho v Londýně nezapomenout a připravit nám skvělý zážitek.
ALEŠ DOLEŽAL (2.A)

Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým.
Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci, domácí
péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od
narození, ale můžou se na nás obracet i lidé, kterým se
např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních
akcí pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:
Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. - 10. 7. 2010
(kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu)

Inzerce

Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan,
I. turnus 3. - 17. 7., II. turnus 17. - 31. 7. 2010
Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan
21. - 28. 8. 2010
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz
7. - 11. 6. 2010 (Náměstí Míru, Praha 2)
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková,
tel. 777 701 867, poradna@prosaz.cz
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00,
více informací na www.prosaz.cz
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Velikonoční prázdniny

Připravujeme:

První den velikonočních prázdnin jsme strávili s poměrně
velkou skupinou dětí v plaveckém areálu Vodní svět Kolín. Velmi nás těší vzrůstající zájem o tuto atraktivní relaxaci v době
tzv. malých prázdnin. Velký pátek jsme prožili v DDM, děti si
vymalovaly velikonoční slepice z polystyrenu, ozdobily perníky.
Na závěr jsme si zazpívali a zahráli zábavnou hru.

Výlet do ZOO Jihlava
Na pátek 21. 5. 2010 připravujeme výlet autobusem do
ZOO Jihlava. Výlet je určen pro maminky s malými dětmi a pro
děti, které k nám chodí na kroužky. Odjezd v 8.00 od DDM, plánovaný návrat v 16.00. Cena za autobus je 150 Kč.
Šachový turnaj
Na měsíc květen připravujeme šachový turnaj mezi přeloučskými školami.
Ukončení školního roku v DDM
Činnost pravidelných kroužků ukončíme vystoupením skupiny Vodfrk na zahradě DDM u táborového ohně dne 28. května 2010 od 16.00 hod.
Schůzka ředitelů DDM Pardubického kraje
Pravidelná porada ředitelů DDM Pardubického kraje se tentokrát uskuteční v DDM Přelouč dne 20. května 2010.
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová

Pravidelná činnost
Stolní tenis
Od října 2009 navštěvují děti a mládež hernu stolního tenisu v přeloučské Sokolovně. Trénujeme ve dvou skupinách každou středu odpoledne. Kroužky vedou Pavel Hrdý st. a ml.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2010

Vaření
Děti, pod odborným dohledem paní Radky Minaříkové v úterý a Lucie Entové ve čtvrtek, pronikají postupně do tajů kulinářského umění.
Kurzy pro dospělé
Pan Aleš Kulhánek z Pardubic spolupracuje s DDM při výuce drátování již několik let.

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou.
Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská
místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě. Navštívíme
Harrachov, Paseky nad Jizerou, pramen Labe, koupaliště
v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. Děti se mohou
naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2010.
Vyplněnou přihlášku vraTte a finanční úhradu
proveWte do konce května 2010.
Způsob úhrady jednorázově v DDM
nebo formou záloha - doplatek.
Cena tábora: 3 300,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky,
pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na níže uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 739 633 508
e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
zve holky a kluky na letní tábor s názvem

AFRIKOU
OD SEVERU K JIHU
TERMÍN: 4. 7. - 17. 7. 2010
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová
MÍSTO KONÁNÍ:
Osada VRANICE u Nových Hradů,
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE
Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. Kapacita tábora je
45 míst ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou.
Dále k táboru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou
pro děti. U tábora jsou suché záchody, myjeme se ve žlabu
se stříškou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká
potok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na
téma AFRIKOU OD SEVERU K JIHU. Celé dny se budeme pohybovat v krásné, pro mnohé již známé přírodě.

!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 11. 7. - 24. 7. 2010
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Po třech letech měníme místo tábora. Letos pojedeme do
Hluboké u Skutče a zabydlíme se na 14 dní v táborové
základně DOMINO.
Základna se nachází na okraji lesa, v krásném a zdravém
prostředí Českomoravské vrchoviny, asi 8 km od Skutče.
Nedaleko se nachází ojedinělá přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány ve srubech s krytou
teráskou. V areálu je zděná budova s kuchyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevěný hangár,
houpačky a šplhadla. V menší zděné budově je sociální zařízení a sprchy s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně.
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.

CENA TÁBORA je letos 3200,- Kč.
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM
v Přelouči od pondělí 1. 2. 2010 každý všední den
od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor
zaplatit je třeba nejpozději do 31. 5. 2010.

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2010.
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí
a organizační pokyny.

Dotazy k táborům zodpovíme na telefonním čísle
466 672 003 nebo mobilním telefonu 739 633 508.

Přihlášky obdržíte od 1. února v DDM Přelouč každý den
od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

pořádá letní

pořádá

CYKLISTICKÝ
TÁBOR

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

Termín: 1. 8. - 6. 8. 2010

Termín: 23. 8. - 27. 8. 2010

Týdenní pobytový tábor v krásném prostředí Železných hor.
Náplní tábora bude poznávání okolí přehradní nádrže Seč
s využitím cyklistických stezek. Ubytování ve srubech v rekreačním zařízení Junior centrum Seč. Na tábor i zpět pojedeme na kolech, zavazadla budou dopravena.
Kapacita tábora je 15 dětí ve věku 12-15 let,
kolo v dobrém technickém stavu, přilba nutná!!
Cena tábora: 2 200,- Kč - v ceně je zahrnuta strava
5x denně, ubytování, pojištění, vstupy, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na níže uvedených telefonních číslech.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2010.
Vyplněnou přihlášku vraTte a finanční úhradu
proveWte do konce května 2010.
Způsob úhrady jednorázově v DDM
nebo formou záloha - doplatek.

Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz
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Cena tábora: 3 500,- Kč

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče
a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den.
Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.
Přihlášky do 30. června 2010
Vedoucí: p. Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Pěvecká soutěž Bohuslava Martinů
Ani žáci pěveckého oddělení ZUŠ Přelouč tento měsíc nezaháleli a vydali se změřit své síly se studenty sólového zpěvu z celé České republiky. Stalo se tak v pondělí 12. dubna na
soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce.
V Poličce získali žáci ze tříd Pavly Klepeštové a Heleny Tamelové tato ocenění:
$ David Šulc - zleté pásmo,
$ Filip Barták, Aneta Králová a Michaela Štefanská - stříbrné pásmo,
$ Valentýna Korečková, Kateřina Pozlerová a Monika Vánišová - bronzové pásmo,
$ a Filip Barták ještě zvláštní ocenění za provedení skladby Jiřího Pavlici.
Všem zpěvákům patří náš dík a obdiv nejen za vzornou reprezentaci, ale i pochvala za soustředěnost a vnímavost, s kterou sledovali soutěžní vystoupení ostatních sólistů. Soutěž nám
tak přinesla kromě ocenění i mnohá poznání z oblasti interpretace i literatury sólového zpěvu a především inspiraci k dalšímu studiu.
Zvláštní ocenění nás všech si zaslouží pan učitel Pavel Čapek, který doprovázel všechny soutěžící na klavír.
Jana Bednářová

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
Řada soutěží, kterých se žáci naší školy účastní, proměnila měsíc duben v hektické dny plné napětí. Dva naše pěvecké
sbory, Poškoláci, vedení Evou Dosoudilovou, a RošZák, vedený
Veronikou Pokornou, se ve čtvrtek 8. dubna zúčastnily tradiční
Přehlídky pěveckých sborů v Chrudimi. Rošwák, který v poslední době sbírá úspěchy na všech kláních, i tady nezklamal
a vybojoval stříbrné pásmo. Mladší sbor Poškoláci, tvořený
žáky odloučeného pracoviště v Cholticích, se na své první soutěži umístil v bronzovém pásmu a porota velmi ocenila kultivovaný projev celého tělesa. Poděkování a gratulace patří nejen mladým zpěvákům a jejich dirigentům, ale i oběma jejich
korepetitorům - Marcele a Pavlovi Čapkovým.
I na krajském kole soutěže ZUŠ v mluveném projevu, které se konalo 14. dubna v Chrudimi, měla naše škola želízka
v ohni. Porota však byla velmi skoupá na bodování, což mrzelo nejen soutěžící, ale především jejich pedagogy, protože přípravě na soutěž věnovali všichni spoustu poctivé práce, času a úsilí. Jsme rádi, že aspoň přesvědčivý výkon Daniely Mňukové,
žačky Mgr. Zdeňka Rumpíka, ocenila porota druhým místem.
A protože soutěží není nikdy dost, hned ve čtvrtek 15. dubna odjel taneční orchestr Buq fit, vedený Miroslavem Nedbalem a Pavlem Pokorným, na svou soutěžní premiéru do Kulturního domu Fabrika ve Svitavách. Ale ačkoli jeli všichni sbírat
zkušenosti, okoukávat strategii a hledat inspiraci od konkurence, porota jejich vystoupení ocenila skvělým stříbrným místem.
Moc vám děkujeme.
Vedení školy

ŽESŤOVÉ TRIO MÁ REPUBLIKOVÝBRONZ
Vyvrcholením soutěže ZUŠ v oboru komorní hra bylo ústřední kolo, které letos hostila ZUŠ Liberec ve dnech 15. - 18. dub-
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na. Naše dechové trio ve složení JAROSLAV HUTLA, ONDŘEJ
MŇUK A FILIP ČERMÁK předvedli soustředěný a muzikantsky velmi kvalitní výkon a v konkurenci nejlepších dechových
komorních souborů celé republiky vybojovali úžasné bronzové místo. Gratulace patří nejen klukům, o kterých určitě ještě
uslyšíme, ale i jejich pedagogovi Davidu Štruplovi. Jsme na vás
všichni moc pyšní!
Vedení školy

VI. ročník Mezinárodního festivalu
Polanského Přelouč
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na VI. ročník snad
již tradičního festivalu našeho města, který bude zahájen v neděli 30. května koncertem pěveckých sborů z ČR a Slovenska.
Celý festival potrvá až do soboty 5. června, kdy bude zakončen
vystoupením dechových orchestrů ČR a Polska.

Program VI. ročníku MFPP 2010 je tedy následující:
Neděle 30.5., 17:00

- Kostel českobratrské církve
evangelické husitské
Společný koncert pěveckých sborů RošZák, Tucteto (Hradec
Králové) a Vodopád (Banská Bystrica)
Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, výstava prací předchozího keramického sympozia
Pondělí 31.5., 18:00
- Zahradní galerie Přelouč
Podvečerní koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Přelouč,
Úterý 1.6., 16:00
- náměstí T.G. Masaryka
Vystoupení orchestru Buo Fit
Úterý 1.6., 17:00
- Vinotéka U Kotýnků
Jazzotéka, tradiční koncert nejen jazzové hudby, jako host
vystoupí Dixieland Band Jeseník
Středa 2.6., 15:00
- koncertní sál ZUŠ
Meziměstský koncert - společné vystoupení žáků a učitelů
základních uměleckých škol Pardubice Havlíčkova, Pardubice Lonkova a Přelouč
Středa 2.6., 17:00
- Záložna Přelouč
Premiéra dvou pohádkových inscenací - ZUŠ-áci Přelouč
Čtvrtek 3.6., 18:00
- Kostel sv. Jakuba
Nocturno - vystoupení sólistů a komorních souborů Konzervatoře Pardubice, AMU Praha a ZUŠ Přelouč
Pátek 4.6., 16:00
- Klub ABC Pardubice
Přátelský koncert dechových hudeb z Lezsna, Pardubic a Přelouče
Pátek 4.6., 17:30
- Ateliér ZUŠ Přelouč
Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, výstava prací předchozího keramického sympozia
Pátek 4.6., 19:30
- zahrada ZUŠ
Představení zámeckého divadelního souboru Miloslav z Litomyšle - „Věk člověka“
Sobota 5.6., 10:30-17:00 - náměstí T. G. Masaryka
Společné vystoupení a matineé dechových orchestrů ČR a Polska.
Patronaci nad VI. ročníkem MFPP 2010 převzala starostka
města Přelouče paní Irena Burešová a paní Jana Pernicová - náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
Věříme, že Vás naše bohatá a všestranná programová nabídka potěší a přijdete co nejvíce divácky podpořit naše domácí umělce i hostující umělecké soubory. Těšíme se na společné setkání, které snad ani letos nezklameme Vaše očekávání
a společně otevřeme cestu nadcházejícím letním dnům pohody.
Děkujeme všem, kdo nás dosud podpořili. Ve Vašich řadách
je ale jistě stále místo i pro ostatní!
S přáním všeho dobrého
ZUŠ Přelouč

VÍTÁNÍ JARA
Jako každoročně přivítala naše škola jaro koncertem žáků
hudebního a tanečního oddělení, spojeným s malou výstavou
prací žáků výtvarného oboru. Zazněla široká škála žánrů v rozmezí od hudby lidové a barokní až k moderním aranžím skupiny Iron Maiden. Během vystoupení se střídala čísla sólová,
komorní i souborová. Nádhernou tečkou celého večera bylo vystoupení souboru Drums band, který je tvořen žáky třídy bicích
nástrojů Petra Moriho.
Petra Lojínová

