
�������	
��������	
�

�������� �������� ���

����� �

���������	
��

�������	
������
���	
��
���
����	
�����

	
���������������������������������
�� �!����



Od 1. 12. 2009 jezdí v Přelouči a jeho místních částech
městská hromadná doprava. Občané města mají možnost až
do 31. 1. 2010 v rámci zkušebního provozu za tzv. nulové
jízdné tuto dopravu nejen vyzkoušet, ale i vznést konkrétní
připomínky a náměty. Všechny tyto praktické poznatky budou
v průběhu dvou zkušebních měsíců vyhodnocovány a „zapra-
covány“ do definitivních jízdních řádů MHD, které budou platit
od 1. 2. 2010.

Dle předběžných průzkumů se tento projekt zatím setkává
s kladnou odezvou u občanů města, o čemž svědčí i velký po-
čet osob, kteří tuto MHD v rámci zkušebního provozu využívají.

Na názory některých z nich jsme se zeptali přímo na za-
stávkách: 

Co říkáte městské dopravě?
Paní Marie - důchodkyně: „Je to bezvadný, konečně si připa-
dám, že bydlím ve městě.“
Martínek - předškolák: „Moc se mi líbí červený autobusek. Chtěl
bych mít takovou hračku jako model.“

Jeden z řidičů městské dopravy: „Myslím si, že je to dobrá věc,
takovou dopravu potřebuje i malé město. Doporučil bych zno-
vu otisknout v Roštu jízdní řád. A lidem bych doporučil, aby se
nebáli zeptat, rádi poradíme různé spoje a možnosti.“

Odpovědi třeUáků ZŠ Smetanova: 
Kdo z vás už jel novou městskou dopravou?
Já - mně ujel autobus, a tak jsem počkal na ten malej.
Je to úžasný, protože je to moderní. 
A je tam hodnej pan řidič.
A když jsem řekl Smetanova, poradil mi, abych taky řekl ZŠ.

Víte kolik stála jízdenka?
To jsem nemusel platit, protože až do ledna je to zadarmo.

… a ještě několik anonymních odpovědí:
- Jsem ráda, že MHD je - chyběla.
- Dobře, že byla zavedena, škoda ale, že nejede k domu pečo-

vatelské služby.
- Vítáme to, ale ještě neznáme všechny zastávky. 
- Až se bude platit, je těch 5 Kč výborných, zvlášU pro nás dů-

chodce.
- Jsem rád, že MHD jezdí, lidi stárnou a nohy bolí. Chválím měs-

to, že dopravu bude dotovat, je to prospěšná věc.
- Doufám, že to zas někdo nezruší, byla by to škoda.
- I když nebudu jezdit pravidelně, je to fajn, někdy se to hodí.
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Výzva zájemcům o vyhrazené parkování
Centrum města Přelouče se postupně přestavuje a upra-

vuje. Součástí budování místních komunikací je i výstavba
nových parkovacích míst na Pernštýnském náměstí. Parkova-
cí režim bude podobný jako u již dříve otevřených částí centra
- parkování vozidel bude zpoplatněno a poplatky budou vy-
bírány prostřednictvím parkovacích automatů. Předpokládáme,
že práce na rekonstrukci budou dokončeny v červnu 2010. 

Mimoto bude možné, stejně jako v době před rekonstruk-
cí, vyhradit si parkovací místo na základě jednorázové úhrady
a získání parkovací karty. Vyhrazení míst pro parkování je mož-
né podle zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.)
a řídí se nařízením č. 4/2009 vydaným městem. Parkovací kar-
tu si budou moci zakoupit vlastníci motorového vozidla - práv-
nické nebo podnikající fyzické osoby, které mají sídlo nebo pro-

vozovnu ve vymezené oblasti obce a nebo fyzické osoby, které
mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce. 

Vymezenou oblastí domy podél místních komunikací v úse-
ku ul. Pražské od kruhového objezdu až po Václavské náměstí.

Rada města stanovila cenu parkovací karty na 6.000,- Kč za
rok, lze zakoupit za podíl ceny i kartu čtvrtletní nebo pololetní.

Tento článek má, mimo informace, sloužit i pro zjištění pří-
padného zájmu o vydání parkovací karty - žádáme proto pří-
padné zájemce o vyhrazení místa, aby se přihlásili do konce
dubna 2010 na adresu oddělení dopravy a komunikací.

Úplné znění nařízení obce č. 4/2009 a ceníku č. 1/2007
- najdete na www.mestoprelouc.cz v části orgány města/do-
kumenty města.

Anketa - MHD



Na své 77. schůzi, konané 23. 11.
2009, rada města mimo jiné schválila
smlouvu o připojení elektrické požární
signalizace prostřednictvím zařízení dál-
kového přenosu dat na pult centrální
ochrany a vyhodnocování požárně - tak-
tických informací s Českou republikou
- Hasičským záchranným sborem Pardu-
bického kraje pro sportovní halu v ul.
Za Fontánou v Přelouči. Rada též rozhod-
la, že budova čekárny na autobusovém
nádraží bude do 31. 3. 2010 otevřena pro
veřejnost pouze do 20.00 hodin. Dále za-
mítla nabídku společnosti OREDO Hra-
dec Králové na řešení připomínek a ča-
sových úprav jízdních řádů po zahájení
provozu MHD v Přelouči v průběhu prv-
ního pololetí 2010 s tím, že veškeré sou-
visející úkony zajistí zaměstnanci silnič-
ního odboru MěÚ.

78. schůze Rady města Přelouče, ko-
naná v pondělí 7. 12. 2009, měla na svém

programu mimo jiné schválení dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování
jednostupňové projektové dokumenta-
ce akce „Regenerace panelového sídliš-
tě Přelouč - II., III. a IV. etapa“ s firmou
M.I.S. Hradec Králové. IV. etapa regenera-
ce panelového sídliště řeší úpravu ploch
mezi bytovými objekty u provozovny HAN-
DICAPservisu. V průběhu projektových
prací byl akceptován návrh projektanta
na rozšíření parkovacích míst v dané lo-
kalitě a zároveň byl ze strany města ja-
ko investora akce vznesen požadavek na
nový projekt veřejného osvětlení. Dále ra-
da schválila zadávací dokumentaci a po-
kyny pro zpracování nabídky pro 2. kolo
zadávacího řízení na stavbu nové bu-
dovy městského úřadu a návrh smlouvy
o dílo na stavbu nové budovy městské-
ho úřadu uzavírané s uchazečem, který
podá v rámci zadávacího řízení nejvhod-
nější nabídku. Rada města též vyjádřila

zásadní nesouhlas se zamýšlenou rekon-
strukcí spalovny nebezpečných odpadů
v Rybitví z důvodu opodstatněných obav
o zhoršení zdraví našich občanů a zhor-
šení kvality životního prostředí. 

Poslední schůze rady města v roce
2009, konaná 21. 12. 2009 projednáva-
la a schválila mimo jiné finanční částku
ve výši 7.461,- Kč připadající na neinves-
tiční výdaje ve školním roce 2009/2010
na jednoho žáka přeloučských základ-
ních škol a vzala na vědomí informace
velitele Městské policie Přelouč o měře-
ní rychlosti v obcích. Z předloženého ma-
teriálu je patrné, že mnoho řidičů poru-
šuje zákon i přes nesmyslné označování
úseků, kde městská policie měří rychlost.
Navíc je tímto stanovením více ohrožo-
ván provoz na pozemních komunikacích,
neboU někteří řidiči přestali brát označe-
ní obce jako místo, kde mají dodržovat
zákonem stanovenou rychlost 50 km/h
a reagují často jen na označení měře-
ných úseků. V současné době probíhá
též informativní měření bez dopravního
označení. Srovnání bude jistě zajímavé. 
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17. 12. 2009 proběhlo ve velkém sále Občanské záložny
XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Nejdůležitějším
bodem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu města na rok
2010.

Dále zastupitelstvo projednávalo a schválilo rozpočtové opa-
tření VIII rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že příjmy budou
činit 268.482 tis. Kč a výdaje 258.174 tis. Kč. Zastupitelstvo
též projednalo a vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažpování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů s účinností od 1. 1. 2010. 

mh

Upozorňujeme firmy jako původce od-
padů na některé v současné době ak-
tuální povinnosti vyplývající ze zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původci od-
padů, kteří v roce 2009 vyproduko-
vali nebo nakládali s více jak 100 kg
nebezpečných odpadů nebo více jak
100 t ostatních odpadů (novelou došlo
k navýšení tohoto limitu z 50 na 100),
jsou povinni zaslat do 15. února násle-
dujícího roku, tedy do 15. 2. 2010, hlá-
šení na příslušný úřad obce s rozšířenou
působností, tedy na MěÚ Přelouč. Toto
hlášení se zasílá na formuláři, který si
původce odpadů může vyzvednout na
odboru životního prostředí nebo vyplnit

přímo v elektronické podobě na adrese
http://www.inisoft.cz/odpady, odkaz Roč-
ní hlášení nebo http://ceho.vuv.cz/, od-
kaz Evidence a ohlašování a dále Pře-
hled evidencí a ohlašování. Hlášení v pí-
semné podobě se zasílá na adresu: MěÚ
Přelouč, odbor životního prostředí, Ma-
sarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč, ne-
bo osobně na odbor životního prostředí
(Hradecká 1383, budova AGRY BOHE-
MIA). Původce odpadů může hlášení
zaslat i elektronicky a to v přenosovém
standardu dat o odpadech na adresu
helena.klapova@mestoprelouc.cz.
Oprávněné osoby, tedy provozovatelé za-
řízení k využívání, odstraňování, sběru

nebo výkupu odpadů zasílají toto hlá-
šení pouze elektronicky v přenosovém
standartu dat o odpadech rovněž na vý-
še uvedenou adresu.

Další z povinností původců odpadů,
kterým při jejich činnosti vznikají nebez-
pečné odpady (i minimální množství), je
mít souhlas k nakládání s nebezpečný-
mi odpady. Tento souhlas vydá v případě
nakládání s méně jak 100 t nebezpeč-
ných odpadů za rok na základě žádos-
ti původce odpadů příslušný úřad obce
s rozšířenou působností, tedy MěÚ Pře-
louč. Formulář žádosti je možné si vy-
zvednout rovněž na odboru životního
prostředí nebo ho naleznete na adrese

RADA MĚSTA PŘELOUČE

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Upozornění pro podnikatele na některé povinnosti
vyplývající ze zákona o odpadech



http://www.mestoprelouc.cz/, odkaz Do-
kumenty města, Formuláře, Formuláře -
odbor životního prostředí. V případě na-
kládání s více jak 100 t nebezpečných
odpadů za rok vydá tento souhlas pří-
slušný krajský úřad, tedy Krajský úřad
Pardubického kraje.