AKCE ZUŠ NA MĚSÍC KVĚTEN
12. 5. „Koulelo se, koulelo“ - koncert žáků a učitelů klavírního oddělení věnovaný lidovým písním v jejich nejrůznějších úpravách, 16:00, Hudební sál ZUŠ
17. 5. Třídní večírek žáků třídy J. Baborákové - 17:00 hodin
- sál ZUŠ
18. 5. Taneční podvečer - vystoupení žáků tanečního oddělení - 17:00 hodin - Záložna
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19. 5. Večírek žáků kytarového oddělení, 16:30, sál ZUŠ
20. 5. Interní večer, vystoupení žáků hudebního oboru školy,
16:30, sál ZUŠ
24. 5. vystoupení žesZového souboru ve Veselí, 10:00 hodin

POLANSKÉHO PŘELOUČ 2010
Neděle 30.5., 17:00 Společný koncert pěveckých sborů RošZák,
Tucteto (Hradec Králové) a Vodopád (Banská Bystrica),
Kostel českobratrské církve evangelické
Pondělí 31.5., 16:30 Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, ateliér ZUŠ
Pondělí 31.5., 18:00 Absolventský koncert žáků hudebního oboru, Zahradní galerie Přelouč
Úterý 1.6., 17:00 Jazzotéka, tradiční koncert nejen jazzové hudby v krásném prostředí Vinotéky Kotýnek
Středa 2.6., 15:00 Meziměstský koncert - společné vystoupení
žáků a učitelů základních uměleckých škol Pardubice
Havlíčkova, Pardubice Lonkova a Přelouč
Středa 2.6., 17:00 Pohádky - představení žáků literárně-dramatického oboru, Záložna
Čtvrtek 3.6., 17:00 Nocturno - vystoupení sólistů a komorních
souborů, Kostel sv. Jakuba
Pátek 4.6., 16:00 Koncert dechových hudeb v Klubu ABC v Pardubicích
Pátek 4.6., 19:30 Představení divadelního spolku Miloslav z Litomyšle, Zahrada ZUŠ
Sobota 5.6., 10:30-17:00 Dechové hudby na Náměstí T. G. Masaryka

Kluci bojují jako lvi

Buï Fit

Taneèníci - mravenci

Píalièka

Léto 2010 s přeloučským CRIONICem
Na letošní koncertní sezónu se přeloučská kapela CRIONIC
připravovala obzvláště pečlivě. Od minulého roku, kdy se stabilizovala současná sestava návratem Petra Bíny na post basového kytaristy, nashromáždili kluci dost energie a hudebního materiálu na to, aby se odhodlali vydat do nahrávacího
studia zvěčnit a zachytit to nejlepší ze své současné tvorby.
V létě letošního roku tak vyrazí s pověstnou &#8222;crionickou kůží na hudební trh&#8220; vstříc fanouškům i kritikům
se svým dalším CD. &#8222;Krajáč&#8220; nabídne porci
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15-ti skladeb, jejichž spektrum proplouvá mnohdy pro CRIONIC i dříve nenavštěvovanými vodami. Na živo bude tuhle kapelu možné vidět a slyšet na mnoha hudebních akcích. Za
všechny lze uvést např. 5.8. v Kácově na Sázava festu, 14.8.
v Olešku na OLESKOWOODSTOCK nebo 27.8. v Jičíně na vyhlášené motopárty. Své fanoušky z Přelouče a okolí by CRIONIC rád
potěšil 11.8. při oblíbených přeloučských hudebních středách.
Další termíny koncertních akcí lze sledovat na www.crionic.cz.
Za kapelu CRIONIC Aleš Doležal
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Akce pro děti a mládež
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a za 40 Kč ho mohl prodávat. Přespával, kde se dalo, a dělal,
co se naskytlo. Tak žil několik let až do doby, kdy si ho všimla
jedna dobrá duše, která mu sehnala bydlení a práci. Nyní působí v Pardubicích a své životní zkušenosti, jak by dnes dělal
vše jinak, sděluje mládeži. Také nám promítl film ze života pražských bezdomovců. Beseda byla velmi poučná a varovná.

DEN MATEK
KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

BESEDA S KRIMINALISTOU
Dne 25. 3. jsme v našem klubu uskutečnili besedu s kriminalistou Mgr. Robertem Veletou z Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích, na téma „návykové látky, drogy“.
Povídalo se o škodlivých účincích návykových látek. Děti
s policistou besedovaly a zhlédly ukázky zásahové protidrogové jednotky. Beseda byla velmi zajímavá, dětem se velmi líbila a odnesly si z ní spoustu ponaučení.
Tímto bychom chtěli poděkovat Mgr. Robertu Veletovi za
jeho čas a poučnou besedu.

Dne 3. května od 14:30 do 17:30 si můžete s námi v klubu
Radost vyrobit dáreček pro maminku. Přijote a darujte mamince originalitu, která vystihne Vaši lásku.

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR KLUBU RADOST
Klub Radost opět pořádá letní tábor pro děti, který každý
rok připomíná dětem určité historické období naší země. Nyní
se zaměříme na legendami opředené Kelty.
Tábor bude probíhat od 11. 7. do 23. 7. 2010 na Českomoravské vrchovině, v chráněné krajinné oblasti Žoárských
vrchů a Železných hor a to v obci Jeníkov.
Cena tábora: 2900 Kč
Přihlášky a informace si vyžádejte v klubu RADOST,
nebo na mobilu: 777 988 203

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY

ÚT - tanec + Aj
ST - společenské hry ČT - doučování
-

výtvarné techniky s Pavlou
Artterapie
video klub
Povídání u šálku čaje
Aj
Canisterapie
Muzikoterapie
Práce na internetu

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

BESEDA - JAK JSEM ŽIL!
Povídání s panem Miroslavem Hrochem, který tyto besedy dělal pod občanským sdružením PRAK v Praze, se uskutečnilo 30. 3. 2010.
Jeho rodiče se rozvedli a on zůstal v péči otce, vojenského
pilota. Jako mladistvý měl různé průšvihy, dal se i do špatné
party. Otec místo vyčinění jeho narůstající průšvihy vždy „vyžehlil“! Když otec zemřel, Miroslav si koupil byt v Praze. Jeho
hráčská vášeň ho dostala až do vězení a veškerý majetek mu
byl zabaven. Po propuštění se z něho rázem stal bezdomovec.
Živil se prodejem časopisu Nový prostor, který si koupil za 20 Kč
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14:30 - 17:30
14:30 - 17:30
Kolektiv klubu Radost.

Volnočasové aktivity seniorů
v Domově u fontány
V měsíci dubnu proběhla v Domově u fontány kreativní soutěž v tvorbě čarodějnic s názvem Volba Miss čarodějnice. Fantazie zúčastněných byla
opravdu pestrá. Vyrobené
čarodějnice byly vystavené
v hlavním vestibulu domova, kde zároveň probíhalo
hlasování soutěže. Po sečtení přidělených hlasů následovalo vyhlášení nejatraktivnějších čarodějnic,
předávání diplomů a drobných pozorností za účast. Naši klienti jsou důkazem toho, že
i senioři mohou prožívat tvůrčí život dle svých možností a schopností.
Martina Chládová, DiS., sociální pracovnice

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti

!

MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu některé z nás podnikly se svými rodinami
výlet na velikonoční výstavu do Perníkové chaloupky a na
Kunětickou horu. Pro ty, které tato místa neznají, určitě doporučujeme. Dětem se bude líbit Perníková chaloupka a její okolí,
vyžití na dětském hřišti u restaurace pod hradem, kozy, pštrosi
a další zvířátka, která potkáte cestou na hrad. Tam můžete mimo jiné obdivovat „opravdového“ draka ☺.
V dubnu jsme již počtvrté uskutečnily Kurz přípravy k porodu, vedený certifikovanou dulou a porodní asistentkou Naoou Baliharovou. Kurzu se účastnilo 6 maminek, z toho dokonce 2 maminky z Pardubic ☺. Další kurz plánujeme na podzim.

Dopoledne s miminky slouží především maminkám či jiným osobám pečujícím o miminko. Zprostředkovává jim
smysluplný kontakt se společností, umožňuje setkáváni
a navazování přátelských vztahů a také diskusi, která je
pro ženu v tomto postavení nesmírně důležitá.
Prostřednictvím cvičení a hraní se u dětí rozvíjí koordinace svalů, pohybů, vnímání podnětů, orientace v prostoru,
procvičují rovnováhu a svaly celého těla. Dochází také
k rozvoji prvních sociálních kontaktů.

Program na květen:
19. května

AUTOBUSOVÝ VÝLET

do Vodního svìta v Kolínì !!

Vezměte své děti na výlet autobusem! Užijte si s námi v dětském bazénu se dvěma skluzavkami, vodními chrliči nebo
na trojskluzavce, tobogánu… V místě se nachází restaurace, občerstvení a cukrárna. SRAZ: v 9 hodin u hotelu Sport
Přelouč. PŘÍJEZD: mezi 13. a 14h. k hotelu Sport, děti spí
v autobuse ☺ S SEBOU: svačinku, peníze na vstup do aquaparku, plavky a ručník. Cena za jedno místo v autobusu:
60 Kč. Předplatitelky Sluníčka mají slevu 10 %. Hradí se v pondělí, úterý a čtvrtek od 10 do 11h.
Vstup do vodního světa si hradí každý sám (dítě do 3. let
zdarma, dospělá osoba 80 Kč).
Rodiny s dětmi zveme na POBYT NA CHATĚ ŤAPKA V KRKONOŠÍCH V TERMÍNU 28. 5. - 1. 6. (lze i kratší). Informace
o chatě na www.permonik.eu, chata Ťapka. Program pro děti
zajištěn - hry venku i v herně, opékání buřtíků, výlety, krmení oveček, karneval, pohádková stezka, maňáskový večerníček, pohádkově vymalované pokojíčky!.. Doprava vlastní.
Na měsíc červen chystáme Dětský den a Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech!
Pravidelný program:
PONDĚLÍ A ČTVRTEK od 9.30 h. - cvičení v baletním sále.
Vhodné pro děti, které již dobře běhají. Cvičíme s dětmi
a rodiči na balónech, podložkách, zpíváme, hrajeme na
Orffovy nástroje, cvičíme s oblíbeným barevným padákem.
Dále se přesouváme do naší herny, kde s dětmi posvačíme a pak se již věnujeme tvoření a hraní si. K dispozici je
také dětská knihovnička, mikrovlnka, konvice, čajíčky, káva a další.
ÚTERÝ - DOPOLEDNE S MIMINKY od 9.15 h. Cvičeníčko
začínáme vždy písničkou, pokračujeme cvičením na podložce, dále na míčích a na závěr miminka pěkně pohoupeme v dece ☺. Poté se přesuneme do naší herny, kde se
maminky i děti mohou občerstvit.
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FEJETON
Diagnóza: Made in China
Začala jsem trpět závratěmi s tendencí padat dozadu. Trochu mě to vyděsilo, nicméně roky přibývají, na zdravotní problémy mám nárok. Po poradě s lékařem jsem si pravidelně
měřila tlak, absolvovala vyšetření u neurologa, který mě ujistil,
že léčit se to dá. „V nejhorším nasadíme léky na povzbuzení
mozku.“
Příčinu svých potíží jsem odhalila poměrně brzy. Byly to chlupaté papuče, které jsem zakoupila nedávno v kamenném obchodě. Tehdy na mě prodejce významně zamrkal štěrbinami
a pravil: „Vacet“. Nehrálo mi to s údajem 65, který byl uveden
na cenovce.
„Kolik?“
„Vacet“. A opět zamrkal.
Dostal, co požadoval a odešla jsem s dobrým laciným pocitem.
A dostavily se závratě. Dno papučí bylo dovnitř vyboulené,
takže chůze připomínala jízdu na tobogánu. Za dvacet korun
tolik atrakce, to jde. Doufám, že papuče sešlapu dřív, než si způsobím úraz.
Pro ty prášky na povzbuzení mozku si pro jistotu zajdu.
D. Jiroutová
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
věda, písmo
MEHIGAN, Janet
Kaligrafie a iluminace: tvorba nejrůznějších typů písma, iluminací a ozdobných
technik krok za krokem.
Praha: Metafora, 2010.
náboženství
HALÍK, Tomáš
Stromu zbývá naděje: krize jako šance.
Praha: Lidové noviny, 2009.
politika, vojenství
RŮŽIČKA, Miloslav
Vyhnanci: akce „kulak“: zločin proti lidskosti.
[Česko]: Miloslav Růžička, 2008.
KUDRNA, Ladislav
Bojovali a umírali v Indočíně: první vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii.
Praha: Naše vojsko, 2010.
lékařství, alternativní medicína
HRABICA, Miroslav
Co nám tělo říká, aneb, po stopách nemocí.
Otrokovice: Miroslav Hrabica, 2007.
SOBOTKOVÁ, Daniela
Narodilo se s problémy, a co bude dál?
Praha: Triton, 2009.
vaření, kuchařky
MOKRÁ, Alena
Vaříme zdravě bez cukru: chutná strava
pro zdravé i nemocné.
Brno: Computer Press, 2009.
umělecká řemesla, ruční práce
GRIMMICHOVÁ, Alena
Kouzlení s hedvábím.
Praha: Portál, 2010.
KRÁSNÁ LITERATURA
HEJCMAN, Pavel
Sbohem moře, sbohem oceány.
Praha: Baronet, 2009.
HOWARD, Robert Ervin
Krok ze tmy: strašidelné povídky z let
1925-1932.
Praha: Plus, 2010.

HANIBAL, Jiří
Střepy z královské číše: Jan Lucemburský.
Praha: Knižní klub, 2010.
KŘIVÁNEK, Jiří
Lovecká vzpomínka.
Olomouc: Rubico, 2010.
RYŠKA, Tomáš
Svět bílého boha: příběh moci bezmocných. Brno: Jota, 2010.

KRATOCHVÍL, Miloš
Strašibraši, aneb, tajemství věže v Kamsehrabech.
Praha: Mladá fronta, 2010.
TŮMA, Jan:
100 největších zajímavostí o lodní dopravě.
Praha: Columbus, 2009.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KAHOUN, Jiří
Jak se mají včelí medvídci?
Praha: Albatros, 2009.

ŽIVOTOPISY
PŘÁDNÁ, Stanislava
Miloš Forman: filmař mezi dvěma kontinenty.
Brno: Host, 2009.

TICHÝ, Jaroslav
Kouzelný koberec: pohádky ze Střední
Asie.
Brno: Computer Press, 2008.

POKORNÁ, Magdaléna
Josef Němec: neobyčejný muž neobyčejné ženy.
Praha: Academia, 2009.
J.K.

NOC S ANDERSENEM 2010
v Městské knihovně v Přelouči
Rok se s rokem sešel a jsou tu zase narozeniny pana H. Ch. Andersena.
A už 10 let se slaví v knihovnách, školách i družinách nocí plnou knih, zábavy a hodných strašidel. První děti, které
se této pohádkové noci zúčastnily před
lety v Přelouči, jsou už dnes dospěláci,
většinou studenti vysokých škol. Ale stále přicházejí další šikovné děti, které rády čtou a v knihovně jsou jako doma.
Účast na Noci s Andersenem je pro ně
každý rok odměnou za jejich lásku ke
knihám každé dítě může pro velký zájem prožít tuto noc jen jednou, aby se
dostalo na všechny zájemce.
Letos jsme v knihovně přespávali
v noci z 26. 3. na 27. 3. a z reakcí dětí
při loučení bylo zřejmé, že by ještě pár
hodin programu navíc určitě braly. Základní pohádkou programu byla tentokrát ta o císařových nových šatech. Jako

každý rok v nastudování divadelního
souboru Knihovnice a přátelé knihovny.
V programu byla i výtvarná a divadelní
dílna, řada soutěží a sem tam nějaké to
strašidlo. Jejich výskyt pochopitelně okolo půlnoci notně zhoustl, takže projít strašidelnou stezku Záložnou nebylo jen tak.
Faktem je, že takto zocelení účastníci Noci už pak neměli strach z ničeho,
ani z vlastního divadelního představení
O dvanácti měsíčkách, které během večera nazkoušeli a v sobotu dopoledne
také báječně a bez trémy pro své nejbližší zahráli.
Jako každý rok následovalo pak
smutné loučení, ale protože se v knihovně vídáme s dětmi velmi často, je pořád na co se těšit. Děkujeme všem účastníkům a pomocníkům a doufáme, že si
to báječně užili, alespoň tak, jako my.
L.H.

KENEALLY, Thomas
Schindlerův seznam.
Praha: Rozmluvy, 2009.
RUIZ ZAFÓN, Carlos
Andělská hra.
Praha: Knižní klub, 2010.
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Kaválek Jaroslav
Maršálková Marie
Krpata Jiří
Samková Marie
Szárazová Věra
Šváb Miroslav

Holubová Agáta
Sykáček Alexandr
Remler Vít
Minaříková Marie
Papoušek Robin
Volejníková Kristýna
Pavliš Matěj

František a Jana Kalouskovi
Holý Petr a Rita
96
91
90
89
89
88
88
88
87
87
85
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Zastavme se nejprve u Vaší první - netradiční zábavy - výroby samurajských
mečů. Přiznám se, že jsem zatím neměla možnost seznámit se s člověkem,
který by měl více netradiční zálibu, než
máte vy. Jak dlouho se o výrobu těchto mečů zajímáte?
Můj zájem o samurajské meče začal
už asi před 20 lety, kdy jsem se začal
zajímat o japonské umění všeobecně,
zájem o samurajské meče z toho tak nějak postupně vyplynul. Byla ve mně jakási touha takový meč vlastnit a tak mi
vlastně nezbylo nic jiného, než si ho vyrobit. I když, abych byl přesnější, ten úplně první jsem si vyrobit nechal a poté
celý podle vlastní představy předělal. Za-
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30. 3.
23. 3.

ZLATÁ SVATBA
Josef a Marie Křemenákovi

17. 4.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovnicím firmy
„Agentura komplexní domácí péče“ Přelouč, vedené paní
Kulakovskou, za péči o člena naší rodiny při závažném
onemocnění. Péče byla prováděna s maximálním lidským
i profesionálním přístupem.
rodina Němcova
Veselí

O KOM NEVÍME
Do naší pravidelné rubriky jsme pro
vás do tohoto čísla připravili rozhovor
s panem Vlastimilem Neumanem, jehož opravdu netradiční koníček vás zcela jistě překvapí. Ve svém volném čase
se totiž zabývá výrobou samurajských
mečů a slunečních hodin.

let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA

JUBILANTI
Vrdlovcová Jaroslava
Ženíšková Emilie
Pečenková Marie
Hlubučková Zdenka
Janeček Jaroslav
Malinská Věra
Šindelář Jiří
Lipavský František
Krčil Jaroslav
Čapková Miluška
Černíková Svatava
Podhorník Josef
Vaňková Marie

75
75
75
75
75
75

čátky byly opravdu dost těžké, nebylo kde
brát informace, neexistovala literatura,
internet, nebyl nikdo, kdo by poradil - čtenáři, kteří dobu před rokem 1989 pamatují, mi rozumí.
Chtěla bych se zeptat, jak vlastně meče vyrábíte?
Nejsem kovář, musím si proto nejprve po burzách a aukcích sehnat staré
meče odpovídajících rozměrů a z nich teprve postupně samurajský meč vytvořit.
Jak dlouho na takové výrobě pracujete?
To vám opravdu neřeknu, chodím do
práce, věnuji se rodině, někdy se ke svému koníčku dostanu na hodinu, jindy
na odpoledne. Nejvíce práce mi zabere
výroba pochvy (saya).
Kolik mečů jste se doposud vyrobil?
Zas tak moc jich nebylo. Nejraději
mám tzv. WAKIZASI, ty jsem vyrobil čtyři, pak jsou asi nejznámější a největší

KATANY - ty byly 3, pak TANTO - dýky, ty
byly také 3. Na začátku jsem se snažil
vyrábět meče tak, aby byly co nejdokonalejší, dnes se snažím spíš o to, aby
vypadali jako opravdu staré - historické.
Možná se ani moc nehodím do dnešní
přetechnizované doby, ale nemůžu si pomoci, víc mě zajímá to „staré“ - to co má
duši. Japonci také při výrobě těchto zbraní kladli větší důraz na čistotu zpracování, než na to z čeho je vyráběli.
Pojqme ještě v krátkosti k vašemu druhému koníčku - slunečním hodinám.
Sluneční hodiny mě lákaly už od dětství, je v nich něco zvláštního, tajemného. Myslím, že každý, kdo se s nimi setká,
má z nich takový dojem. Velká škoda je,
že téměř 70 % slunečních hodin u nás
bohužel nefunguje. Jejich výrobou se ale
zabývám relativně krátce - od roku 2007,
zatím jsem vyrobil 4 kusy.
Výrobu slunečních hodin si neumím
představit už vůbec. Co nám k ní můžete říct?
Sluneční hodiny, nebo-li solarium
jsou buo polární (ty ukazují čas od 6
do 18.00 hodin a jedny z nejkrásnějších
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mají např. v Telči) a deskové. Příprava na
výrobu slunečních hodin začíná kreslením, následuje práce s programátorem
a pokračuje samozřejmě ruční prácí (samotnou výrobou). Obecně se dá říct, že
by to vše mohlo zabrat asi 15 hodin, ale
je to opravdu velmi těžké určit. U deskových hodin jsou navíc velmi důležité čty-

ři datumy - 15. 4., 14. 6., 31. 8. a 24. 12.
V tyto dny je u nich nejpřesnější kalibrace (nastavení).
Jaké máte plány do budoucna?
U samurajských mečů bych si velmi
rád jednou vyrobil meč z původního historického vojenského japonského meče,

použil bych původní čepel a doplnil ji
soupravou. U slunečních hodin bych rád
popřál nejen sobě, ale i všem Přeloučákům, aby jednou ve svém městě měli skutečné funkční sluneční hodiny s duší.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů.
MH

Kamčatka aneb Cesta do končin,
kde spíš potkáte medvěda než člověka
Část 6. - Poslední den pobytu aneb Nákup suvenýrů a návštěva rybí tržnice
Ráno se rychle přesouváme autobusem do Petropavlovsku
za nákupy suvenýrů. Podle popisu od Natalyje marně hledáme
obchod, někde se stala chyba. Hledáme, ptáme se a vše bez
výsledku až nás jeden ochotný Rus nakládá do auta a přes celé město nás veze do vytouženého obchodu. Dávám mu dolary,

de sama čekat ještě 3 dny. Kupujeme jí horký čaj, nějaké jídlo
a balíme ji do našich teplých věcí.
Objevují se další dva Češi, kteří shodou okolností letí také
z Kamčatky. V rámci utužování nového přátelství se utrácejí
poslední ruble. Čeká nás nástup do letadla a za krásných 25 minut jsme z Petrohradu v Praze. Let sice trvá 2 hodiny a 25 minut,
ale díky 2 hodinovému časovému posunu jsme to zvládli v uvedeném čase.
Přistáváme na Ruzyni, kde si dáváme ještě nezbytnou kávu
a hodnotíme celý průběh naší dost odvážné cesty a už také
přemýšlíme, kam v roce 2010. Jestli pojedeme a kam, o tom
se vy, čtenáři Roštu, určitě dozvíte.
Jiří Rejl

které odmítá, a loučí se s námi. Je vidět, že špatnou zkušenost
jsme měli pouze s ruskou cestovou a od té doby, jako když utne.
Výběr suvenýrů je tak velký, že si necháváme čas na rozkoukání a prohlížíme vše počínaje medvědími kožešinami (moc
velké a pro nás už cenově nedostupné) a konče zuby z tuleňů
(tak akorát malé a cenově velmi přijatelné). Po více než půlhodinovém vybírání platíme (slušně jsme se rozšoupli) a opouštíme obchod.
Cestou na autobusovou zastávku fotíme především obydlí,
abychom mohli ukázat, jak žije náš bratr Rus na daleké Kamčatce. V hledáčku máme nejen malé rodinné domečky ale také
panelovou výstavbu. V pořádku a včas se vracíme na hotel dobalit věci. Vyzvedá nás Natalyje a ještě nás veze na rybí tržnici,
kde chceme nakoupit lososí kaviár, uzené lososy a další rybí laskominy. Batohy nám těžknou, snad se vejdeme do váhového
limitu. Bohužel čas odletu se blíží, loučíme se s Natalyjí a mizíme v prostoru odbavení. Nastává nezbytná procedura, opět
jdou boty dolů a následuje důkladná osobní prohlídka, Čečna
je Čečna a riziko teroristického útoku je reálné. Poslední fota
na letištní ploše a usedáme v útrobách letadla, které nás na
trase Petropavlovsk Kamčatskou, Chabarovsk, Krasnojarsk
přepraví do Petrohradu, kde budeme 12 hodin čekat na spoj
do Prahy. Čekání je nekonečné. Seznamujeme se a pak se staráme o promrzlou Číňanku, které uletělo letadlo, a další jí letí
až 30. září. My jsme bědovali nad 12 hodinami a ona tam bu-
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Přeloučáci poznávejte Přeloučsko