Za porušení těchto povinností uloží
inspekce nebo příslušný úřad obce s roz-
šířenou působností fyzické osobě opráv-
něné k podnikání nebo právnické osobě
pokutu v případě nepodaného hlášení
až do výše 1 000 000 Kč a v případě
nakládání s nebezpečnými odpady bez

potřebného souhlasu pokutu až do vý-
še 50 000 000 Kč. 

Případné dotazy Vám rádi zodpoví-
me přímo na odboru životního prostředí
nebo telefonicky na čísle 466 768 521. 

Ing. Helena Klápová
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Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 11. 2009 evidováno celkem
1130 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanos-
ti v měsíci listopadu tedy činila v této oblasti 7,99 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např. Tetov 33,33 %, Vápno 26,32 %, Holotín 25 %, Poběžovi-
ce 19,51 %, Litošice 16,67 %, Sovolusky 16,42 %, Strašov 15 %,
Kasalice 14,58 %, Hlavečník 13,64 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 7,32 %,
Choltice 10,24 %, Břehy 6,04 %. V Přelouči dosahovala míra
nezaměstnanosti 7,09 %. V okrese Pardubice činila celková mí-
ra nezaměstnanosti 6,38 % s celkovým počtem 6185 evidova-
ných uchazečů. 

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 11. 2009 cel-
kem 1017 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 6,1 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 30. 11. 2009 hlášeno na ÚP celkem 418 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo cel-
kem 2,7 uchazeče.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

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

- telefon: 466 953 516

Úřední hodiny - oddělení zprostředkování
Po 8.00 - 17.00 hod. Út 8.00 - 13.00 hod.
St 8.00 - 17.00 hod. Čt 8.00 - 13.00 hod.
Pá 8.00 - 13.00 hod. - jsou určeny pro nové evidence 

a k oznámení rozhodných skutečností.

Zaevidovat se na Úřadu práce se můžete od pondělí do
pátku v úředních hodinách. Vyplněné žádosti přijímáme nej-
později 15 min. před koncem úředních hodin.

Fyzická osoba se zařadí do evidence dnem podání písemné
žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li o zprostředko-
vání zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skonče-
ní zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v bodě
I/7 (základní poučení uchazeče), nebo činností, které jsou po-
važovány za náhradní doby zaměstnání (bod II/4), zařadí se
do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání
nebo těchto činností.

Úřední hodiny - kontaktní místo SSP
Po 8.00 - 17.00 hod. Út 8.00 - 13.00 hod.
St 8.00 - 17.00 hod. Čt 8.00 - 17.00 hod.
Pá - - -

Trh práce
na Přeloučsku

V pátek 4. prosince bylo v parku „Za
rybníčkem“ slavnostně otevřeno za asi-
stence dětí místních mateřských škol no-
vé dětské hřiště. Během necelých dvou
měsíců realizovali tuto stavbu trutnov-
ská firma TR Antoš, s.r.o, která dodala

a instalovala veškerá dětská zařízení
a pardubická firma Ekogreen, která se
postarala o zemní práce, terénní úpravy
a osázení zeleně.

Na hřišti je pro děti k dispozici např.
multifunkční pětipodestová sestava hra-

du, tampová houpačka, houpačka se dvě-
ma dětskými sedátky, houpačka se síUo-
vým hnízdem, jednopružinové kolébadlo,
lanový kolotoč, lanovka, dětský domeček
nebo altán. Nové hřiště splňuje všechny
Evropské bezpečnostní normy. Celkové
náklady dosáhnou částky necelé 3 mi-
liony korun, vše bude hrazeno z prostřed-
ků města. 

mh

Přelouč má nové dětské hřiště



Dne 3. 12. 2009 proběhlo v sakristii kostela Sv. Jakuba v Pře-
louči požehnání zrestaurované fresky Sv. Apoštolů Petra a Pav-
la za účasti otce biskupa Dominika Duky OP, administrátora
Římskokatolické farnosti Přelouč Lubomíra Pilky, starostky měs-
ta Bc. Ireny Burešové a restaurátora - akademického malíře pa-
na Romana Ševčíka. 

Freska byla náhodně objevena v průběhu stavebních úprav
v sakristii kostela v roce 2003 při škrábání maleb na severní
stěně. Po prvním předběžném restaurátorském průzkumu bylo
na odhalené části maleb patrné, že se jedná o starou omítko-
vou vrstvu, která kopíruje zdivo. Na severní stěně, která přilé-
há ke vstupu do kostela byly provedeny sondy, které ukázaly,
že se jedná o gotickou figurální malbu. Po celkovém odstraně-
ní několika druhotných omítkových vrstev byly odhaleny figu-
ry Sv. Petra, vysoké 170 cm držící klíč v gestu, jenž na tento atri-
but ukazuje a Sv. Pavla svírající meč v obou rukou. Postava
Sv. Pavla dosahuje výšky 180 cm, můžeme tedy hovořit o figu-
rách lidských rozměrů. Vzorek odebraný z pláště Sv. Petra byl
identifikován jako přírodní malachit, který není v nástěnné mal-
bě příliš rozšířen. 

V první etapě restaurátorského zásahu byly opatrně sejmu-
ty druhotné vápenné nátěry, které překrývaly malbu a okolní
omítky. Očekávalo se, zda nedojde k dalšímu odhalení maleb,
které by souvisely s již odkrytými postavami Sv.Petra a Sv. Pav-
la. Na západní stěně byl nalezen fragment obličejové části tře-
tí figury, provedený pouze jako tužková rozkresba s jemnou
linií výrazných očí a bohatě zvlněných vlasů. Tato postava je
rozkreslena a již nedošlo k její realizaci v malbě. 

Z provedení maleb, i když zůstaly dnes z neznámého důvo-
du nedokončeny můžeme říci, že se jedná o vysokou malířskou
úroveň z okruhu dvora Karla IV. Podle typiky obličejů můžeme
autora maleb přiřadit k dílně mistra Theodorika.               mh

Od roku 1990 vydává pravidelně Přelouč videokroniku měs-
ta, na které zachycuje nejdůležitější události a akce v uplynu-
lém roce. Tento zvukový a obrazový materiál připravuje pan
Miroslav Bečička s kolektivem svých spolupracovníků. S časo-
vým odstupem získává samozřejmě daný dokument ještě více
na atraktivnosti. Je proto opravdu škoda, aby zůstával uložený
v archivu. Rádi bychom ho představili široké přeloučské ve-
řejnosti. A právě proto připravujeme pro širokou přeloučskou
veřejnost na 28. leden 2010 od 18.00 posezení v malém
sále Občanské záložny (obřadní síň), kde bychom rádi všem
zúčastněným představili „nejstarší a nejmladší“ videokroniku
a na vlastní oči se přesvědčili, co nového se za dvacet let v na-
šem městě událo. Možná, že budou mnozí z nás velice překva-
peni. Svou účast na tomto projektu přislíbila i paní starostka
Bc. Irena Burešová a bývalý starosta města, pan Dušan Kulka,
kteří mohou zavzpomínat na promítané události a doplnit dal-
šími informacemi obrazový materiál. Doufáme, že nezůstane
pouze u jednoho setkání, a že Vám budeme postupně moci
představit všechny vyrobené materiály. 

Na setkání se těší 
M. Bečička s kolektivem 

a šéfredaktorka Přeloučského Roštu M. Horáčková
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Přeloučský unikát
- freska z 3/4 14. století

Videokronika
města Přelouče

Tříkrálová sbírka 2010 probíhá v Přelou-
či a přilehlých obcích od neděle 3. 1. 2010
do soboty 9. 1. 2010

Prosíme o Vaši pomoc a podporu. 
Charita Přelouč



Tato jednoduchá otázka již od konce léta obírá o spánek
nejen vlekaře na horách, ale i správce komunikací v labské
kotlině. Letos o to víc, že se změnou zákona (i přes ostré pro-
testy většiny představitelů samospráv a Svazu měst a obcí, ale
bohužel menšiny poslanců a senátorů Parlamentu ČR) přechá-
zí odpovědnost za škody způsobené změnami ve sjízdnosti
a schůdnosti vlivem povětrnostních podmínek v plném rozsa-
hu na vlastníky komunikací (tedy i chodníků)...

V našem městě, kde zmírnění závad ve schůdnosti na obec-
ních chodnících zajišUují Technické služby města Přelouče, se
jedná o zvýšení objemu prací na více než trojnásobek! Sou-
časnou problematiku zimní údržby komunikací nám přiblížil
ředitel Technických služeb p. K.Š.: 

„Změnou zákona o pozemních komunikacích připravili zá-
konodárci všem radnicím a organizacím zajišUujícím zimní údrž-
bu více než nelehkou situaci. Zbavili sice občany určité odpo-
vědnosti, s čímž je možno i souhlasit, ale na druhou stranu
nezohlednili současné ekonomické možnosti obcí a měst. Pů-
vodních cca 12 km chodníků jsme u nás v Přelouči udržovali
v minulosti dvěma vozidly Multicar 26 se zimní výbavou a dal-
ším vozidlem pro ruční údržbu schodů, ramp a méně přístup-
ných míst. S nárůstem požadovaných výkonů o dalších 26 km(!)
chodníků v nastávající sezóně bylo nutno změnit přístup k ce-
lé problematice a zcela přepracovat plán zimní údržby komu-
nikací. Bylo třeba doplnit a zařadit podle pořadí důležitosti
dříve organizací neudržované chodníky a určit reálné termíny
pro provedení zásahu v jednotlivých lokalitách. Vedení města
nevyužilo zákonnou možnost a neurčilo žádné úseky, kde by
se pro malý dopravní význam v zimně údržba neprováděla.
Vzhledem ke kapacitním možnostem organizace a ekonomic-
kým možnostem města byly k zmírnění závad navrženy a schvá-
leny časové lhůty od 4 do 72 hodin. Rovněž bylo nutno v této
souvislosti přesvědčit radní o alespoň minimálním rozšíření
strojního parku organizace, včetně personálního zajištění. Po
řadě jednání o nutnosti tohoto kroku, potažmo o způsobu fi-
nancování, byly v průběhu srpna loňského roku zahájeny prá-

ce na výběrovém řízení k pořízení víceúčelového stroje přede-
vším pro zimní, ale i letní využití. Svými parametry, především
průchodností na nejužších chodnících, u rady města zvítězil
univerzální hydrostatický kloubový nosič zn. HOLDER C-245
německé provenience, dodávaný na tuzemský trh výhradně fir-
mou KIS plus a.s. Litoměřice. První prosincový den byl v are-
álu Technických služeb tento stroj, v hodnotě 1,6 mil. Kč, za
účasti zaměstnanců, představitelů města a dodavatele, slav-
nostně předán do provozu. 

Společně se zřizovatelem jsme hledali i další varianty a or-
ganizační možnosti, jak se s novou situací vypořádat. Pro „ruč-
ní“ práce přicházelo v úvahu využití pracovníků z řad ucha-
zečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce, případně
pracovníků v rámci tzv. „veřejné služby“. Jejich začlenění do
režimu zimní údržby je však problematické především z důvo-
du obtížnosti jejich zapojení do systému pohotovostních služeb
a nutnosti bezprostředního nasazení. Tyto formy budou využí-
vány zřejmě zcela výjimečně až v době, kdy napadne sníh. 