Přes Mokošín a Štěpánov
Dnešní výlet začínáme v Přelouči. Výchozím bodem pro nás může být hlavní
světelná křižovatka, od které se vydáme
směrem na Mokošín. Někdo vyrazí pěšky,
někdo na kole, popřípadě se dá kombinovat chůze s místní městskou dopravou. Projdeme místní částí Na Obci, kde
si určitě všimneme krásně rostlé lípy a trochu se pozastavíme i nad historií této
městské části:
Většině přeloučských obyvatel je známo kde se v Přelouči říká na „na obci“.
Od světelné křižovatky půjdeme k Mokošínu ulicí Račanská. Pokud bychom
procházeli touto částí našeho města před
rokem 1880, tak je jisté, že bychom šli
pouze po „zpevněné polní cestě“ mezi
převážně dřevěnými stavbami zemědělských usedlostí postavených mezi lety
1770 až 1816 na „obecní půdě“. V té době jich bylo postaveno celkem třicet a jejich výstavbou tak vznikla „pátá část“
Přelouče. Připomeňme si, že od 16. století se v Přelouči rozlišovaly čtyři části
města. Vnitřní město původně „v hradbách“, předměstí pardubické, předměstí
pražské a podměstí Na Dole. Proměny
hospodářského systému společnosti druhé poloviny 19. století vedly k důležitosti propojení sídel, což zaměřilo pozornost
k projektům na lepší údržbu silnic a cest.
S Přeloučí souviselo několik projektů, mezi nimi se počátkem roku 1880 začala
budovat i silnice z Přelouče do Mokošína. Spojnici, mezi Přeloučí a Mokošínem
můžeme pokládat za jednu z prastarých,
protože Mokošín a jiné obce spolu s Přeloučí daroval v 11. století opatovickému
klášteru král Vratislav.
Po projití okraje města mineme novou výstavbu a pokračujeme na jih. Dojdeme k lesu, který se rozprostírá po naší
pravé straně, odbočíme na cestu a budeme stoupat nahoru až na nejvyšší místo, které se nachází v nadmořské výšce
cca 250 m. Uprostřed lesního porostu stojí dřevěná socha Mokoše, dílo neznámého místního autora.
Socha představuje slovanskou bohyni Mokošu, ochránkyni žen a jejich prací. O českém pohanství nevíme vůbec nic.
Naši Slovani přijali křeszanství tak brzy,
že po jejich pohanských zvycích a obřadech nezbylo památky. Určitý obrázek si
o Mokoši, která představovala matičku
zemi, můžeme vytvořit podle jiných zemí.
Podle ruského folkloru pečovala o úrodu,
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chov dobytka a ovcí, pěstování lnu a jeho
předení. Na zdejším kopci byla snad Mokoše uctívána a pálily se tu na její počest
obětní ohně. K bohyni Mokoši máme dva
doklady, jsou to názvy obcí. Kromě Mokošína ještě vesnice Mokoše.
Projdeme lesem za zpěvu brhlíků,
pěnkav, sýkor a dalšího lesního ptactva.
Můžeme spatřit veverku pohybující se
v korunách stromů a vyplašit srnky, které zde přečkávají den, než k večeru vyrazí na pastvu. Pod lesem se rozprostírá Mokošín.
Od prvního zápisu je uváděn s Přeloučí jako jednotné zboží, proto mají obě
místa 763 (1086-1849) let téměř stejný

Dřevěná socha Mokoše
v lese nad Mokošínem (foto Jiří Rejl)
sled událostí a dat. Obě obce se stávaly
zástavním zbožím a spolu s Přeloučí je
uváděn Mokošín v prvním písemném zápisu r. 1086 jako dar opatovickému klášteru při jeho založení. Tři století byl klášter pro zdejší kraj nejen střediskem
vzdělanosti a umění ale také kultivoval
polabskou krajinu. Opatovický klášter
zanikl během husitských válek. Přeloučské zboží jako významní představitelé
pohusitské válečné aristokracie získávají 1437 - 1463 rytíři z Miletínka. Od
roku 1463 - 1467 patřil přeloučský majetek opět jako zástava Purkhartu Kamarétovi ze Žirovnice, za věrné služby
od krále Jiřího z Poděbrad. Pan Purkhart
si přeloučský statek dlouho neponechal
a postoupil ho Mandelíkovi z Chrastu
a po jeho smrti asi roku 1470 se Přelouč
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i s Mokošínem staly majetkem krále Jiřího z Poděbrad, který je připojil k panství pardubickému. Syn krále Jiřího, kníže Minsterberský nechal zastavit své
přeloučské zboží v roce 1482 Štěpánu
Andělovi z Ronovce, kromě vsi Mokošína,
kterou zastavil v dřívějších letech Matěji Brkovovi. V roce 1491 koupil pardubické panství Vilém z Pernštejna a téhož
roku vyplatil i Matěje Brkovova z Mokošína, tak vesnici připojil k pardubickému panství dříve než městečko Přelouč, které bylo ze zástavy vyplaceno
až v roce 1518. Majetkem Pernštýnů byl
přeloučský statek i s Mokošínem do roku
1560, kdy se převodem dostal do vlastnictví panovnické rodiny Habsburků. Důkazem, že vlastníkem panství se stal císař, byla krčma v Mokošíně, která musela odebírat pivo z přeloučského pivovaru;
takové výsadní právo dostala Přelouč
v roce 1580 majestátem Rudolfa II. V roce 1588 byl dokončen nový urbář panství pardubického, dle něhož bylo panství
rozděleno na 24 rychty. Obec Mokošín
byla přidělena k rychtě Přeloučské, kam
mimo ni patřily obce Škudly, Lhota pod
Přeloučí, Kozašice, Jankovice. Ttřicetiletá válka zanechala v obci Mokošín ze
7 usedlých 4 grunty spálené a pusté, tak
se uvádí ve zprávě o kostele přeloučském, k němuž Mokošín patřil, že v roce 1677 bylo v obci 28 duší. Z velkého
množství kronikářských zápisů novějších
dějin Mokošína uvádím pouze některé
zajímavé zprávy. Ve výkazu „samostatných obcí“ ze dne 13. 6. 1849 pod názvem „Místní obce“ je mezi jinými obcemi uveden i MOKOŠÍN.
3. 9. 1890 byla v Mokošíně otevřena
škola i pro děti z obce Benešovic a Loděnice. Škola byla postavena na pravé straně blízko křižovatky pod Mokošínem, na
které odbočujeme doleva na Loděnici.
Do Loděnice nedorazíme, protože
v pravotočivé zatáčce odbočíme na polní cestu, která je situována v koruně bývalé rybniční hráze. Přejdeme Lipoltickou
svodnici, jeden z významných malých
vodních toků na Přeloučsku. Svodnice
pramení za Urbanicemi a v minulosti
svojí vodou zásobovala celou rybniční
soustavu, z které se dochovala pouze
soustava čtyř rybníků mezi Urbanicemi
a Lipolticemi (jeden z našich výletů nás
určitě na tyto rybníky zavede). Lipoltická
svodnice se do Labe vlévá nad Přeloučí
v prostoru bývalých vojenských opravárenských závodů, dnes je tam areál soukromé firmy. Z koruny hráze je krásný
rozhled po okolních pozemcích, nad kte-
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rými loví motáci pochopi, poštolky a káňata. Po polích se honí zajíci a pyšným
krokem se předvádějí bažantí kohouti.
Keřové porosty skýtají úkryt a potravu
zpěvnému ptactvu. Po chvilce dojdeme
na silnici, která spojuje Štěpánov a Choltice. Samozřejmě odbočujeme doleva,
opět přejdeme Lipoltickou svodnici a jsme
ve Štěpánově, který je také jako Mokošín
s dějinami našeho města Přeloučí úzce
spojen dějinami tvrze, která stála po tři
století u Štěpánova. Tvrziště je dějinně
nejzajímavějším místem Štěpánova, proto k němu obracím pozornost.
Nejvíce jsou události obou míst spojeny v letech 1482 - 1518. Tehdy na štěpánovské tvrzi s přilehlým poplužním
dvorem sídlil místodržitel města Přelouče rytíř Štěpán Anděl z Ronovce. Přelouč
získal zástavní listinou v roce 1482. Třicet šest let vlády otce i syna - Andělů
z Ronovce výrazně ekonomicky a kulturně prospělo celému středověkému městečku. Sídlem těchto šlechticů byla štěpánovská tvrz, která stávala v bažantnici
nedaleko poplužního dvora - louka pod

tvrzištěm se dlouho nazývala „Tvrzská“
Štěpánovská tvrz je připomínána v pramenech roku 1383 jako sídlo Jana ze
Štěpánova. Že rytířské štěpánovské panství s tvrzí, pivovarem a rybníky bylo dobrým šlechtickým zbožím, dokládá řada
majitelů tohoto panství, kteří jej po více
jak tři staletí kupovali a spravovali.
Posledním majitelem se v roce 1706
stal František Romedius z Thunu, držitel sousedního panství Choltického. Tvrz
ve Štěpánově byla vystavěná z kamene
a podle inventáře z roku 1696, byla při
tvrzi zahrada, štěpnice, pivovar a poplužní dvůr. Po roce 1706 nebyla svými
majiteli obývána a během času zmizela
nejen tvrz a její neopravované valy se
sesuly, ale zmizely i rybníky, které se rozkládaly kolem, protože byly proměněny
v úrodná pole. Jen bývalé hráze, které
nyní slouží za cesty, označují zaniklé štěpánovské „rybniční panství“. Jména rybníků zapsaná ve štěpánovské kronice
zůstávají jako důkaz: Zavírský, Mokošínský, Uher, Bradáček, Nový, Okrouhlík,
Dvorský, Klenovský, Čeperka, Slatinka,
Klatovský, Hrachovec, Trnovec, Dlouhý,
Jedousovský a Tvrzský. Naštěstí tvrziště
zůstalo zachováno, ale i jemu hrozila
v roce 1906 úplná zkáza. Zpráva choltického panství chtěla tvrziště rozkopat
a srovnat s terénem, ale Ing. V. Diviš (ředitel přeloučského cukrovaru) upozornil včas centrální komisi pro historické

Kulinářské okénko
Vážení, tento měsíc Vám nabídnu
přímo menu. Bude to cibulová polévka
a španělský ptáček na rozletu.
Co budeme potřebovat na polévku
(4 porce)
- 2-3 středně velké cibule
- 100 g sádla
- 2 lžíce hladké mouky
- 2 kostky hovězího bujonu
- sůl, pepř, drcený kmín - dle chuti
- bílé pečivo
Cibuli oloupeme, pokrájíme na tenká
kolečka a necháme na tuku zesklovatět.
Zaprášíme moukou, zalijeme vodou (l litr),
přidáme bujon. Za občasného míchání vaříme doměkka. Dle chuti osolíme a okořeníme. Polévku podáváme s opečeným
bílým pečivem (na kostičky nakrájeným).
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Poznámka - cibuli můžeme propasírovat
přes hrubý cedník.
A teo ptáčci. Nejdříve na vysvětlenou
- proč na rozletu. Jsou to normální španělské ptáčky jen s tím rozdílem, že nejsou
zabaleni. Vše, co do nich patří, je volně.
Co budeme potřebovat:
- 80 dkg přední hovězí
- 40 dkg cibule
- 10-15 dkg sádla (oleje)
- l lžíce gulášového koření
- l lžíce PODRAVKY
- l kostka MASOXU
- l krabička Tatra-mléka
- 8 nudliček uzené slaniny
- 8 nudliček měkkého salámu
- 4 okurky
- 3 lžíce plnotučné hořčice

a umělecké památky ve Vídni, proto byly
práce na rozkaz hospodářského správce
choltického panství zastaveny. Tvrziště
zůstalo zachováno dodnes a právem bylo přihlášeno v roce 1964 Památkovým
úřadem za KULTURNÍ PAMÁTKU.
Ze Štěpánova do Přelouč se můžeme vrátit po silnici, která nás provede
přeloučskou průmyslovou zonou, nebo
v místě Na Čihadlech v pravotočivé zatáčce odbočíme na polní cestu, po které
dojdeme na silnici Přelouč - Mokošín,
kterou známe z počátku trasy.
Celý výlet by měl trvat cca 4 hodiny.
Zabloudit by jste neměli, protože Přelouč budete mít z počátku za zády a pak
po levé ruce.
Mgr. Jiří Rejl
Marcela Danihelková
K volnému zpracování byla použita literatura:
Kroniky obcí Mokošína a Štěpánova
„Dějiny města Přelouče“ díl I - Petr Vorel
„Dějiny města Přelouče“ díl III - Jan Tetřev, Hana Vincenciová

- sůl, pepř, sojová omáčka - dle chuti
- 2 lžíce světlé jíšky
Maso pokrájíme na kostky. V hrnci,
ve kterém budeme ptáčky dělat, osmažíme do sklovata cibuli, přidáme maso
a restujeme. Vzniklou šZávu, kterou maso pustí, musíme vyvařit. Proto mícháme
a mícháme. Když už se nám zdá, že není co vyvářet, přidáme gulášové koření
a hořčici. Vše promícháme, zalijeme vodou (l l) a na mírném ohni vaříme. Počítejte, že se maso bude vařit až 3 hodiny. Slaninu, salám, okurky přidáme až
v poslední třetině varu. Před finálem přidáme Podravku, dvě lžičky sojové omáčky, hotovou jíšku. Se solí buote velice
opatrní. Hodně soli je v hořčici. Za občasného míchání ještě 10 minut povaříme a odstavíme z ohně. Jak omáčka
mírně vychladne, přidáme tatru a promícháme. Ptáčci sou připraveni k podávání. Jako přílohu použijte rýži nebo knedlík. Dobrou chuZ.
Pavel Culek
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Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar (II)
Provolání, které bylo otisknuto v „Národních listech“, ročník VIII., ve středu dne 22. ledna 1868.
Znění bylo následující:
„Za tou příčinou, že v sestavené a rozeslané kandidátní listině pro zařizovací výbor ku stavbě společného cukrovaru v Přelouči není zastoupen značný počet akcionářů, kteří přistoupili
později. Proto si dovoluje prozatímní výbor předložit následují
kandidátní listinu s tím podotknutím, že volba výboru se bude
konat dne 26. ledna o 2. hodině odpolední v místnostech okresního zastupitelstva, při které volbě každý z akcionářů má volit
buo osobně, aneb jiným od něho zplnomocněným panem akcionářem“.
Kandidátní listina
Za předsedu: p. Václav Pour z Valů
Výbor se skládal ze třiceti navrhovaných kandidátů. Uvádím
pouze známé osobnosti a kandidáty z Přelouče.
J. J. kníže Paar na Zdechovicích, J. O. hrabě Thun na Cholticích,
P. Ed. Zentzytzki z Opavy, Ludvík Winternitz z Přelouče, Václav Dítě z Přelouče, Antonín Sekerka z Přelouče, Josef Bestachovský z Přelouče, Václav Topič z Přelouče, Vilém Rudolf z Přelouče, Jan Dítě z Přelouče, Tomáš Němeček z Přelouče
Zapsáno: Prozatímní výbor zařizující v Přelouči dne 19. ledna
1868.