Využívám této příležitosti a žádám občany města o shoví-
vavost k naší činnosti v rámci zimní údržby komunikací za
nové situace, o respektování podmínek při pohybu na zimních
komunikacích a dále apeluji na lokální patriotismus: Pomoz-
te nám alespoň před svými domy a obchody udržovat, tak ja-
ko v minulých letech, schůdnost chodníků, které tu jsou pro
nás a které používáme my všichni, vážení spoluobčané. Tak je
to běžné všude v civilizovaném světě a tak o tom možná uva-
žovali i navrhovatelé novely zákona...“ 

Karel Šilhavý
ředitel Technických služeb 

města Přelouče

6 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Jaká bude letos zima?

Inzerce



Milí čtenáři,
je za námi vánoční shon, řízky z kapra jsou snědené, kos-

ti v krku už nepřekáží, zbylé cukroví uskladněné v mrazáku
na Velikonoce, přežili jsme i bujaré oslavy Nového roku a ne-
zbývá, než se pustit znovu plni předsevzetí do další práce.
Upřímně doufám, že jste všichni vstoupili do
roku 2010 ve zdraví a ještě jednou přeji všem
hodně zdraví, štěstí a úspěchů po celý násle-
dující rok.

Vzhledem k tomu, že máme zimní období
a dopravních nehod i pomačkaných plechů
proti létu přibývá, neškodilo by jistě připome-
nout, jak se zachovat při dopravní nehodě,
abychom dodrželi literu zákona a vyhnuli se
tak následným možným problémům.

Od 1. 1. 2009 došlo ke změnám v „silnič-
ním zákoně“. 

Tedy, dojde-li k dopravní nehodě, není již
nutné přivolávat na místo policii ČR, pokud
nedošlo v souvislosti s touto nehodou:
1) k usmrcení osoby
2) ke zranění osoby
3) ke škodě vyšší než 100.000,- na vozidlech (včetně přepra-

vovaných věcí) nebo
4) ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou ško-

dy na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě
(včetně věcí přepravovaných) — tedy ne auta půjčená
nebo leasingových společností

5) k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství po-
zemní komunikace

6) účastníci dopravní nehody nemohou sami obnovit plynu-
lost provozu na pozemních komunikacích
Samozřejmě, pokud se řidiči nemohou dohodnout kdo

dopravní nehodu zavinil, rozsoudí je nepochybně spra-
vedlivě policie.

Pokud se shodnete, kdo je viníkem nehody a nepotkala
vás žádná z výše uvedených nepříjemností, pak musíte vědět,
že jste jako řidiči mimo jiné povinni sepsat společný zá-
znam o dopravní nehodě, který podepíšete a neprodleně
předáte pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifika-
ci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel,
její příčiny, průběh a následky. 

Existují různé formuláře, které si můžete vyzvednout u své
pojišUovny.

Jestli jsou tyto novinky dobrým či špatným přínosem, je
diskutabilní. Po roce její platnosti ubylo nehod ve statistikách
policie, která se tak může soustředit na jinou práci a pokud
jde opravdu jen o pomačkané plechy, je to jistě nejlepším ře-
šením. Dopravních nehod jako takových však neubylo podle
pojišUoven. Ty hlásí víceméně stále stejný počet pojistných
událostí, které musí likvidovat. V praxi může bohužel také do-
jít k tomu, že pokud je jeden z řidičů pod vlivem alkoholu,
může se vyhnout případnému postihu za toto nebezpečné jed-
nání. Takové statistiky bohužel již nikde nenajdeme...

Rozhodně přeji všem, aby tyto informace nikdy nepo-
třebovali!

V loňském roce jsem touto dobou také zmiňoval změ-
ny, které se týkaly měření rychlosti vozidel strážníky měst-
ské policie. K tomuto problému a výsledkům za loňský rok
se vrátím podrobně v příštím vydání Roštu.

Nyní již několik zajímavých událostí
uplynulého období:

Nové dětské hřiště za Benzinou láká van-
daly...

Při pěší obchůzkové činnosti bylo zjištěno
poškození na dětském hřišti. Na lávce chybě-
ly šrouby a tím byly uvolněny řetězy a hrozil
tedy možný úraz. Tento nedostatek byl ihned
nahlášen na technické služby, které rychle sjed-
naly nápravu.

Uvádím zde tuto událost proto, abych
vás všechny požádal, pokud uvidíte na těch-
to místech někoho ničit zařízení nebo něco
šroubovat či montovat, zavolejte nám. Je to

nové zařízení, které slouží i vašim dětem, tak ho nenech-
me likvidovat.

Ustlal si v podloubí...
Na služebnu se dostavil muž, který dozorčímu MP oznámil,

že v podloubí leží zřejmě opilý muž a nehýbe se. Na místě na-
lezla hlídka spícího muže, kterého probudila. Ten jevil znám-
ky požití alkoholu. Byl schopný samostatné chůze a tak byl
odeslán domů a po předvolání bude řešen za přestupek proti
veřejnému pořádku.

Na ohňostroj bylo ještě brzy...
Na kamerovém systému byl zachycen muž, jak odpaluje

rachejtle. Z důvodu porušení obecně závazné vyhlášky byl na
místě vyřešen blokovou pokutou.

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

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Do soutěže jste se přihlásila sama?
Ano sama, při sledování 1. superstar

jsem jen tiše záviděla všech finalistům
a moc jsem si přála být na jeviště s nimi,
ale v té době mi bohužel ještě pravidla
neumožňovala zúčastnit se, věkem jsem
nesplnila pravidla.

Jak jste se cítila při svém prvním velkém
přímém přenosu? Zapracovala tréma?

Ani ne, já jsem zvyklá veřejně vystupo-
vat, atmosféra v hledišti mě nabíjí a každé
vystoupení si užívám. Myslím, že jsem by-
la celkem v pohodě. 

Jak se Vám líbilo složení poroty? Kdo
z porotců Vám byl nejsympatičtější?

Nejvíc na mě zcela určitě zapůsobila
Marta Jandová, jsme tak trochu stejná krev-
ní skupina. Ona je také rockera, takže jsme
si spolu určitě rozuměly velice dobře. Na-
opak - nejistý dojem jsem měla na začát-
ku z Dary Rolins — někdy jsem tak úplně
nevěděla na čem jsem, ale nakonec mys-
lím, že jsme spolu vycházely celkem dobře.

Jaká jste byla v soutěži parta? Jak jste
spolu vycházeli — vy soutěžící?

Nemyslím si, že bychom spolu vychá-
zeli špatně, jen mě trochu mrzelo, že ti,
se kterými bych si rozuměla opravdu dob-
ře, bohužel do finále vůbec nepostoupili,
nebo v něm vypadli hned na začátku. Ve
finále jsem si asi nejvíc porozuměla s Mi-
rem Šmajdou, protože máme oba rádi stej-

ný druh hudby a navíc mi připadá, že jsou
Slováci tak nějak otevřenější a vstřícnější.

Zajímalo by mě, jak vypadá celý „na-
táčecí den“?

To je opravdu velmi náročný den, tro-
chu bych ho vystihla slovy — stres, chaos,
únava.

Vstávali jsme tak o půl osmé ráno, v půl
deváté jsme většinou dorazili do „Inche-
by“, následovala první zkouška s kapelou,
pak zvuková zkouška, kamerová zkouška,
generální zkouška- ta začínala tak mezi
16.00—17.00 hodinou a pak už musela
následovat vizážistka, kostymérka, kadeř-
ník… Protože nás bylo hodně, zabralo to
většinou čas až do přímého přenosu. 

V té souvislosti bych se ještě ráda ze-
ptala, jak probíhá taková návštěva u kos-
tymérky nebo vizážistky? Podřizovala
jste se jejich představám, nebo necha-
li naopak na vás volbu šatů a líčení?

Vše bylo většinou po vzájemné doho-
dě. Myslím, že jsem s nimi měla celkem
dobré vztahy. Když mi něco navrhli a mě
to tak úplně nesedělo, řekla jsem to a zku-
sili jsme něco jiného. Nikdy jsme neměli
žádný problém. 

Písničky jste si vybírali sami, nebo Vám
byly určovány?

Písničky byly rozděleny do 3 kategorií
— pomalé, rychlejší a ty, které se měly ně-
komu věnovat. Hudební dramaturg pak

z každé kategorie vybral jednu a navrhl ji.
Na mě pak bylo určit, jestli se na písničku
cítím nebo ne. Např. v případě Modlitby
pro Martu se jednalo právě o „náhradu“,
původně jsem měla zpívat jednu písnič-
ku od V. Špinarové.

A jaké máte další plány? Už přišly ně-
jaké nabídky?

Nějaké nabídky už přišly, ale zatím
jsem opatrná. Pokud by se ozval nějaký
opravdu známý zpěvák,tak bych určitě ne-
váhala, ale jinak jsem v dnešní době opa-
trná. Lidé jsou různí a tak jak si testují oni
mě, ráda bych si alespoň trochu otestova-
la i já je. V každém případě bych ráda
pokračovala nadále ve spolupráci se svou
současnou kapelou. Kluci z kapely měli do-
konce obavu, abych neodešla, ale já u nich
zpívám od 13 let,naučila jsem se od nich
opravdu hodně a určitě nemám v úmyslu
od nich odcházet. Samozřejmě, že bych rá-
da dokázala něco i sama za sebe, ale to
se myslím nevylučuje. 

Jak reaguje na Vaši účast v Superstar
vaše nejbližší okolí — rodina, přátelé,
škola?

Bezvadně, maminka mě nesmírně pod-
poruje a fandí. Protrpěla si vyřazovací ko-
la snad víc než já, až jsem o ní měla trochu
strach, bylo to opravdu náročné. Přátelé
mi fandí a škola se ke mně zachovala moc
fajn. Moje třídní profesorka je tak trochu
jako druhá maminka — moc mi fandí a když
jsem žádala o přerušení studia, rozmluvi-
la mi to s tím, že jí to nemůžu udělat — mám
tep individuální studijní program a proto-
že chce abych se udržela v její třídě, moc
mi pomáhá i s doháněním učiva. Takže
studium zatím přerušovat nebudu muset,
v každém případě chci tuto školu dostu-
dovat (pedag. škola v Čáslavi pozn. red.).

Jak Leona a popularita? Jak ji vnímáte?
Snažím se zůstat pořád stejná — nad

věcí. Reakce lidí byla zatím většinou pří-
jemná a můj prvořadý plán je hlavně zpí-
vat, zpívat, zpívat - popularita k tomu sice
patří, ale pro mě není nezbytně nutná. 

Poslední otázka — šla by jste do toho
znovu?

Ne, podruhé už bych se do Superstar
nepřihlásila, je mi jasné, že bez soutěží
tohoto typu se prorazí podstatně hůře, ale
už bych se podruhé takovéto soutěže ne-
zúčastnila. 

Děkuji za rozhovor. Do Vašeho další-
ho profesního i soukromého života bych
Vám ráda popřála hodně úspěchů a nám
přeloučákům, abychom se s Vaším hlasem
setkávali stále častěji, protože je opravdu
krásný a vyjímečný.

mh
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ČESKO-SLOVENSKÁ SUPERSTAR
Soutěž Česko-Slovenská Superstar, která před koncem loňského roku skončila mě-

la pro nás — Přeloučáky zvláštní atmosféru. AU už má každý z nás na soutěže podob-
ného typu jakýkoliv názor — od naprostého zatracení, přes lehký nezájem, až po totál-
ní šílenství — těžko by se našel člověk, který vůbec netuší, že taková soutěž existuje
a o co v ní jde. A co teprve, když se na obrazovce objeví někdo, koho známe, nebo ko-
ho bychom mohli znát, protože bydlí ve stejném městě. To potom minimálně zvědavost
většiny z nás určitě stoupá. 

A o čem a o kom že je to celou dobu řeč? Přeci o finalistce letošní pěvecké soutě-
že ČESKO SLOVENSKÁ SUPERSTAR — slečně Leoně Šenkové, která svou účastí ve finá-
le této soutěže reprezentovala skvěle nejen sebe, ale i naše město. 

Přestože měla na konci loňského roku opravdu napilno, dokázala si najít chvilku na
rozhovor a sdělit nám své bezprostřední poznatky a dojmy. 



Nestává se mi často, že když někoho
potkám, neudržím emoce na uzdě. Stalo
se mi to v Přelouči o vánočních svátcích.
Na Štěpána bylo nádherné počasí, slun-
ce přímo vybízelo k procházce, tak jsem
šla. Vzala jsem do sáčku suché pečivo
s tím, že vše předám na faře, protože jsem
tam na farní zahradě kdysi na podzim
viděla ovečky, snad se jim to hodí. Ni-
koho jsem nezastihla, a tak jsem tašku
pověsila na kliku. Vracela jsem se tím
mysteriózním místem kolem kostela sv. Ja-
kuba a prošla do parku. Tady někde mu-
sela stávat původní přeloučská tvrz, po
které snad zbyly jen ty kameny v okolních
stavbách. Že tady kdysi nějaká zástavba
byla — k tomu mně, mimo jiné, přivedla
myšlenka existence případného podzemí,
neboU u mohutného stromu kdesi upro-
střed parku se objevila propadlina. Ale
třeba to nic neznamená, a já si jen pouš-
tím fantazii na špacír. Přesto si myslím,

že archeologové by tu mohli mít docela
zajímavou práci. Chodím sem ráda, ge-
nius loci tohoto místa je silně přitažlivý.
Najednou se odněkud začalo ozývat pra-
videlné Uukání. Vidím pána jak klepe do
pevné části vodítka. Napadlo mně, to je
tak nervózní? A trochu jsem se napru-
dila. Kolem něj pobíhali dva psíci, je to
nějaká malá rasa, ale neumím ji pojme-
novat. Brzo jsem vše pochopila. Ten men-
ší měl nějaké divné oči. Přes záda měl
obleček, hlavně tam, kde mu chyběla srst.
„Nějaký psí staroušek“ napadlo mně a da-
la jsem se s majitelem psíků do řeči. „Má
nějaké špatné oči, že?“ Pán se na mně
podíval a nepřestával Uukat na rukojeU vo-
dítka. „Je úplně slepý“ odpověděl. Trochu
to se mnou zacloumalo. VždyU ten psík
běhal jako kdyby viděl a on se vlastně
orientoval jen podle toho Uukání. Ale to
už kolem něj začal kroužit druhý psík
stejné rasy, jako by ho chtěl ochraňovat.

Povídám, že v něm má ten postižený psík
asi kamaráda. „To taky, ale je to vlastně
jeho potomek“, odvětil pán. „A je úplně
hluchý. Nejhorší je, když potkáme volně
pobíhajícího velkého psa, tak on toho
slepého jde bránit a já pak nevím co dřív“,
povídá trochu posmutněle pán. Zůstala
jsem stát a udiveně se dívala na ten ma-
lý láskyplný spolek. Bože, copak je tohle
vůbec možné? Laskavý pán ochraňuje
své postižené pejsky, a ten o trochu vět-
ší, ale hluchý, zase chrání toho menšího,
slepého. Takhle spolu prý žijí už třináct
let. Pochválila jsem toho statečného psí-
ka a rychle se rozloučila. Nechtěla jsem,
aby bylo vidět, že mi tečou slzy. „Hezké
svátky“ volal za mnou ten neznámý pán.
„Vám taky“ odpovídám už z dálky. Ještě
jsem stačila postřehnout, jak jim nasazu-
je vodítko a zmizeli někde v uličce za kos-
telem. Děkuji za tu lekci dobra a skrom-
né lásky. A přeji jim, aby už nikdy v životě
nepotkali velkého, zlého a volně pobíha-
jícího psa. 

Eva Jančíková 
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Tradicí už se stalo vystoupení tohoto sboru pro přeloučské
rodáky v Národním domě v Praze na Vinohradech. V poslucha-
či zaplněném sále jsme byli, jako ostatně vždy, srdečně přivítá-
ni a také pohoštěni, za což dodatečně děkujeme paní Klapkové.

První zastávkou v Praze tentokrát byly Olšanské hřbitovy.
U hrobu našeho patrona J. B. Foerstera sbor uctil jeho památ-
ku položením věnce a zazpíváním dvou mistrových skladeb.
V právě uplynulém roce si hudební veřejnost připomněla 150 let

od narození a 58 let od úmrtí tohoto vynikajícího skladatele
a všestranně nadaného člověka. S těmito údaji napravuji s omlu-
vou nesprávná data jubilujícího mistra J. B. Foerstera v minulém
čísle Roštu.

Ještě zpět k programu sboru v Praze. Podle vřelého ohlasu
posluchačů na naše vystoupení jsme s dobrou náladou odjíž-
děli zpět do Přelouče. 

Za sbor J. B. Foerster                       Jiřina Koppitzová

Přiblížil se závěr adventního období a pomalu utichly posled-
ní tóny adventních koncertů. Měly navodit klidnou atmosféru
a zmírnit předvánoční hon za materiálními požitky. Pocit nedo-
statku času překonali ti, co 19. prosince přišli na vystoupení
sboru J. B. Foerster do Záložny. Stolová úprava, příšeří při svíč-
kách, uspokojivé množství posluchačů, skladby zaměřené na
vánoční tématiku, proložené vtipným komentářem slavnostně
oblečené moderátorky — to vše dávalo koncertu patřičnou dů-
stojnost. Do programu bylo zařazeno i sólové vystoupení studen-
ta pardubické konzervatoře Jana Jiráčka. Česká vánoční mše

se sólovými party potěšila natolik, že byla přerušovaná potles-
kem mezi jednotlivými částmi. Koleda „Narodil se Kristus Pán“
udělala za koncertem definitivní tečku. Skutečně definitivní. Po-
tlesk a pak už nebylo, kromě rozpačitého okamžiku, nic. Neby-
lo nikoho, kdo by předal protagonistům koncertu květiny. V tu
chvíli se mi vybavilo jedno z Cimrmanova desatera pro herce:
„Herci se uklánějí dostatečně hluboko, aby nebylo vidět, jak
křičí Vivat!“. Na pokyn členů sboru si sólisté, sbormistr a mode-
rátorka na chodbě nesměle z kbelíku rozebrali karafiáty sami.

Kdo rozhodně koncert nezmeškal, byla obsluha u barové-
ho pultu. A tak se na stolech objevilo pivo, vizitka „kulturnos-
ti“ diváka. 

Smíšený sbor J. B. Foerster zopakuje koncert 6. ledna 2010
v kostele v Lipolticích, kam je každoročně zván. Inu, doma ne-
ní nikdo prorokem.                                      D. Jiroutová

Potkala jsem dobro s láskou

Pár slov o tradiční akci 
smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster,

člena UNIE českých pěveckých sborů Přelouč

FEJETON
FORTE DESOLATO



LEDNOVÉ AKCE ZUŠKY
Nový rok zahájí žáci a učitelé tradič-

ním Tříkrálovým koncertem, který se ko-
ná v neděli 10. ledna 2010 od 15.00
v kostele Sv. Jakuba v Přelouči. Tento kon-
cert, který škola pořádá ve spolupráci
s Charitou Přelouč, je spojen se zakonče-
ním každoroční tříkrálové sbírky. V pon-
dělí 11. ledna se od 16:30 uskuteční
v sále ZUŠ další z řady interních veče-
rů, na kterém se představí žáci hudební-
ho oboru školy. Na obě akce vás srdeč-
ně zveme.                     Vedení školy

ÚSPĚCHY
PĚVECKÉHO SBORU

ROŠŤÁK
Ačkoliv není adventní čas pro naše pě-

vecké sbory ani zdaleka ve znamení klidu
a rozjímání, ale téměř
každodenních koncertů
a zájezdů, rozhodl se pě-
vecký sbor RošUák, vede-
ný Veronikou Pokornou
a Pavlem Čapkem, změ-
řit své síly s konkuren-
cí sborů z celého světa
hned ve dvou soutěžích.

Tou první byl Festi-
val adventní a vánoč-
ní hudby s cenou Petra
Ebena, který se konal ve
dnech 27. a 28. listopa-
du v Praze. Z tohoto klání, kde je povinný repertoár sestavený především z vánoční

hudby, si sbor přivezl velmi cenné stříbr-
né pásmo. 

O dva týdny později, konkrétně ve
dnech 12. a 13. prosince, se sbor zúčast-
nil soutěže Pražské Vánoce. V konkuren-
ci sborů z Polska, Maparska, Ukrajiny, Ně-
mecka, Ruska, JAR a Singapuru sbor opět
zabojoval a přivezl další stříbrné pásmo.
RošUáci se tak zařadili do skutečné elity
mezi českými dětskými pěveckými sbory.

Všem našim zpěvákům a jejich peda-
gogům děkujeme za obrovskou a pocti-
vou práci, kterou odvádějí, a k jejich za-
slouženým úspěchům jim z celého srdce
gratulujeme.                    Vedení ZUŠ

DO PÍSKU A ZPĚT
Listopadový víkend od 6. do 8. byl pro

mnohé vyučující výtvarných oborů na ZUŠ
a ZŠ ve znamení vzdělávání, setkávání a in-
spirace. Tak jako mnohá jiná, i toto setká-
ní se neobešlo bez účasti pedagogů vý-

tvarného oboru místní ZUŠ. Oba vyučující
si plně uvědomují důležitost dalšího vzdě-
lávání ve svém oboru.

Součástí semináře pořádaného pod
záštitou MŠMT byl večerní blok informa-
cí zaměřený na otázky vztahu mezi vý-
tvarným uměním a výtvarnou výchovou -
vzděláváním k výtvarnému umění. 