Na místo předsedy byl zvolen p. hrabě Th. Thun z Hohensteinů a místopředsedou Jos. Bestachovský.
Nálada pro vlastní domácí podnik byla všeobecně příznivá,
akcie byly čile upisovány a rolníci konali přípravy k vydatnému sázení řepy. Majitel choltického panství, jehož zastupoval
při všech jednáních hospodářský rada E. A. Komers, sliboval
dodávat veškerou svou vypěstovanou cukrovku do Přelouče.
Byla tudíž nejlepší naděje, že mladý podnik bude mít hojnost
řepy zajištěnu. Hlavní podmínka existenční doznala záhy citelného otřesu. Hrabě Thun, poslouchal ve všem rady Komersovy, ten si činil přílišný požadavek, že má právo upsat tolik
kusů akcií, což by odpovídalo veškerému, smlouvou zaručenému množství na panství vypěstované řepy. Ta věc se zdála být
povážlivou ostatním členům zařizujícího výboru, protože to znamenalo polovici všech akcií, soustředěných v rukou jednotlivce, jenž by mohl časem ovládat celou akciovou společnost, to-

5 / 2010

tiž přehlasovat a časem vytlačit domácí zakladatele závodu.
O tom se vedly vzrušené porady zařizujícího výboru, na kterých
vystupoval zejména městský správce Jan Dítě velmi rozhodně,
snad až poněkud příkře, proti tomu požadavku, až konečně
hospodářský rada Komers prohlásil, že hrabě Thun z podniku
přeloučského vystupuje a postaví si v Cholticích svůj vlastní
cukrovar. Rozhodnutí bylo také uvedeno ve skutek, podnikatel staveb Antonín Čerych postavil hraběti cukrovar a prvním
ředitelem v Cholticích byl Bedřich V. Hora.
Osudná roztržka měla vzápětí nejen trvalou škodu pro závod přeloučský, ale také pro samotného hraběte Thuna, jenž
víceletými špatnými výsledky v cukrovaru byl poškozován, že
konečně byl nucen závod prodat.
Nebýt neblahé roztržky, mohl se cukrovar přeloučský vyrovnat svým velkým kontingentem řepy cukrovarům kraje chrudimského.
Po vystoupení hraběte Thuna byl zvolen předsedou zařizujícího výboru Václav Pour, mlynář ve Valech, poslanec na
sněmu zemském, muž energický, nadšený vlastenec (nar. 1816, zemřel 20. října 1880). Pro svůj ryzí charakter se těšil vážnosti a oblibě v celé krajině a byl
zvolen v témž čase i prvním starostou
okresního zastupitelstva. Snad bylo v této volbě zdůrazněno také něco antagonismu naproti hraběti Thunovi, proti
němuž v roce 1848 Pour vedl zástup Mlynář Václav Pour
z Valů
selského lidu na choltický zámek, kde
žádal vydání starožitných zbraní.
Václav Pour nebyl dlouho v čele zařizujícího výboru a prvním předsedou akciové společnosti po vybudování cukrovaru
se stal Josef Hakl, bývalý vrchní úředník panství choltického;
místopředsedou byl zdejší velkoobchodník Ludvík Winternitz.
Vedle těchto byli nejhorlivějšími členy správní rady Josef Bestachovský, poštmistr, a Tomáš Němeček, přednosta nádraží v Přelouči, kteří podle protokolů z let sedmdesátých byli takřka všem
schůzím přítomni. Kromě těchto čtyř byli členy správní rady
Ferdinand Perner z Týnce nad Labem, Karel Knirš, poštmistr
z Kolína, a Václav Teuchert, ředitel cukrovaru v Syrovátce. Poslední dva se záhy svých funkcí vzdali, za jejich nástupce byli
zvoleni Jan Brouček, rolník z Chvaletic, a rytíř Josef Horák, telegrafní inspektor stání dráhy z Prahy, v pozdějších letech pachtýř cukrovaru a poplužního dvora ve Šlibovnici. (Vlastníkem tohoto cukrovaru byla rafinérská společnost Eduard Zentzytzki,
Alex. šl. Jutrzenka, Pohl a spol. v Opavě.)
Prvním technickým ředitelem byl Adolf Kubeš. Práce v Přelouči započala dne 17. prosince 1868. V této první kampani
bylo zpracováno 80 000 víd. centů řepy, její cena byla 1 zlatý
a 5 krejcarů. Práce byla spojena s mnohými obtížemi, zejména
lisování řepové kaše nebylo správné a zavinilo citelné ztráty
cukru, čehož příčina byla v lisech.
Pokračování článku v příštím čísle Roštu.
Volně zpracováno podle „Pamětního spisu“ cukrovaru, akciové společnosti v Přelouči, vydaného roku 1927.
Marcela Danihelková
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Skauti Přelouč
Výlet do pražské ZOO
Poslední březnovou sobotu tohoto roku byl pro vlčata připraven výlet do ZOO v Praze. Společně jsme před osmou hodinou ranní nasedli do vlaku směr Praha, kde jsme někteří poprvé jeli metrem a autobus č. 112 nás dovezl až před bránu
zoologické zahrady. Každý účastník před vstupem dostal plánek
zahrady a informace, kde jaké zvíře najdeme. První setkání bylo s tučňáky, které bylo obohaceno krmením a odborným výkladem. V dětské ZOO každý
nakrmil pobíhající kůzlátka.
Pak naše výprava směřovala
do pavilonu goril a kočkovitých
šelem. Cestou bylo několik zastávek v dětských zábavných
areálech. Během naší procházky po zoologické zahradě jsme
viděli pelikány, plameňáky, horské kopytníky, jeleny, tygry, sovy, antilopy a další zvířátka.
Zebry a žirafy na nás čekaly v africkém domě. Během sobotního odpoledne jsme také prošli indonéskou džungli a navštívili
pavilon velkých savců. Lachtani se svým vystoupením s námi
rozloučili a my se vydali na cestu domů.

Expedice Slovensko „Into the wild“
O velikonočních prázdninách skupina skautů z Přelouče,
Plzně a Prahy vyrazila na expedici Slovensko. Šestnáctičlenná
skupina se na motivy filmu „Útěk do divočiny“ vydala na Velkou Fatru. Ti, co nejeli, se připravili o výpravu na sněžnicích, pře-

spání v extrémních podmínkách, nádherné přírodní scenerie,
noční hru po Ružomberoku, kytarové večery u krbu a asistování u procesu tvorby jídla z živých králíků. Z výpravy si každý
odnáší něco trochu jiného: pro někoho to byla zábava a legrace, pro další to bylo seznámení s novými lidmi, věcmi. Jsou
i tací, kterým to pomohlo poznat sebe sama v jiných - extrémních podmínkách.
Akce byla náročná, zajímavá a motivující. Sám se těším,
až podnikneme zase něco takového…

Letní tábor 2010
Přípravy na letošní skautský tábor jsou v plném proudu.
Jako každý rok, i letos vyrazíme na klasický stanový tábor. Tentokrát do malebného údolí řeky Metuje. Louka a okolí ležící poblíž obce Bezděkov nám bude sloužit v termínu 1. 7. - 17. 7.
2010. Celý tábor prožijeme v duchu hry „Cesta kolem světa za
80 dní“. Po výborných zkušenostech z minulých let je i letos
tábor otevřen dětem z široké veřejnosti. Těm zbývá ještě nějaký čas pro podání přihlášky. Více informací můžete získat na
www.junakprelouc.cz nebo na telefonním čísle 602 590 206.
Martin Pittner - Píwa
Skauti (kluci 11-14 let)

dvojka.junakprelouc.cz

 Úterý od 16:00 do 17:30
 Luká Spurný - Lucky, 603 428 872, lukasspurny@seznam.cz

Vlèata (kluci 6-11 let)

 Pátek od 16:00 do 17:30
 Pavla Priessnotzová, 721 869 637, pajapriess@seznam.cz

Skautky a Svìtluky (holky 6-14 let)

 Pátek od 15:30 do 17:30
 Iva Matièková, 728 408 340, ivamatickova@seznam.cz

Roveøi a rangers (holky a kluci 14-18 let)

 Nepravidelnì, zpravidla jednou týdnì v pátek
 Martin Pittner - Pía, 602 590 206, m.pittner@seznam.cz

Dětské křížovky
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Kulturní služby města Přelouče
www.kinoprelouc.cz

KVĚTEN 2010

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
1. května
sobota
20.00 hod.

124 minut

2. května
neděle
17.30 hod.

118 minut
7. května
pátek
20.00 hod.
137 minut
8. května
sobota
17.30 hod.
161 minut
9. května
neděle
16.30 hod.
79 minut
14. května
pátek
20.00 hod.

94 minut
15. května
sobota
20.00 hod.

84 minut

16. května
neděle
17.30 hod.

99 minut
21. května
pátek
17.30 hod.
103 minut
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SMRT ČEKÁ VŠUDE
USA-je-li válka peklo, proč se tolik mužů hlásí do armády? V době,
kdy se armády skládají nikoliv z rekrutů, ale z dobrovolníků, a muži se dobrovolně pouští do vojenské služby, je adrenalinové prostředí bojiště silným a neodolatelným lákadlem, často přímo závislostí.
70 Kč
mluveno česky
mládeži do 15 let
nepřístupný

ŽENY V POKUŠENÍ
ČR-čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišZuje, že se dostala do situace, jaké řeší se
svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí
na prahu nového života.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

22. května
sobota
20.00 hod.
85 minut
23. května
neděle
16.30 hod.
70 minut
28. května
pátek
19.30 hod.

PROKLETÝ OSTROV
USA- Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená
psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka,
která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro
dobrý thriller.
50 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

AVATAR
USA- Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi
naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově
objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na'vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

SCOOBY DOO: ZAČÁTEK
USA Co pojí nejlepší kamarády? V případě Daphne, Velmy, Freda,
Shaggyho a Shaggyho odvážného štěněte Scooby-Dooa jsou
to záhady!
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Velká Británie/USA-reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na
rozpadlé manželství a hledá velký námět pro svůj příští článek.
Potkává agenta speciální jednotky Lyna Cassadyho, který mu odhalí existenci tajné vojenské jednotky, jejímž cílem je změnit válku tak, jak ji známe.
65 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

JARMAREČNÍ BOUDA
ČR-drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti
a nesnášenlivosti. Jedná se o několik příběhů, které se vzájemně
prolínají. Velice netradiční film založený převážně na obrazovém
vidění světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách, které
výrazně umocňují celý příběh.
65 Kč
mluveno česky
mládeži do 15 let
nepřístupný

PŘESTUPNÝ ROK
USA-v Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě
29. února požádat holka kluka o ruku. (Normálně to jde jen naopak.) V romantické komedii Ananda Tuckera zjistíte, co všechno je moderní mladá žena ochotná podstoupit, aby si tenhle obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

NEW YORKU, MILUJI TĚ!
Francie/USA- zcela nový, odlišný a zcela nepopiratelně romantický
pohled na toto město - pohled očima lásky, ve všech jejích podobách, od první lásky přes lásku krátkodobou a komplikovanou až
po lásku minulou, odpíranou, vytouženou a lásku, která trvá navěky.
70 Kč
mládeži přístupný

99 minut
29. května
sobota
17.30 hod.