V rámci večerního bloku probíhaly
ukázky projektů vzniklých při hodinách
na různých typech škol. V rámci profesi-
onálního porovnání mohu s čistým svě-
domím konstatovat, že se u nás vyučuje
správně. Tak jak mnohé další školy, i ta
naše se v rámci výtvarného oboru ubírá
cestou projektové výuky. Hlavním rysem
této výuky je odhalení množství nových
souvislostí, o kterých se jiným než dlou-
hodobým zkoumáním nemá člověk mož-
nost dozvědět. Na každé z témat nahlíží-
me z více úhlů pohledu. Jak výtvarných,
tak myšlenkových.Avšak!!! 

Vzděláváme nejen žáky školou povin-
né, ale také dospělé. Mnozí z nich své zku-
šenosti u nás získané úspěšně předáva-
jí ve své vlastní pedagogické činnosti.

Nuže, někteří dojíždíme za vzděláním
do Písku, jiní do Přelouče.

Jan Vojtíšek, 
vedoucí výtvarného oboru

ZUŠ Přelouč

NAROZENINOVÉ DÁRKY
K šedesátým narozeninám, které si

ZUŠ v letošním roce připomíná, si škola
nadělila hned dva dárky, profilová CD -
Narozeninový dort, obsahující sólové, ko-
morní a kolektivní výstupy žáků hudeb-
ního oboru školy, a CD - ROKOPOKO s na-
hrávkami všech čtyř školních pěveckých
sborů. Pro žáky a učitele, kteří se nároč-
ného a vysilujícího nahrávání zúčastnili,
je výsledek bezpochyby odměnou a hod-
notnou památkou na léta strávená v na-
ší škole. 

Na konečné podobě obou CD má sa-
mozřejmě velký podíl i zvukař Jakub Stra-
tílek, který nad zpracováním záznamu strá-
vil nekonečnou řadu hodin s vydatnou
pomocí našeho kolegy Jana Mildeho. Na
skvělém a nápaditém řešení designu CD
má zásluhu náš kolega Jan Vojtíšek a vý-
tvarnice Petra Husková. Pár dní po křtu by-
lo CD - Narozeninový dort představeno na
rozhlasové stanici ČRO 3 — Vltava v rám-
ci pořadu Rampa. 

Doufáme, že oba narozeninové dárky
udělají svým posluchačům stejnou radost,
jakou udělaly nám.          Vedení školy
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dìtem nabízíme mo�nost výuky nìmeckého
a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových
útvarech
nabídka zájmových krou�kù
školní dru�ina je souèástí školy v budovì
I. stupnì
program školní dru�iny je organizován èásteènì
v rámci krou�kù
moderní odborné uèebny informatiky a fyziky,
tìlocvièna, keramická dílna, posilovna apod.
souèástí školy

Proè vybrat naši školu:
�

�

�

�

�

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu,
si vezmou rodný list dítìte (nebo obèanský prùkaz)

a zdravotní prùkaz.
Dìti lze zapsat

od 15. ledna 2010 i v kanceláøi školy.

do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi,
Masarykovo námìstí

na školní rok 2010/2011
se koná

V PÁTEK 15. LEDNA 2010
OD 14 HODIN DO 18 HODIN

�
�
�
�
�
�

Vánoèní akademie
Velikonoèní jarmark
Pestrá nabídka zájmových krou�kù
Novì vybavená školní dru�ina
Práce s dìtmi s vývoj. poruchami uèení
a další …

�
�
�
�
�
�

Plavání pro 2. a 3. tøídy
Ozdravný pobyt pro 3. tøídy
Ly�aøský výcvik pro 7. tøídy
Nová keramická dílna
Nová sportovní hala s venkovním høištìm
Poèítaèové uèebny a interaktivní tabule

DÌTEM NABÍZÍME:

Mimo uvedený termín lze dìti zapsat také v kanceláøi školy (Smetanova ul.) od 15. ledna 2010.

vyhlašuje

do 1. tøídy
pro školní rok 2010/2011

Zápis se koná v pátek

od 14.00 do 18.00
v budovì 1. stupnì
v Kladenské ulici

ZÁPIS

15. 1. 2010

ØEDITELSTVÍ ZŠ PØELOUÈ, SMETANOVA UL.



Šplh
Fantastického úspěchu dosáhli reprezentanti školy na

10. ročníku Vánočního šplhání v Řečanech nad Labem.
Posupte sami. Sedm umístění na stupních vítězů v deseti

kategoriích, prvenství v soutěži družstev a nový rekord soutě-
že, který vytvořil Filip Marek časem 3,22 s.

150 závodníků z osmi škol vytvořilo skvělou atmosféru ne-
jen při závodech samotných, ale hlavně při předávání cen těm
nejlepším.

PaedDr. M. Souček

Zdravá svačinka v Albertu
Žáci 5. ročníků se 26. 11. zúčastnili vzdělávacího projektu

Zdravá pětka v hypermarketu Albert. Formou her a soutěží si
upevnili poznatky o zdravé výživě a seznámili se i s méně běž-

nými druhy ovoce a zeleniny. Pro každého byla připravena ovoc-
ná svačina a vítězné družstvo obdrželo balíček s ovocem, kte-
ré děti posvačily druhý den ve škole. Celá akce byla velmi dob-
ře připravená a i přes mládí obou lektorek zkušeně vedená.

PhDr. M. Marková

2x postup do okresního kola
26. listopadu 2009 se zúčastnili chlapci naší školy okrsko-

vého kola ve florbale. Turnaj probíhal v nové přeloučské hale
a měl velmi dobrou úroveň. Po dvou vítězných zápasech v zá-
kladní skupině a další výhře v semifinále našli přemožitele až
v utkání finálovém, díky tomu si z druhého místa zajistili po-
stup do kola okresního. Blahopřejeme!

Ve středu 9. prosince proběhl turnaj v basketbale chlapců.
Za účasti šesti škol přeloučského okrsku podávali naši hráči
heroické výkony a stejně jako ve florbale si díky druhému mís-
tu dokázali zajistit postup do kola okresního, které proběhne
na jaře v Pardubicích. Celkovým vítězem se stali žáci z Gymná-
zia Přelouč. Oběma týmům přejeme hodně úspěchů v dalších
zápasech.

Bc. M. Bulušek

Mikulášská nadílka ve školní družině 
Na letošního Mikuláše děti z naší družiny asi jen tak neza-

pomenou. VždyU jim naděloval hned dvakrát.Ve čtvrtek 3. 12.

jsme si na Mi-
kulášské besíd-
ce v Jakub klu-
bu mohli zatan-
čit a pořádně
zaskotačit v čer-
tovském reji ma-
sek, které jsme
si sami připravi-
li v kroužku do-
vedných rukou.
Příjemné odpo-
ledne zakončila
promenáda masek a ty nejvíc povedené byly odměněny věc-
nými dárky. Každé z dětí si z této akce odneslo kromě zážitků
i nějaký drobný
dáreček.

V pátek 4. 12.
naděloval Mi-
kuláš dětem po-
druhé a nebyl to
dárek ledajaký
- dětské hřiště
s atraktivními
prolézačkami.
S našimi dětmi
jsme se účastni-
li slavnostního
otevření tohoto úžasného stánku sportovního vyžití dětí v na-
šem městě. Po projevu paní starostky Ireny Burešové a milém
vystoupení dětí z mateřinek, naděloval čert a Mikuláš všem pří-
tomným dětem z velikého a bezedného koše plného dobrot.
Také se všichni mohli v sychravém počasí zahřát horkou čoko-
ládou s koláčky. A pak už nastal slavnostní okamžik, na kte-
rý všichni čekali - přestřižení pásky u vstupní branky. Během
chviličky byly všechny průlezky obsazeny, každý chtěl vyzkou-
šet všechno. Veliký hrad byl podroben zatěžkávací zkoušce,
a to se tam ani všechny děti zdaleka nevešly. Hřiště je opravdu
krásné a my se už s dětmi těšíme, jak za příznivého počasí
půjdeme z jídelny trochu zkratkou a před návratem do druži-
ny si vyzkoušíme, co všechno dokážeme zvládnout.

J. Prokopcová Kasalová
ved. vychovatelka

Děkujeme za milá novoroční přání a i my vám v no-
vém roce přejeme především hodně zdraví a pohodu.
„Š@astnými nebo neš@astnými se nestáváme životní-
mi okolnostmi, ale svým postojem k životu.“

- ved -
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45
HLEDÁ UČITELE ČJ - VV PRO 2. ST.

s nástupem od 1. 2. 2010.
Kontakt: 466 953 156.



Vánoční akademie,
kterou již tradičně pořádá naše škola v prosinci, se letos ko-

nala 16. 12. opět v Občanské záložně.
Žáci se svými vyučujícími připravili celkem 35 vystoupení

hudebních, pěveckých, tanečních, divadelních i gymnastických
a předvedli je ve třech představeních před zcela zaplněným sá-
lem. Z nadšeného potlesku publika i příznivých následných
ohlasů bylo patrné, že všichni přítomní odcházeli spokojeni
a svátečně naladěni do posledního předvánočního týdne.

V pátek 18. 12. navštívili naši žáci - také již tradičně - se-
niory z Domova důchodců v Přelouči, aby jim předvedli ně-
která ze svých vystoupení a předali vlastnoručně vyrobená
přáníčka k Vánocům. I zde se setkali s vlídným a vděčným
přijetím.

Mgr. Zdeňka Hostašová

Zdravá 5
V úterý a středu 1. a 2. 12. se žáci 5. tříd vydali vlakem za

poznáním do Pardubic. Čekal na ně projekt Zdravá 5, protože
v učebním plánu přírodovědy máme učivo o lidském těle, kam
patří důležitá kapitola o zdravé výživě. 

Přímo v oddělení ovoce a zeleniny v supermarketu děti po-
znávaly tradiční i exotické druhy ovoce a zeleniny, zasoutěžily
si, ochutnávaly a připomněly si znalosti ze školy. 

Mgr. Zuzana Jánská

Školská rada při ZŠ Smetanova
Dne 23. 11. 2009 se sešla na své pravidelné schůzce škol-

ská rada. Jedním z bodů programu byla i přijatá pošta. Na na-
ší e-mailové adrese skolska.rada.zs@seznam.cz a ani jinak se
k nám nedostala žádná stížnost, připomínka či podnět, který
bychom museli řešit. Tato skutečnost nás velmi těší. Svědčí to
o skutečnosti, že je veřejnost spokojena s činností naší školy.

Kdyby se však přece jen vyskytl nějaký problém, můžete se
na nás obrátit.

Mgr. D. Dostálová
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Základní škola
Smetanova ul.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se uskuteční ve všech třídách 1. stupně 

v pondělí 11. 1. 2010
od 15 do 17 hodin

Zveme budoucí prvňáčky i jejich rodiče,
rodiče našich dětí

i další zájemce

1.A A JEJICH SLEPICE

3.A - ROLNIČKY

4.B - TRPASLIČÍ SVATBA

VYSTOUPENÍ V DD



14 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

�� ������ 	
� �� 	� �� ��� �� ��� ����� �������� ��� ������� � �������

������� ������� ���� ��!�� � ���� ��!�� �����"

#���$�� � ��% �������� � �&���% ���� ���" $�����% ������"�� ������'�

�������	�
 ���

�������	�
 �������� � ��� ���������� ����


�������	�
 �������� � ��� ���������� ����
 � �������	�
 ��������

�� ������ 	
� �� 	� �� ��� �� ��� ����� �������� ��� ������� � �������

������� ������� ���� ��!�� � ���� ��!�� �����"

#���$�� � ��% �������� � �&���% ���� ���" $�����% ������"�� ������'�

�������	�
 ���

�������	�
 �������� � ��� ���������� ����


�������	�
 �������� � ��� ���������� ����
 � �������	�
 ��������

První pololetí školního roku 2009/2010 na Gymnáziu Přelouč
Na úvod

V prvním pololetí letošního školního roku studuje na naší
škole 314 žáků a základy českého jazyka u nás získává Wu
Shing Yan Joyse, dívka z Hongkongu, jejíž jednoletý studijní
pobyt v ČR zprostředkovala agentura AFS. Současně Joyse na-
vštěvuje hodiny anglického jazyka ve více třídách a tak mají
naši žáci netradiční, neučitelskou možnost konfrontace svých
znalostí tohoto světového jazyka. V prvních ročnících vyššího
gymnázia byla výuka zahájena dle nových vzdělávacích progra-
mů, když v hodinových dotacích jednotlivých předmětů dochá-
zí pouze k minimálním změnám. Poměr humanitních a přírodo-
vědných předmětů zůstává zachován, aby byl náš absolvent
všeobecně vzdělán a připraven ke studiu na jakékoliv vyso-
ké škole. A tak možná větší novinkou je další interaktivní ta-
bule, nové tři datové projektory, dvě rekonstruované kmenové
učebny nebo zcela modernizované hygienické zázemí tělocvi-
čen. Rodičovské veřejnosti jsme pak nabídli možnost kontro-
ly docházky žáků (v některých případech i klasifikaci daného
předmětu) prostřednictvím našich webových stránek.

Projekty
V průběhu pololetí jsme postupně připravili, případně již za-

hájili, projekty, které doplňují výuku. Do prvního projektu UČÍME
AJ INTERAKTIVNĚ z operačního programu ESF Vzdělávání pro
konkurenceschopnost je škola přihlášena společně s dalšími
26 středními školami Pardubického, Středočeského a Králové-
hradeckého kraje. Jak vyplývá z názvu, cílem je části některých
hodin AJ odučit prostřednictví interaktivní tabule. Hodiny bude
posuzovat tým jazykářů z celé oblasti a připravené pasáže hodin
budou ostatním kolegům k dispozici prostřednictví internetu.

Druhý projekt - S PLASTEM JINAM - je dlouhodobě zamě-
řen na výchovnou oblast. Vedle besed a přednášek organiza-
ce Ekocentrum Paleta na danou tématiku se přímo žáci školy
účastní třídění odpadu - plastu, papíru a plechových obalů do
školy zakoupených kontejnerů.

BORMON MALA RANI - PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU. Od
1. června 2009 jsme se zapojili do projektu BangBaby, který
zajišUuje podporu vzdělání chudých bangladéšských dětí, a to
díky organizaci ADRA. Na jejích internetových stránkách jsme
si vybrali dívku Bormon Mala Rani (28.2.2001) a mezi gymná-
ziem a ADROU byla uzavřena darovací smlouva, ve které jsme
se zavázali poskytovat jí pravidelný finanční dar ve výši 5400 Kč
ročně. Částka byla vybrána mezi studenty a Mala Rani byla za-

řazena do kategorie „Denní škola“. Dar tak pokryje výdaje na
školné, školní pomůcky, uniformu a jedno teplé jídlo denně. Od
samotné Maly už k nám dorazila informace, že školu navštěvu-
je moc ráda a v budoucnosti by se dokonce chtěla sama stát
učitelkou.

Telegraficky
"VÁNOČNÍ STROM RADOSTI 2009. Druhého ročníku charitativ-

ní akce určené dětem z dětských domovů Vánoční strom rados-
ti se zúčastnili i studenti 3.A. Inspiroval je k tomu rozzářený
vánoční strom v pardubickém Grandu, kde na zájemce z řad
dobrovolných dárců čekala už od poloviny listopadu konkrét-
ní přání dětí, kterým nebylo dopřáno prožít Vánoce v rodinném
kruhu. TřeUáci tak pomohli splnit vánoční sen malému Radi-
movi z Dětského centra Veská u Sezemic a pod stromeček mu
přichystali překvapení v podobě krásného auta na dálkové
ovládání.

"Žákyně V. Bochníčová a D. Protivenská, obě z kvarty, se zapo-
jily do projektu „FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ V PARDUBICKÉM KRAJI“ s prací „Srdce jako neuvěřitel-
ná pumpa života“. Smyslem soutěžního úkolu je naučit se
na odborném poli vědecky pracovat, vyhodnocovat výsledky
z experimentálně získaných dat, a ty pak propojovat s praxí.
O podrobnostech a výsledcích Vás budeme informovat.

"Právě v těchto dnech žáci tříd 1. A a V zlepšují carwingové ob-
louky na Portáškách v lyžařském areálu Velká Úpa - Pec pod
Sněžkou. V plánu kurzu je také dobrovolná výuka snowbor-
dingu na pláních jednoho z našich nejznámějších středisek.

"Více informací na www.gymnaziumprelouc.cz

Mgr. P. Levinský, Mgr. J. Janovská, Mgr. L. Stříbrná Ph.D.



Vánoční výstava
Tradiční vánoční výstavu jsme pořá-

dali, jako každý rok, v adventním čase.
Potěšil nás velký zájem nejen dětí a stu-
dentů z Přelouče a okolí, ale i široké
veřejnosti. Každý návštěvník mohl obdi-
vovat ukázky ručních prací dětí, které na-
vštěvují pravidelné kroužky v DDM. Sou-
částí výstavy byla expozice kurzů dospě-
lých - ukázky pletení z papíru, malování
na hedvábí a drátování.

Děti ve vý-
tvarném krouž-
ku se podílely
na přípravě
zdobených žid-
lí pro vánoční
výstavu už od
října, výsled-
kem byla nád-
herná díla.

V čas vánoční navštívil Ježíšek klub
Klubíčko pro předškolní děti a všem při-
nesl drobné dárky.

Ukázky 
pravidelné činnosti v DDM

Děti pod vedením pana Nebřenské-
ho vyrábí modely letadel v modelářském
kroužku.

Klub Šikulka vedený Pavlou Draho-
šovou získal mezi předškolními dětmi vel-
kou oblibu.

Pavel Hrdý, Jana Homolová,
Blanka Leksová

Elektrárna překvapila
Nejvyšším bodem našeho okolí je určitě komín chvaletické

elektrárny. Měří 3003 metrů. Tam se vypravily nejstarší ročníky
naší školy na exkurzi. 

Dostali jsme helmy a za doprovodu pana Křivky jsme pro-
cházeli celou elektrárnu. Viděli jsme kotelny, turbíny, řídící stře-
disko, chladící věže. Nejvíce jsme obdivovali dopravu uhlí. Celý
vagon zde obrátí „vzhůru kolama“. V elektrárně se nám líbilo
a my už víme, kdo rozsvěcí vánoční světýlka. 

Zajímavé vyučování 
v základní škole praktické

9. prosince na naší škole probíhalo trochu jiné vyučování.
Naše pozvání přijal knihvazačský mistr pan Jaroslav Těsnohlí-
dek z Havlíčkova Brodu. Nepřijel s prázdnýma rukama, ale do-
vezl několik pomocníků, bez kterých se žádný knihvazač ne-
obejde. 

Nejprve si s žáky povídal o jednotlivých částech knížky.
Vždy důsledně vše zopakoval a prověřil děti, co si zapamato-
valy. Potom si žáci prakticky zkusili knížku rozebrat na jed-
notlivé listy a znovu ji odevzdat v původním tvaru. Ke své čin-
nosti využili přinesené těžké knihvazačské nástroje. Jednotlivé
listy srovnali, ořízli a natřeli speciálním lepidlem. Poté listy pro-
šili a zatížili. 

Žáky netradiční vyučování bavilo a jistě si budou více vážit
svých učebnic a zbytečně je nepoškozovat. 

Kolektiv pracovníků ZŠ praktické
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Přeloučské školství !

Základní škola praktická Přelouč

Dům dětí a mládeže Přelouč

ZÁPIS
Do 1. ročníku

Základní školy praktické Přelouč, okres Pardubice 
se koná dne 19. ledna 2010 

v době od 8.00 do 16.00 hodin 
v budově školy ve Smetanově ulici 1384.



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Mikuláš v klubu Radost
Klub Radost připravil pro děti Mikulášskou nadílku, za kte-

rou děkujeme supermarketům Billa a Penny, ovoce a zelenina
- Hradecká 324, Přelouč a všem, kteří se podíleli na přípravě.
Děti si mohly zasoutěžit o mikulášské laskominy, vyrobit si z pa-
píru Mikuláše, anděla z látky a z pilin čerta. Celým odpoled-
nem zněla příjemná hudba, která byla doprovázena pěveckým
a gymnastickým vystoupením našich dětí. Písní „Miku, Miku-
láš“ jsme přivolali Mikuláše, anděla a čerta, kteří obdarovali
děti mikulášskou botou, plnou různých dobrot.

Vánoce v Radosti
Vánoce v klubu Radost probíhaly v duchu tradic. Kouzelná

Vánoční atmosféra se zpíváním koled, pouštěním lodiček, pro-
voněná cukrovím a stromečkem dokreslila tento výjimečný den,
kdy děti dostaly od Ježíška krásné dárky. Tímto děkujeme MÚ
Přelouč, zastavárně Přelouč, hračkám Alfa a ovoce a zeleni-
ně Iloně Hajnové, za obohacení tohoto Vánočního času. 

NOVÝ ROK S RADOSTÍ
Všem našim dětem, rodičům a příznivcům přejeme do No-

vého roku 2010 hodně zdraví, dobra a lásky. AU je pro Vás
šUastný každý den. 

V přání nesmíme zapomenout na ty, bez jejichž přispění by
jsme nemohli rozdávat radost a těmi jsou naši sponzoři. Děku-

jeme KÚ Pardubice, MÚ Přelouč, SVOS, spol. s r.o., Market
Penny, Market Billa, Zastavárna Přelouč, fi. Josef Hejný,
fi. Arnošt Verunáč - MOVER, Lékárna U zlatého raka, Pe-
kárna Jenta, spol. s r.o., Pekařství Kaska, s.r.o., Ovoce a ze-
lenina - Hradecká 324, Ovoce a zelenina - Ilona Hajnová,
Potraviny ČAS, cukrárna DUO, Krtkův ráj - Luboš Sucho-
chleb, TLAPNET - bezdrátový Internet, hračky ALFA, kame-
raman&fotograf Radoslav Housa, Městská policie. Všem
sponzorům přejeme do Nového roku mnoho pracovních a osob-
ních úspěchů. AU Vás tento rok provází samé štěstí.