120 minut
30. května
neděle
17.30 hod.

134 minut
4. června
pátek
17.30 hod.

95 minut
5. června
sobota
17.30 hod.

100 minut
6. června
neděle
17.30 hod.

99 minut
11. června
pátek
17.30 hod.

103 minut

VIDEOKRACIE
Švédsko/Dánsko/Finsko/Anglie-dokument zobrazuje následky
televizního experimentu, jemuž jsou Italové vystaveni už po více
jak 30 let a zavede nás až do těch nejvyšších sfér, dokonce i k prezidentskému letnímu resortu na Sardinii.
65 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

SCOOBY DOO NA OLYMPIÁDĚ
USA-provázet nás budou Miláček a Kočička a v bláznivých utkáních se ke Scoobymu připojí i další animované postavičky,
které znáte z jiných grotesek, včetně Hupíka, Médi Bédi, Vali
Gátora, Dynamita a mnoha dalších.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

MUŽ A ŽENA

Filmový klub

Francie/-film vyhrál Zlatou palmu v Cannes, získal oscarové
nominace za nejlepší ženský herecký výkon a nejlepší režii
a vyhrál Cenu Akademie za nejlepší zahraniční film a nejlepší původní scénář. Je to milostný příběh své doby - a všech
dob.
mládeži do 12 let nevhodný

30 Kč
NINE

USA-muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago se režisér Rob Marshall pouští do
další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují této filmové verzi proslulého broadwayského muzikálu Nine.
50 Kč
mládeži přístupný

PEVNÉ POUTO
USA- „Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě
zavraždil.“ Těmito slovy začíná hlavní hrdinka filmu vyprávět
svůj životní a posmrtný příběh. Adaptace stejnojmenné knížky
Alice Sebold se ujal režisér Peter Jackson, jenž si udělal jméno
na jiné klasice - Tolkienově trilogii Pán prstenů.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

ŠKOLA ŽIVOTA
Anglie-divoké dospívání v divokých šedesátých. Jenny vyrůstá
na londýnském předměstí v průměrné britské rodině a už se
nemůže dočkat, až začne skutečný dospělý život. Do té doby
zůstává pilnou studentkou, která vyniká nad svými vrstevnicemi
a sní o univerzitě v Oxfordu.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

LEGIE
USA-fantasy/horor. Zaprášená restaurace v poušti se stává ve
filmu, velice originálním a děsivém zpracování Apokalypsy, dějištěm poslední pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo ničí v záchvatech divoké zuřivosti, chystá se skupinka lidí, uvězněných
kdesi v pustině, na poslední zoufalý pokus o odpor.
70 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

VŠICHNI JSOU V POHODĚ
USA-film zobrazuje obrázek rodiny, který je v moderním světě
velice častý. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stovky
kilometrů a stres a shon moderního života je vytěžují natolik,
že nejsou schopni najít si čas, aby si alespoň zavolali, nebo aby
se dokonce vydali na návštěvu svého domova.
70 Kč
mládeži přístupný

ČESKÝ MÍR
ČR-před šesti lety nalákali stovky lidí na neexistující hypermarket
a natočili provokativní dokument Český sen, který vzbudil velké
ohlasy a získal řadu ocenění. Nyní přicházejí s výbušnou dokumentární komedií o americkém radaru v Čechách. Režiséři Vít
Klusák a Filip Remunda a jejich Český mír!
50 Kč
mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz

DEN PRO RODINU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
- JIŽ PÁTÝ ROČNÍK
Srdečně zveme rodiny s dětmi na tradiční Den pro rodinu při příležitostí Dne
maminek. Letos v neděli 9. května 2010
od 14 hodin. Na úvod tradičně vystoupí
kapela žáků ZUŠ Přelouč BUĎ FIT! Pak
se bude soutěžit a malovat na asfalt. Pokud vše dobře dopadne, bude možnost
svézt se během akce na kočáru z kladrubského hřebčína. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách Občanské záložny. Záštitu nad
akcí převzal a již popáté přijede hodnotit kresby dětí a předávat ocenění
krajský radní pro sociální věci Mgr. Miloslav Macela. Máte-li nám zájem pomoci při přípravě a zajištění her a soutěží
pro děti, ozvěte se nám, každý nový dobrovolník je vítaný!

POZVÁNÍ NA KURZ
KOMUNIKACE A AKTIVIZACE
SENIORŮ TRPÍCÍCH DEMENCÍ
S psycholožkou Mgr. Evou Bicanovou
připravujeme kurz komunikace a aktivizace seniorů trpících Alzheimrovou nemocí a demencí, a to v sobotu 22. 5.
2010 v Jakub klubu. Kurz je určený pro
rodiny pečující o své blízké i další zájemce a uskuteční se v čase 9 - 13 hodin.
Kurz je bezplatný, přihlásit se můžete na
čísle 731 402 371.

Rodinné centrum Kubíček
Program na KVĚTEN 2010
Čtvrtek 13. 5.
9.00 - 11.30
DEN PRO RODINU S MALÝMI DĚTMI - Přijqte pobejt!
Hravé i poučné dopoledne pro děti do
6-ti let, jejich rodiče a prarodiče se
uskuteční na zahradě Orlovny (bezbariérový vstup z parkoviště u Billy),
za nepříznivého počasí v tělocvičně
Orlovny. Vstupné dobrovolné.
Úterý 25.5. Výlet vlakem do Východočeského muzea v Pardubicích
Tento výlet je vhodný pro maminky
s kočárky. Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD v Přelouči. Odjezd vlaku
v 8.03. Předpokládaný návrat v 13.15.
Prohlédneme si expozici s názvem
„Příroda východního Polabí“, expozici hraček „Bylo, nebylo…“ a výsta-
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vu „Klukovský sen, holčičkám vstup
dovolen“ - automobilové modely.
RC Kubíček: otevřeno každý čtvrtek
od 9.00 do11.30 hod., informace u Jitky Salfické na tel.: 731 598 913

2. místo - Elena Fejková - 8. A, ZŠ Smetanova
3. místo - kolektiv žáků - 7. B ZŠ TGM
Pokud vás zajímají aktivity dětí, můžete si
prohlédnout fotografie na našich webových
stránkách - www.charitaprelouc.cz, kde najdete i mnoho dalších informací týkajících
se našeho zařízení.

Co připravujeme na měsíc květen
V měsíc květnu zaměříme činnosti
s dětmi na téma „Příroda“. Součástí tohoto tématu by měl být společný výlet
parníkem Arnošt s poznávací vycházkou na blízkou Kunětickou horu.
kolektiv Jakub klubu
Fotka z úspěšného kurzu floristiky
s Hankou Kubátovou

Duben v NZDM Jakub klub
Námětem měsíce dubna bylo téma
„Jaro“. Snad v každém z nás jaro vyvolává určitou naději. Jak jej vnímají děti,
které naše zařízení navštěvují, jsme se
dozvěděli při mnoha činnostech, které
jsme na toto téma v průběhu měsíce dělali. Vyráběli jsme nejrůznější dekorace,
povídali si o Velikonocích, vysévali jarní
bylinky. Společně jsme vyzdobili okno našeho zařízení. Také jsme pořádali poznávací vycházky do blízkého okolí.
Jaro a měsíc duben je pro nás významný i tím, že v tomto období každoročně slavíme výročí založení našeho zařízení. Letos jsme oslavili již 8. výročí,
jehož účastníky byli nejen děti, ale i naši dobrovolníci, kterým bychom rádi poděkovali za jejich obětavou práci pro naše zařízení.
Vyhlásili a odměnili jsme vítěze výtvarné soutěže „Jsme každý jiný“, které
se zúčastnilo celkem 103 dětí. Výtvarné
práce jste mohli zhlédnout během měsíce dubna v Městské knihovně.
Ocenění získali:
I. Kategorie
1. místo - Ester Ševčíková - 3. A, ZŠ TGM
2. místo - Johana Khorelová - 3. B, ZŠ TGM
3. místo - kolektiv dětí 1. třídy - ŽŠ TGM
II. Kategorie
1. místo - Jan Dušek - 4. A, ZŠ TGM
2. místo - Tereza Karabcová - 4. A, ZŠ TGM
3. místo - Jitka Kučerová - 5. A, ZŠ TGM
zvláštní cena - kol. dětí - ZŠ praktická
III. Kategorie
1. místo - Adéla Nováková - 8. A., ZŠ TGM

2. místní kolo předání ocenění
Společnost přátelská rodině
v Přelouči
V březnu jsme vyhlásili druhé kolo
ocenění Společnost přátelská rodině.
V loňském prvním ročníku bylo oceněno
10 organizací i jednotlivců, kteří se svoji
činností veřejně podílejí na podpoře rodin
s dětmi. Zatím máme dva návrhy na ocenění. Určitě jsou v našem městě další, kteří si za svoji obětavou práci pro rodiny
s malými dětmi zaslouží naše uznání. Popřemýšlejte a podívejte se kolem sebe.
Pokud budete mít návrh, přijote si po formulář k nám nebo na akci Den pro rodinu 9. 5. 2010, anebo si jej stáhněte na
našem webu.
Komise na hodnocení návrhů se sejde v pondělí 17. května 2010. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve
čtvrtek 27. května 2010 od 18 hodin
v Galerii a vinotéce u Kotýnků. Předání ocenění se opět zúčastní pan vicehejtman Roman Línek, který nad akcí převzal osobně záštitu a pro oceněné
připravil malé dárky. Na slavnost přijede
i krajská koordinátorka Sítě mateřských
center pro Pardubický kraj paní Petra
Benešová, zástupkyně vyhlašovatele celé kampaně. Původně zveřejněný termín
slavnostního předání ocenění 1. června
jsme museli přesunout na čtvrtek 27. května z důvodu pracovní cesty pana vicehejtmana Línka do Bruselu. Po předání
ocenění si můžete užít koncertní vystoupení zástupců ZUŠ Přelouč: na klavír nám
zahraje pan Pavel Čapek a na flétnu slečna Maruška Ptáková. Přijqte, jste srdečně zváni, vstup je zdarma.
Zdenka Kumstýřová

Přeloučský ROŠT
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Připravované akce hotelem Bujnoch:
$ 7. 5. 2010 - Ochutnávka vín se zpěvačkou Světlanou Nálepkovou - Restaurace
v Pelhřimově
$ 8. 5. 2010 - Ochutnávka vín s hercem Pavlem Trávníčkem - Kulturní sál Kostěnice
$ 20. 5. 2010 - Ochutnávka vín Mikrosvín Mikulov - Zámek Pardubice
Podrobné informace k akcím naleznete na recepci hotelu Bujnoch.
Tel.: 466 789 711, email: recepce@hotelbujnoch.cz

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Nové vydání Roštu vychází v měsíci,
který máme rádi a básníci ho opěvují, jako čas lásky. Svatý Pavel napsal v 13. kapitole 1. listu do Korintu hymnus na lásku, který stojí za to si nejenom pročíst,
ale se i zamyslet, jestli i já jsem trpělivý,
laskavý … Benedikt XVI. o lásce napsal
svou první encykliku „Bůh je láska“, ve
které učí, že existuje láska mateřská, eros,
přátelská a také láska, která se obětuje
za druhého. OběZ svého života vykonal
i Ježíš Kristus, z lásky k člověku. Z lásky
k Bohu si pak také někteří volí povolání
zvláštní, kněžské a řeholní. A protože
jsme v médiích zaslyšeli dost špatného,
přidáváme i něco pozitivního.
Srdečně vás zdraví P. Pilka Lubomír.

Farář stavitel
V roce 2009 byl vyhlášen papežem
rok kněží, který bude končit letos v červnu. Je proto naší povinností vzpomenout si na duchovní otce, kteří nás provázejí životem od křtu, po první svaté
přijímání a dále naším životem. Každý
a každá z nás jistě vzpomíná s láskou na
někoho, kdo zasíval první semínka víry.

Teo ale bychom rádi vzpomněli na pátera Jana Slacha, který zde sloužil ve farnosti od roku 1768 do roku 1791. Řeknete si proč sahat tak daleko do minulosti?
Je to proto, že vykonal pro farnost obrovské množství organizační práce. Jemu
vděčíme za to, že v těžkých dobách pro
církev, kdy za Josefa II. se rušily kláštery
a probíhala konfiskace církevního majetku, se dal do velkorysé přestavby našich obou kostelů.
Během let 1776-1782 stihl oba kostely přestavět. Nové barokní klenby byly
opatřeny malbami Josefa Kramolína. Na
Svatém Poli nechal zbudovat ambity pro
poutníky hojně sem přicházející na Svatopolskou pouZ. V roce 1782 nechal zbudovat u chrámu sv. Jakuba věž, která se
pak stala na 100 let dominantou města.
V té době byl rušen klášter v Sedlci u Kutné Hory. Zde byly dvoje vzácné varhany
zhotovené Abrahamem Starkem z Lokte
v roce 1692. Jedny z nich zakoupil pater
Slach pro náš chrám Sv. Jakuba v roce
1785 z peněz, které daroval přeloučský
primátor Antonín Pelikán. Už 320 let se
mohou lidé těšit jejich tóny.
Pomodleme se proto za člověka, který žil skromně, a věnoval se evangelizaci a budování chrámů pro větší čest
a chválu Boží. Amen
Jindřiška Bezdičková

Máj, lásky čas
- hymnus na lásku!