Nový rok zahajujeme 4.1.2010. Těšíme se na Vás.

Kolektiv klubu Radost.
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POZVÁNÍ NA TŘÍKRÁLOVÝ
BENEFIČNÍ KONCERT

V neděli 10. ledna 2010 se jako za-
končení tříkrálového koledování na Pře-
loučsku uskuteční tradičně ve spoluprá-
ci se žáky a učiteli Základní umělecké
školy v Přelouči Tříkrálový benefiční
koncert v kostele sv. Jakuba na Ma-
sarykově náměstí. Začátek je v 15 ho-
din, vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!

Koncert se koná pod záštitou vice-
hejtmana Romana Línka. Během koncer-
tu si můžete tipnout výsledek sbírky na
Přeloučsku a skutečný výsledek se dozví-
me v první polovině dalšího týdne po roz-
pečetění všech pokladniček a sečtení je-
jich obsahu. Kdo se trefí nejblíže, toho
zkontaktujeme a odevzdáme mu krásnou
knížku s věnováním pana vicehejtmana.

Děkujeme všem, kdo přispějete do
kasiček koledníků a podpoříte tak na-
ši práci i projekty pomoci ČKCH. O vy-
užití finančních prostředku budeme
veřejnost pravidelně informovat.

Zdenka Kumstýřová a
Věra Jelínková
koordinátorka sbírky

Hospicová péče v domácím prostředí
— nový projekt Charity

O tom, co je to hospic a hospicová
péče, má dnes již většina z nás určitou
představu. Pojem domácí hospicová pé-
če je však téměř neznámý. Myšlenka do-
mácí hospicová péče vychází z přání snad
každého člověka zemřít doma, v kruhu
své rodiny a svých blízkých. Oblastní cha-
rita Pardubice má s tímto druhem péče
již velké zkušenosti, neboU domácí hos-
picovou péči nabízí již řadu let jako jed-
nu ze svých služeb. Tato služba však není
určena pouze nemocným na Pardubic-
ku, ale v širokém okolí (Přeloučsko, Ho-
licko apod.).

Domácí hospicová péče neznamená
jen domácí ošetřovatelskou péči. Jejím
charakteristickým rysem je její komplex-
nost, tedy kombinace lékařské a ošetřo-
vatelské péče s pomocí v oblasti sociálně-
právní, psychologické a duchovní. Charitní
hospicový tým, který tvoří lékař, zdravotní
sestra, sociální pracovník, psycholog a du-
chovní, zajistí všestrannou pomoc a pod-
poru jak nemocnému, tak pečující rodině. 

Domácí hospicovou péči ordinuje
praktický lékař nebo lékař-specialista. Vý-

chozím předpokladem však je ochota ro-
diny pečovat o nemocného. Ta se, po ná-
vštěvě lékaře, spojí s Oblastní charitou
v Pardubicích, která podá další informa-
ce, zajistí převzetí péče o umírajícího hos-
picovým týmem a poskytne rodině všech-
ny nutné zdravotnické pomůcky.

Konkrétní informace o této službě do-
stanou zájemci v Oblastní charitě v Pardu-
bicích a jejích střediscích (Holice, Lázně
Bohdaneč, Moravany), v Charitě Přelouč,
popř. na www.charitapardubice.cz. 

Mgr. Marie Hubálková

Co se dělo v prosinci
v Jakub klubu

Jako každoročně probíhal prosinec
v Jakub klubu ve znamení VÁNOC. Spo-
lečně s dětmi jsme si nejen povídali o vý-
znamu těchto svátků, ale také se na ně
náležitě připravovali. Napekli jsme perníč-
ky, vyráběli ozdoby, společně strojili stro-
meček a vytvořili z kreslených postaviček
Betlém.

Tradiční Betlé-
my jsou neodděli-
telnou součástí Vá-
noc, a proto jsme
letos před Vánoce-
mi vyhlásili pro dě-
ti z Jakub klubu
i okolních škol vý-
tvarnou soutěž na
téma „Kreslíme Betlémy“. Nejlepší vý-
tvarná díla si budete moci prohlédnout
v Městské knihovně.

Naše snažení vyvrcholilo vánoční be-
sídkou se spoustou kvízů a soutěží. Pod
stromečkem bylo mnoho dárků pro Ja-
kub klub, ale i drobné osobní dárky pro
děti, které na besídku přišly.

V předvánočním shonu jsme neza-
pomněli ani na tradiční „Mikulášskou
maškarní zábavu“, které se zúčastnilo

89 dětí. Děti se na tuto zábavu těšily a při-
pravovaly si nejen masky, ale také spo-
lupracovaly na přípravě dekorace. Děti
soutěžily v šesti družstvech na body, za
které jsme rozdávali drobné odměny. Vy-
bírali jsme i nejlepší masky, které získa-
ly odměnu v podobě látkové hračky.

Co chystáme v Jakub klubu na leden
Z důvodů pořádání Tříkrálové sbírky

je Jakub klub v lednu otevřen až od
11. 1. 2010. Provozní doba zůstává v dal-
ším roce stejná: pondělí až čtvrtek od
13.30 do 17.00 hod.

Zbývající část měsíce bychom chtěli
věnovat hrám, které děti dostaly v Jakub
klubu pod stromeček, a společnému sdí-
lení zážitků z vánočních prázdnin. 

kolektiv Jakub klubu

RODINNÉ CENTRUM
KUBÍČEK 

— program na leden 2010
Ve čtvrtek 14. ledna opět začínají na-

še pravidelné čtvrteční schůzky v roce
2010! A opět od 9 do 11.30 hodin. Nevá-
hejte a přijpte, máme spoustu nových
hraček!

Naše motto: 
„A mám nápad! 

Máš ho taky? Budeme si spolu hrát! 
AU si můžou naše mámy spolu povídat!“

(Miep Diekmannová)

Ve čtvrtek 28. 1. 2010 od 9.00 do
11.30 zveme rodiče i prarodiče a je-
jich ratolesti na MAŠKARNÍ BÁL pro
děti do 6-ti let. Těšíme se na originál-
ní dětské masky! Vstup zdarma.

Více informaci u Jitky Salfické ne tel.
v 731 598 913. 

Vánoční vazby
— co se nám povedlo na kurzu floristiky
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Napsali nám !

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������

Malujeme Mikuláše, čerta a anděla



Milí spoluobčané,
ráda bych se vrátila k listopadové akci s názvem První po-

moc u malých dětí. V důsledku náhlých změn nevedl přednáš-
ku avízovaný pracovník Českého červeného kříže, nýbrž vedou-
cí pardubické Zdravotnické záchranné služby MUDr. Otomar
Kušička. Jsme opravdu velmi rády, že pan doktor naše pozvá-
ní přijal a velmi zajímavě pohovořil o vytipovaných zdravot-
ních rizicích u dětí a o tom, jak postupovat při ošetření dětských
úrazů. Informoval maminky a tatínky i o moderních poznatcích
při ošetřování poranění, jež byly nové i pro zdravotní sestřičky
na rodičovské dovolené, které se přednášky zúčastnily. Vedou-
címu ZZS Pardubice patří náš veliký dík nejen za výbornou
přednášku, ale i za vstřícnost a pružnost, s jakou reagoval na
naše pozvání. 

V měsíci prosinci naše maminky mimo pravidelný program
pořádaly Dětské dopoledne s Mikulášskou nadílkou. Děti si
mohly zasoutěžit a dále zhlédnout hranou pohádku „O dvou
sněhulácích“. Pohádku nám přijely zahrát dobrovolnice pardu-
bického Rodinného centra Kulihrášek (naše zastřešující orga-
nizace). Za krásné vánoční pásmo o zrození Ježíška, protkané
koledami i velkou zábavou, jim moc děkujeme! Na závěr přišel
všemi očekávaný Mikuláš, anděl a čertík a nadělovali dětem
mikulášské balíčky. 

Závěrem bych chtěla moc poděkovat sponzorům Mikuláš-
ské besídky. Jsou jimi: Unikom a.s. - prodejna Čas, Hračky Al-
fa - manželé Švecovi, Cukrárna Duo, Maloobchod Ilona Haj-
nová - zelenina, Alena Dokonalová - zelenina, Hotel Bujnoch
Přelouč. Všem moc děkujeme za poskytnuté dárečky. 

Dále děkuji portálům www.prelouc.com, www.prelouc-
sko.cz a www.preloucdnes.cz, za zveřejňování našich akcí.
V neposlední řadě moc děkuji paní ředitelce i ostatním zaměst-
nancům ZUŠ Přelouč za vstřícnost a ochotu při společném
pobývání v příjemném prostředí této budovy. Všem přeji šUast-
ný rok 2010!     

Za kolektiv klubu Sluníčko I. Kubová

WWW.KLUBSLUNICKO.WZ.CZ, budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924
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KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO

V MĚSÍCI LEDNU Vás zveme na pravidelný pondělní
a čtvrteční program pro děti, které již dobře běhají. Pro-
gram je vždy od 9.30 do 11.30 h. Sestává ze cvičení na ba-
lónech, podložkách, v kroužku, dále ze zpívání a hraní na
Orffovy nástroje, cvičení s barevným padákem, opičí dráhy.
Poté následuje svačinka, kreslení, tvoření a hraní si. Mamin-
ky si mohou uvařit něco na zahřátí, popovídat si nebo si jen
tak odpočinout ☺.

Rády bychom Vás také pozvaly na dopoledne s mimin-
ky, které se koná každé úterý od 9.15 do 10.45 h. Miminka
k nám chodí od cca 2 měsíců až do prvních krůčků. S mimin-
ky si hrajeme za doprovodu zpívání a cvičeníčka, s respek-
továním zásad správné manipulace s miminky (podle fyzi-
oterapeutky Evy Kiedroňové). Maminky mohou sebe i děti
samozřejmě občerstvit, dále je k dispozici kojicí polštář, pře-
balovací podložky, hrazdičky pro miminka a spousta hraček.
Pokud máte miminko a nechcete být stále jen doma, obzvlášU
nyní v zimě, určitě se přijpte podívat ☺. Nebo vyšlete s mi-
minky tatínky a udělejte si čas jen pro sebe! Tatínkové se ne-
musí bát, pár jich k nám chodí dokonce pravidelně ☺. 

NA MĚSÍC ÚNOR chystáme KARNEVAL, sledujte naše
letáky ve městě a internetové stránky.