P. Boguslaw Partyka, kněz působící
v Přelouči 1995-1998 (vpravo),
P. Lubomír Pilka, působící ve farnosti
od roku 2004 do současnosti (vlevo)
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Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící
kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem
tajemstvím a obsáhl všecko poznání,

ano kdybych měl tak velikou víru, že bych
hory přenášel, ale lásku bych neměl,
nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano
kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska
se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá
křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy.
Az se děje cokoliv, láska vydrží, láska
věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to
pomine;
jazyky - ty ustanou; poznání - to bude
překonáno.
Vždyz naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
až přijde plnost, tehdy to, co je částečné,
bude překonáno.
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako
dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval
jsem jako dítě;
když jsem se stal mužem, překonal jsem
to, co je dětinské.
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně, ale potom
poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává víra, naděje, láska - ale
největší z té trojice je láska.
(1 Korintským 13, 1—13)

Noc kostelů 28. 5. 2010
Noc kostelů se bude v České a Rakouské republice konat v pátek 28. května
2010. Po úspěšném 1. ročníku, při kterém
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bylo v kostelech, klášterech a modlitebnách zaznamenáno na 90 000 návštěvnických vstupů, se návštěvníkům otevřou
další kostely a modlitebny v České republice.
Z historie akce
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce
2009 Noc kostelů „překročila hranice“
a zapojily se do ní kostely a modlitebny
v Plzeňském kraji, Jihomoravském kraji,
Středočeském kraji a Kraji Vysočina.
Noc kostelů 2010
V letošním roce bude program Noci kostelů připraven pro návštěvníky
kostelů, klášterů a modliteben v Praze, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém
kraji, Moravskoslezském kraji, Pardubickém kraji, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Středočeském kraji, Olomouckém kraji, Ústeckém kraji a Zlínském
kraji. Noc kostelů se bude konat pod
záštitou všech českých katolických biskupů.

Noc kostelů 2010 je:
& pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy
křesZanských výtvarných a architektonických pokladů,
& projevem kreativity a důvěry v život
u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale
i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život,
a svoje osobní obdarování a dovednosti,
& nabídkou zakotvené křesZanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
& znamením živé spolupráce křesZanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesZanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho
možností, jak citlivě přiblížit křesZanství,
církev, víru - a každý si může sám zvolit,
do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

I naše farnost Přelouč se do tohoto
projektu zapojila. V pátek 28. května Vás
srdečně zveme na noc otevřených kostelů do našeho přeloučského chrámu sv. Jakuba staršího. Můžete si vybrat z programu níže uvedeného. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Noc kostelů 28. 5. 2010
v Přelouči
Kostel sv. Jakuba staršího
Program:
18:00 mše svatá v kostele sv. Jakuba
rytmické písně (hrají děti a mládež farnosti)
19:00 prohlídka kostela, varhan, zvonů
20:00 koncert chrámového sboru
Ad Libitum
21:00 prohlídka kostela, varhan, zvonů
22:00 diskuse na téma:
Dopouští Bůh zlo?
23:30-24:00 společná modlitba
Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách:
www.nockostelu.cz

Inzerce
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Basketbalová sezona 2009-2010 končí…
„Bronzové“ umístění pro družstva žen i mužů B !!!
Do uzávěrky tohoto čísla (14. 4.) byla
známá jen celková umístění družstev
žen ve Východočeské lize a mužů B
v Oblastním přeboru kraje. Po výborných výkonech ve finálových skupinách
se shodně umístila na 3. místě, což je
v silné konkurenci pro obě družstva velký
úspěch. Domácí zápasy celé letošní sezony byly odehrány v nové sportovní hale
a byly sledovány i nemalým počtem diváků, od nejstarších až po ty nejmenší.
Ženy: závěrečná tabulka a výsledky
posledních zápasů
1. Trutnov
2. Týniště n. Orlicí
3. P ř e l o u č
4. Hořice
5. Studánka Pardubice
6. Ústí n. Orlicí
7. SŠB Pardubice
8. Havlíčkův Brod
9. Nová Paka
10. Pardubičky
TJ Jiskra Hořice — BK Přelouč
57 : 50 (36:23)
Rambousková D. 13, Hrubešová 10, Hlavatá 8, Richterová 8, Nešetřilová 6, Žáková 4, Němečková 1
Ústí n. Orlicí — BK Přelouč
42 : 62 (27:23)
Nováková 18, Hlavatá 10, Richterová 9,

Rambousková D. 8, Hrubešová 7, Žáková 3, Rambousková L. 3, Roubová 2, Němečková 2
Studánka Pardubice — BK Přelouč
43 : 78 (22:36)
Nováková 19, Rambousková D. 15, Richterová 14, Hrubešová 10, Roubová 8, Hlavatá 6, Němečková 2, Žáková 2, Rambousková L. 2
Přeloučské ženy se rozloučily s letošním ročníkem VČ ligy třemi vítěznými zápasy na hřištích soupeřek, které
vyhrály s jasným rozdílem, a tím vytvořily pomyslnou tečku za celou sezonou.
Muži B: závěrečná tabulka a výsledky
posledních zápasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Choceň
Rychnov n. Kněžnou
Přelouč
Nové Město na Moravě
Náchod
Skuteč
Ústí n. Orlicí
Nový Bydžov
BK Pardubice
Havlíčkův Brod
Heřmanův Městec
Jilemnice
Jičín
Žamberk

15. Dobruška
16. Sokol Pardubice
Spartak Choceň — BK Přelouč
97 : 75 (47 : 30)
Bulušek 25, Hývl 10, Tužil P. 10, Šimon 9,
Tužil V. 7, Kmošek 7, Dašek 5, Duda 3
TJ SPŠS Náchod — BK Přelouč
61 : 76 (30:38)
Šimon 15, Bulušek 14, Tužil P. 10, Tužil V. 9, Kmošek 9, Hývl 6, Dašek 6, Šindelář 5, Válek 2
Spartak Rychnov n. K.— BK Přelouč
104 : 58 (53:34)
Bulušek 14, Tužil P. 14, Tužil V. 11, Kmošek 8, Šimon 6, Šindelář 3, Hývl 2
Jiskra Ústí n. Orlicí — BK Přelouč
91 : 75 (42:32)
Tužil V. 19, Šimon 14, Hývl 9, Bulušek 8,
Dašek 7, Král 6, Šindelář 5, Válek 4, Duda 3
Také muži B hráli svá čtyři poslední utkání na palubovkách soupeřů,
i přes porážky se jim podařilo vybojovat celkové 3. místo, což je doposud
nejlepší výkon přeloučského B-týmu
v této soutěži.
Výsledky a závěrečné tabulky dalších
družstev — muži A, žáci U 14 a starší minižákyně — přineseme v dalším čísle Roštu.
D. Rambousková

RUGBY - TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SLAVIA 18. 4. 2010
Úvodní turnaj sezóny se odehrál v Praze na hřišti Slavie Praha. My jsme měli
zastoupení ve dvou kategoriích, po jednom mužstvu. V kateg. - U11 jedno mužstvo a v kateg. - U9 rovněž jedno mužstvo.
U11 - odehrálo šest týmů systémem
každý s každým. Musím přiznat, že mně
naši hráči příjemně překvapili svou bojovností a nasazením v jednotlivých utkáních. Je sice pravda, že mužstvo táhli
opory, ale neztratili se ani ostatní. O umístění na čtvrtém místě se rozhodlo v závěru našeho posledního utkání s Tatrou,
kdy soupeř využil naši chybu v obraně
k vítězství a tím i získal třetí místo.
U 9 - odehrálo osm mužstev ve dvou
skupinách a pak o konečné umístění. Na-
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še mužstvo hrálo Ve skupině B, kde obsadilo třetí místo. V utkání o 5. - 6. místo
podlehli až v závěru domácí Slavii a obsadili konečné šesté místo. Přesto musím
pochválit hráče za bojovnost a nasazení ve všech zápasech. O výsledcích utkání rozhodovali nejlepší hráči soupeře.

U 11
Výsledky utkání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPARTA
PŘELOUČ
PETROVICE
SPARTA
PETROVICE
LVI Říč.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PETROVICE
TATRA
PŘELOUČ
SPARTA
PŘELOUČ
LVI Říč.
PŘELOUČ
TYGŘI Říč.
LVI Říč.

-

SPARTA
TYGŘI Říč.
LVI Říč.
TATRA
PETROVICE
TYGŘI Říč.
TATRA
SPARTA
PETROVICE

2:1
2:3
1:4
0:3
1:0
3:4
1:2
6:0
6:1

Umístění v turnaji:
-

LVI Říč.
TYGŘI Říč.
TATRA
PŘELOUČ
TYGŘI Říč.
TATRA

0:4
3:0
0:6
0:4
0:3
2:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LVI Říčany
TYGŘI Říčany
TATRA Smíchov
PŘELOUČ
PETROVICE
SPARTA Praha

13
13
11
11
7
5

19 : 6
16 : 8
13 : 6
10 : 6
3 : 17
1 : 19
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Sestava našeho mužstva:
Balada Martin, Čejka Da vid, Honzů Radim,
Krejzl Štěpán, Lukács Vojta, Rozkošný David,
Šnokhous Matěj, Tácha Tomáš

4. ŽRALOCI Říčany

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bodovali: Balada M. 3x, Šnokhous M. 3x, Lukács V. 2x, Rozkošný D. 2x
Trenér: Rozkošný Milan

U9

KOSATKY
PETROVICE
PETROVICE
KOSATKY
TATRA
PETROVICE

-

PŘELOUČ
TATRA
PŘELOUČ
TATRA
PŘELOUČ
KOSATKY

4:0
0:7
1:3
1:3
3:1
1:6

Umístění skupina B:

Skupina A:
VELRYBY
ŽRALOCI
SPARTA
VELRYBY
ŽRALOCI
SPARTA

2:6

Skupina B:

Střídal: Petržílka Luboš

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

-

SLAVIA
SPARTA
SLAVIA
ŽRALOCI
SLAVIA
VELRYBY

1.
2.
3.
4.

5:2
1:1
3:2
3:0
1:2
0:3

9
6
5

9
7
5
3

13 : 2
11 : 4
4:8
2 : 16

1. TATRA Smíchov
2. VELRYBY Říčany
3. SPARTA Praha
4. KOSATKY Říčany
5. SLAVIA Praha
6. PŘELOUČ
7. ŽRALOCI Říčany
8. PETROVICE
Sestava našeho mužstva:
Černý Tomáš, Doležel Lukáš, Dostál Ondra,
Němec Patrik, Petržílka Luboš, Rozkošný Vítek,
Suchý Petr
Bodoval: Petržílka L. 4x
Trenér: Doležel Zbyněk

Utkání o celkové umístění:
o 7. - 8. místo
o 5. - 6. místo
o 3. - 4. místo
o 1. - 2. místo

Umístění skupina A:
1. VELRYBY Říčany
2. SPARTA Praha
3. SLAVIA Praha

TATRA Smíchov
KOSATKY Říčany
PŘELOUČ
PETROVICE

Celkové umístění:

11 : 2
4:6
6:9

ŽRALOCI - PETROVICE 6 : 1
SLAVIA - PŘELOUČ
3:0
SPARTA - KOSATKY 3 : 2
TATRA - VELRYBY
2:1
po prodloužení

Poděkování patří rovněž maminkám
nejmladších žáků, kteří pomáhali trenérovi.
Zapsal a zpracoval
Oczadlý Zdeněk

DOSAVADNÍ JARNÍ ZÁPASY HC JESTŘÁBI
A-TÝM 1. ČNHbL
sobota 20. 3.
SK JUNGLE FEVER KLADNO - HC JESTŘÁBI
3 : 2 po sam. náj. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0) Góly: Příhoda, Šmíd
neděle 21. 3.
HBC NOVÉ STRAŠECÍ - HC JESTŘÁBI
3 : 1 (2:0, 0:1, 1:0)
Gól: Příhoda
neděle 28. 3.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI
8 : 2 (5:0, 2:1, 1:1)
Góly: Příhoda, Čapek
konečná tabulka po základní části
1. HBC Nové Strašecí
22 17
2. Ježci Heřmanův Městec 22 16
3. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
22 14
4. HBC Pento Most B
22 14
5. SK Ďáblové Praha
22 11
6. HBC Alfa Pardubice
22 9
7. HC Jestřábi Přelouč
22 8
8. TJ Tatran Třemošná
22 8
9. HBC Hostivař
22 7
10. Jungle Fever Kladno
22 4
11. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
22 4
12. SHC Killers Litoměřice
22 1

2 1
0 3
3
0
4
2
2
1
0
4

2
3
1
0
2
0
1
1

2 125:59 56
3 104:57 51
3 100:53 50
5 83:51 45
6 76:60 42
11 86:77 31
10 63:71 30
13 68:86 26
14 70:101 22
13 46:79 21

0 1 17
1 4 16

46:93 13
33:113 9

sobota 10. 4. - play off 1. zápas čtvrtfinále
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI
4 : 1 (0:1, 0:0, 4:0)
Góly: Čapek

34

neděle 11. 4. - play off 2. zápas čtvrtfinále
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI
4 :1 (3:1, 0:0, 1:0)
Gól: Raška
V těchto zápasech nastoupili:
P. Brykner - R. Stoklasa, M. Kazimír, A. Mátl, L. Tesák, M. Štajner,
L. Bažant, M. Veselý, R. Adámek, J. Příhoda, M. Šmíd, R. Raška,
D. Štefanský, P. Svoboda, T. Vorba, Z. Čapek, R. Kopecký, F. Mucha, D. Kazimír, J. Šolta

B - TÝM 2. ČNHbL VÝCHOD
sobota 20. 3.
HC JESTŘÁBI B - SK KOMETA POLIČKA
1 : 4 (0:2, 1:0, 0:2)
Gól: Diviš
sobota 27. 3.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC B - HC JESTŘÁBI B
3 : 4 ( 1:2, 1:2, 1:0)
Góly: Raška 2x, Sláma, M. Kryštof
konečná tabulka po základní části
1. SK Kometa Polička
20 16
2. NA Rangers Hronov
20 13
3. HBC Autosklo H.A.K. H. Králové B
20 12
4. TJ Lokomotiva Č. Třebová 20 10
5. HBC Alfa Pardubice B
20 8
6. HC Jestřábi Přelouč B
20 6
7. HbC Chlumec n. C.
20 8
8. SK OEZ Testa Letohrad B 20 6
9. Ježci Heřmanův Městec B 20 5
10. 1.HBC Svitavy
20 4
11. SK Holcim Prachovice
20 4

2 1
3 1
1
1
2
4
0
2
2
1
0

2
4
1
1
3
0
2
2
1

1 98:30 53
3 115:53 46
5
5
9
9
9
12
11
13
15

70:42
83:52
85:87
65:64
52:62
48:71
60:83
43:86
42:131

40
36
29
27
27
22
21
16
13
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sobota 10. 4. - play off 1. zápas čtvrtfinále
HBC AUTOSKLO H. A. K. HRADEC KRÁLOVÉ B
- HC JESTŘÁBI B 5 : 0 (3:0, 1:0, 1:0)

sobota 10. 4.
HC JESTŘÁBI - HBC JOKERIT CHRUDIM
0 : 9 (0:3, 0:3, 0:3)

neděle 11. 4. - play off 2. zápas čtvrtfinále
HBC AUTOSKLO H. A. K. HRADEC KRÁLOVÉ B
- HC JESTŘÁBI B 9 : 2 (3:0, 3:0, 3:2)
Góly: T. Kryštof, Kadera

konečná tabulka po základní části

V těchto zápasech nastoupili:
J. Cidlinský, J. Kraus - R. Adámek, L. Komůrka, L. Dvořák, M. Kazimír, R. Stoklasa, M. Štajner, J. Šolta, L. Diviš, J. Kadera, F. Mucha, M. Kryštof, T. Hájek, M. Vojtíšek, M. Beránek, R. Kopecký,
T. Kryštof, R. Raška, M. Sláma, T. Vorba, M. Růžek, D. Kazimír

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD
neděle 7. 3.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKO ČESKÁ TŘEBOVÁ B
4 : 0 (2:0, 2:0, 0:0) Góly: Kalousek, Kadaník, Růžička, Heřman

1. 1.HBC Svitavy
20 13
2. HBC Jokerit Chrudim
20 13
3. HBC Autosklo H.A.K. H. Králové
20 12
4. Ježci Heřmanův Městec 20 10
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová B
20 3
6. HC Jestřábi Přelouč
20 2

!

4 0
2 2

3 134:33 47
3 81:24 45

1 3
0 1

4
9

70:30 41
91:61 31

0 1 16
0 0 18

30:126 10
23:155 6

V těchto zápasech nastoupili:
T. Richtár, O. Kadaník, J. Kalousek, J. Pecka, S. Heřman, L. Zítka,
J. Novotný, J. Růžička, A. Bednář, F. Nový, L. Moravec, D. Vališ

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD

neděle 7. 3.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKO ČESKÁ TŘEBOVÁ B
4 : 1 (1:0, 3:0, 0:1) Góly: Richtár, Heřman, Nový, Kalousek

sobota 27. 3.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
1 : 0 po sam. náj. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

neděle 14. 3.

sobota 27. 3.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
1 : 10 (1:4, 0:4, 0:2) Góly: Vališ 6x, Navrátil 2x, Miláček 2x

1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI
15 : 0 2:0, 7:0, 6:0)
neděle 14. 3.
1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI
12 : 2 (3:1, 6:0, 3:1)
Góly: Pecka, Novotný
neděle 28. 3.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI
7 : 1 (2:0, 2:0, 3:1)
Gól: Pecka
neděle 28. 3.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI
15 : 0 (4:0, 5:0, 6:0)
sobota 10. 4.
HC JESTŘÁBI - HBC JOKERIT CHRUDIM
0 : 7 (0:0, 0:3, 0:4)

sobota 10. 4.
HC JESTŘÁBI - SK OEZ TESTA LETOHRAD
0 : 8 (0:3, 0:2, 0:3)
sobota 10. 4.
HC JESTŘÁBI - SK OEZ TESTA LETOHRAD
2 : 4 (1:2, 0:0, 1:2)
Góly: Navrátil 2x
V těchto zápasech nastoupili:
P. Kratochvíl, M. Chalupa - M. Dekereš, F. Balada, M. Sekyrka,
J. Kmoníček, M. Havlíček, D. Vališ, T. Malina, D. Tykvan, T. Novák, J. Vamberský, D. Rychter, V. Navrátil, O. Miláček
- fáda -

Orel Přelouč - oddíl florbalu
O víkendu 17. a 18. dubna skončily všechny florbalové soutěže v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, takže o konečném umístění v tabulce svých soutěží mají jasno i všechna
florbalová družstva Orla Přelouč.
V první části zhodnocení sezóny přinášíme čtenářům přeloučského Roštu přehled o výsledcích florbalových družstev mužů:
Orel Přelouč A - muži
V 3. lize mužů - divize IV, což je nejvyšší soutěž společné
Pardubické a Královéhradecké florbalové unie, si elitní družstvo florbalistů Orla Přelouč zachránilo svou účast i v dalším
ročníku této soutěže a splnilo tak svůj hlavní cíl pro sezónu
2009/10. Celkové 7. místo je vzhledem k loňskému sestupu,
který se nakonec díky postupu béčka mužů z nižší soutěže - Pardubické ligy - nekonal, rozhodně úspěchem.
Tento fakt vynikne zejména tehdy, když se fanoušek florbalu na vlastní oči přesvědčil v nové přeloučské sportovní ha-
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le, jak obrovský výkonnostní skok tato soutěž za poslední rok
dva udělala. Výkonnostní úroveň soutěže kráčí vpřed mílovými
kroky stejně tak, jako celý florbal v České republice. Stále se
rozšiřující členská základna a nové tréninkové metody přinášejí kvalitnější a technicky i organizačně vyspělejší hru nejlepších mužských týmů na východě a severovýchodě Čech. Proto
si v oddíle florbalu Orla Přelouč velmi ceníme, že se nám s vypětím všech sil podařilo tento výkonnostní pokrok zachytit
a udržet tuto kvalitní soutěž i do další sezóny.
Zásluhu na tom mají jak stabilní hráči družstva, kteří víceméně florbal v Přelouči zakládali, tak i mladá nastupující
generace, která florbal začínala hrát v Orlovně někdy před 4 roky a již tento rok se neztratila ani v kategorii dospělých. A protože nám dorůstají do kategorie mužů i další dva silné ročníky
dorostenců, budou zkušenosti a možnost zahrát si takovouto
kvalitní soutěž i v příští sezóně určitě vítané. Důležité je též zmí-
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8
13
13
14
16

40
33
31
26
20

129:122
103:123
107:112
102:151
121:130

5 14
2 17
1 21

20
17
7

84:119
81:144
76:204

Orel Přelouč B - muži
V Pardubické lize mužů, která je o jednu soutěž níž než
3. liga mužů a je organizována Pardubickou florbalovou unií,
si béčko mužů florbalu Orla Přelouč po loňském vítězství v této soutěži vybojovalo celkové 6. místo. Při podrobnějším pohledu na níže uvedenou tabulku je zřejmé, že celou sezónu si hlídalo svoji pozici v klidném středu tabulky.

Obdržené góly

4
0
1
2
2

6.
7.
8.
9.

Sokol Pardubice B
24 21
FTC Vysoké Mýto
24 17
FBC Piráti Sokol Chrudim 24 12
ŽSK Třemošnice
24 12
FBC Respect Heřmanův Městec
24
9
Orel Přelouč B
24 10
ASPV Holice
24
8
Sokol Pardubice D
24
6
Sokol Fajtrs Pardubice E 24
2

Vstřelené góly

184:73
152:87
132:84
134:84
132:104

České florbalové unie

Body

59
57
56
45
42

1.
2.
3.
4.
5.

Pardubická liga

Prohrané

3
3
4
7
8

Konečná tabulka soutěže:

0 3
4 3
3 9
2 10

63
55
39
38

166:85
127:79
117:85
118:114

11 31
13 31
14 26
14 22
20
8
Mirek

84:84
102:111
105:126
112:124
48:171
Kumstýř

Remízy

2
3
2
3
3

Soupiska družstva: Albrecht Jakub, Halík Jiří, Hromádko Tomáš,
Chábera Štěpán, Jadrníček Tomáš, Janata Ondřej, Kolman Aleš,
Koubek Milan, Kumstýř Miroslav, Lapka Bohumil, Moravec
Miloš, Mrkvička Jaroslav, Novák Petr, Raška Rudolf, Škuta Roman, Vančura Václav.

Vyhrané

Obdržené góly

Vstřelené góly

Body

1. Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí
24 19
2. FBC Peaksport Litomyšl 24 18
3. TJ Sokol Jaroměř
24 18
4. Eldorado - DTJ Trutnov 24 14
5. Sokol Pardubice C
24 13
6. TJ Sokol Nová Paka - FALCONS
24 12
7. Orel Přelouč
24 11
8. TJ Sokol Dobruška
24 10
9. SK Supy Žamberk
24
8
10. FbK Sršni Hořice
24
6
11. FTS Florbal Náchod-Nové Město
24
5
12. FbK Kostelec n/O
24
5
13. FbK Česká Třebová
24
2

Prohrané

České florbalové unie

Remízy

3. liga mužů - divize IV

Vyhrané

Pořadí

Konečná tabulka soutěže:

Počet zápasů

Soupiska družstva: Bína Pavel, Blažej Tomáš, Bulíček Přemysl,
Dlask Marek, Jarolím Daniel, Jezdinský Ladislav, Kurka Pavel,
Ledecký Ladislav, Pleskot Michal, Pokorný Aleš, Pozler Jan,
Reinert Martin, Sedláček Petr, Štípek Jan, Tetřev Jan, Výborný
Daniel.

Počet zápasů

nit, že bez kvalitního tréninkového zázemí, které nám poskytla
nová sportovní hala v Přelouči, bychom tohoto úspěchu rozhodně nedosáhli.

Když mělo béčko svůj den, dokázalo porazit i lídra soutěže Sokol Pardubice B, který běžně hrál s bývalými borci
z extraligového áčka tohoto týmu v sestavě, tak, jak se to stalo například v posledním zápase sezóny, kdy jsme v Pardubicích vyhráli 6:4. Na druhou stranu
zápas předtím béčko prohrálo se Sokolem D 0:1, takže někdy to skutečně vypadalo jak na pověstné výsledkové houpačce.
Příčinou této rozkolísanosti ve výsledcích bezesporu byla malá tréninková píle členů týmu a často nesourodá a stále
se měnící sestava podle toho, kdo zrovna mohl hrát. V těchto dvou problémech
očekáváme příští sezónu výrazný posun
vpřed, protože, jak už bylo řečeno výše,
do týmů mužů se tlačí další 2 ročníky
dorostenců a pokud všichni nezmizí někde v „radovánkách“ mladého života, pak
v béčku mužů výrazně vzroste konkurence a rozšíří se hráčská základna.

Pořadí

!

4
1
2
4
2
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