Pro maminky, které jsou na mateřské nebo rodičovské do-
volené, ale i pro ostatní, které mají chuU, nabízíme možnost
zapojit se mezi nás a realizovat pro děti a maminky zá-
bavný program. Může se jednat o cvičení, tvoření, čtení po-
hádek, hraní divadélka nebo např. o pořádání sportovních
akcí, výletů, tématických akcí (pohádkové cesty apod.). Přiví-
táme i maminky a babičky „tvořilky“, které se s námi podělí
o své umění. Jakákoliv aktivita je vítána. Budeme moc rády,
když se budete na činnosti Sluníčka podílet! Nebojte se a při-
jpte se k nám podívat ☺.

NA MĚSÍC BŘEZEN plánujeme mimo jiné akce již počtvrté

KURZ PŘÍPRAVY K PORODU.
Kurz vede zkušená porodní asistentka a dula Napa Bali-

harová. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní.



Naše město má krásný nástěnný kalendář pro rok 2010. Au-
torem roztomilých obrázků, navozujících nostalgickou atmosfé-
ru staré Přelouče, ale zachycujících i Přelouč současnou (např.
obrázek s budovou Záložny s propagací 16. ročníku Ceny Fran-
tiška Filipovského za dabing), je vynikající místní malíř Ivo Ště-
pánek. Zase si ráda pověsím kalendář na stěnu a každý měsíc
se budu těšit z obrovské pohody, která z milých obrázků čiší. 

Vydavatel - Město Přelouč, udělalo dobré rozhodnutí. Nejen-
že se podařilo připomenout jednotlivé ročníky předávání cen
Františka Filipovského za dabing, ale takto pojatý kalendář s pří-
jemnými žánrovými obrázky může město svým způsobem pro-
slavit. Představuje kouzelná zátiší i významnou architekturu.
A každý obrázek se dá studovat, má v sobě zapsaný děj. Jednou
žertovný, jindy poučný nebo plný lásky. Osobně pana Štěpán-
ka neznám, ale domnívám se, že to musí být člověk nesmírně
laskavý, plný humoru, s velkým kumštem v rukou. Takové lidi
ráda potkávám, zejména v dnešní uspěchané době. 

Ke kalendářům mám osobní vztah. Profesí jsem sice histo-
rička umění a etnografka, ale několik měsíců jsem jako dělni-
ce (ráda a s chutí) pracovala v Obchodních tiskárnách v Ko-
líně právě na úseku kalendářů, takže jsem viděla to množství
námětů a grafického zpracování závěsných i stolních kalendá-
řů. Je to docela dřina, než jeden takový kalendář přijde na svět,
a tak si každého vydaného kusu dodnes skutečně vážím. Ovšem
nikdy mě žádný námět neoslovil tak, jako ten současný, zpra-
covaný pro Přelouč panem Štěpánkem. Připomíná mi laskavé
obrázky E. Machové (např. Kočičí dům) nebo architektonická
zátiší, jak je maloval Erco Erwin. Preciznost v kresbě a dokona-
lost v malbě, to jsou výrazové prostředky takových malířů. 

O naivním umění by se daly popsat stohy papíru. Dlouho ne-
bylo bráno na zřetel jako umění, ale to obdivovatelům takových
obrázků vůbec nevadilo. Většina naivních malířů (měli i jiné
označení) nikdy netoužila stát se mistry tzv. velkého umění, ne-
boU oni svůj kumšt dovedli klást před diváka s upřímnou potře-
bou vyjádřit se srdcem a všemi dostupnými prostředky. Roman-
tika, nostalgie, minulost nebo budoucnost - to jsou prvky, které
dovedou ve svých dílech dokonale rozehrát. A to, že historizu-
jící oblečení postav tu a tam koliduje se současností, zase ne-
ní až tak důležité. Obrázky naivních malířů jsou nabité citem
a lidskostí. Patřím mezi ty, kteří si chtějí dát pohladit duši. Měs-
tu i panu Štěpánkovi děkuji, že se jim to vydáním takového ka-
lendáře podařilo. 

Ráda bych pomohla při výstavě obrázků pana Ivo Štěpán-
ka v Přelouči. Místo by se určitě našlo. 

PhDr. Eva Jančíková

Při DDM v Přelouči byl 3. prosince 2009 založen divadelní
spolek pro mládež s názvem ESO. Tento název si zvolili sami
účastníci schůzky, kterých se sešlo celkem dvanáct. Nejmlad-
šímu bylo 6 let a nejstaršímu 19. Na divadlo je nás tedy dosta-
tečný počet. Abychom byli věkově vyrovnanější, rádi bychom
přibrali ještě dva - tři herce nad 16 let. Mohou se přihlásit na
první schůzce v lednu. Představili jsme se navzájem a stanovi-
li plán do budoucna. Sami si budeme tvořit scénáře nebo se
na nich podílet. A jak jsme již dříve oznámili, chtěli bychom
vycházet z přeloučských pověstí nebo z místní historie. Měli
jsme štěstí, že jsme pro divadlo získali pomoc i ze strany rodi-
čů a především z DDM. Tam se budeme scházet, tam budeme
hrát naši první pohádku. A až se naučíme mluvit nahlas a zvlá-
dat prostor, představíme se v Záložně také veřejnosti. Chce-
te-li se nás na něco zeptat, volejte 723 583 458 nebo pište na
e-mail: e.jancikova@seznam.cz. Všichni se už těšíme. 

Eva Jančíková
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Nástěnný kalendář

Divadelní spolek
pro mládež ESO založen

N Á B O R

Chceme navázat na èinnost
pøelouèského divadelního spolku
zalo�eného ve 2. polovinì 19. stol.

723 58 34 58

do divadelního spolku dospìlých v Pøelouèi
s názvem

Pøihlásit se mohou zájemci od 20 - 70 let.

„BESEDA“

��������
Autorské divadlo Evy Janèíkové.

Scházet se budeme (s laskavým svolením mìsta)
v prostorách Zálo�ny.

Místo, èas a termín první schùzky v lednu 2010
bude sdìleno ka�dému zájemci, který se pøihlásí

na mobil:

nebo e-mailové adrese: e.jancikova@seznam.cz

Inzerce



Po třídenním pobytu na Vačkažci volíme odpočinkový den,
tj. vyjížpku na moře, ba co víc - na Tichý oceán. Po hodinové
jízdě autobusem za jednotnou cenu 40 rublů z Jelizova do Pe-
tropavlovsku, pak ještě pár stanic městskou dopravou do míst-
ního přístavu, opět jednotná cena, tentokrát 20 rublů. Při nastu-
pování do autobusu jsme si nebyli jisti, zda vůbec dojedeme.
Důvod? Řidič byl očividně pod vlivem některého ze stovky dru-
hů vodky, sotva mluvil, ale do našeho cíle nás bezpečně do-
vezl. Po papírových procedurách jsme se dostali na palubu lodi
s poetickým názvem ORCA, což je latinsky a také anglicky ko-
satka. Papírování bylo nezbytně nutné a zde patří dík naší pe-
čovatelce, která vše zařídila. Petropavlovsk je nejvýchodnější
ruská vojenská základna a každý cizinec musí být prověřen. 

Zvědavý tuleň pozoruje, jak nastupujeme, na vedlejší lo-
di si kormorán čistí peří a nás si vůbec nevšímá. Vyjíždíme do
Avačinské zátoky, která je již součástí Tichého oceánu. Kolem
lodi proletují rackové, chaluhy, papuchalci, alky. Kapitán míří
k výrazným geomorfologickým útvarům, kterými jsou tři skalis-
ka s poetickým názvem Tři bratři. Za chvíli se plní naše přání,
se kterým jsme na moře vyráželi. Před námi se objevuje hejno
kosatek. Vynořují se kolem lodi a předvádí se v plné své kráse,
pocity se nedají popsat, prostě se to musí vidět. Po několika
minutách nás opouštějí a mizí na severu. Plujeme podél divo-
kého pobřeží, všude je spousta mořských ptáků a u skalisek

tuleni. Jeden z členů posádky si obléká potápěčskou výzbroj
a noří se do studených vod oceánu. Po několika minutách špl-
há na palubu s košem plným mořských darů: krabi, ježci, hvěz-
dice. Přichází další zpestření, kterým je mořský rybolov. Jsme na
mělčinách, kde se vyskytují platýzi, a daří se nám je i ulovit.
Celý den se kocháme nekonečností Tichého oceánu, pohledy
na roztodivná skaliska vyčnívající z hladiny, skalnaté pobřeží
se spoustou jeskyní, skalních oken, všelijakých výchozů, které
mnohdy připomínají svými tvary zvířata, takže vidíme velblou-
da, slona. Jediné, co nám kazí příjemnou pohodu, je hlídku-
jící torpédoborec v plné zbroji a nad hlavami kroužící bojová
stíhačka.

Pomalu se blíží večer a my se vracíme do přístavu, kde nás
vítá opět zvědavý tuleň. Procházíme městem, vzájemně se fo-
tíme u obrovské sochy Lenina. Nejdřív Radek, potom já, k mé-
mu potěšení ke mně přibíhá krásná ruská děva a je z toho
společné foto.

Bez problému se dostáváme na hotel a připravujeme se
na pětidenní pobyt v národním parku Nalyčevo. Příprava je to
důkladná, sebemenší opomenutí by mohlo mít ty nejhorší ná-
sledky.

Příště: Část 3. - Pochod do centrální části 
národního parku Nalyčevo             Jiří Rejl
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Kamčatka aneb Cesta do končin,
kde spíš potkáte medvěda než člověka

Část 2. - Den 4. - Mořský výlet

Idylický mořský rybolov (Foto Ing. Radomír Bocek)

Tři bratři (Foto Jiří Rejl)

Cíl naší mořské cesty - hřbetní ploutev kosatky
(Foto Ing. Radomír Bocek)

Divoké kamčatské pobřeží (foto Jiří Rejl)



NAUČNÁ LITERATURA
vojenství, druhá světová válka
CÍLEK, Roman
Krycí název „Válka“: ze zákulisí nacistic-
kých tajných služeb. 
Praha: MarieTum, 2009.

FRIESEN, Bruno
Tankista: z rodné Kanady na německou
východní frontu a zpět: v bojích s 25. tan-
kovým plukem 7. obrněné divize 1944-45.
Praha: Baronet, 2009.

sport, horolezectví
SIMPSSON, Joe
Vábivé ticho: štít smrti a snů. 
Brno: Jota, 2009.

zábavy, hry
GATO, Martin
150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke
kterým nepotřebujete vůbec nic. 
Olomouc: Rubico, 2009.

VONDROVÁ, Petra
Zábavné výtvarné lekce: náměty pro děti
od 4 do 10 let. Praha: Portál, 2008.

vlastivěda, cestování
ŠTEKL, Jiří
Rájem rozhlednovým: na kole, pěšky, la-
novkou i tramvají.
Plzeň: Cykloknihy, 2009.

ZVELEBIL, Jan
Na vandru s Reflexem 3. díl.: Češi jsou
všude! Jak se jim vede?
Praha: Brána, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
BARBERY, Muriel
Pochoutka. Brno: Host, 2009.

COELHO, Paulo
Vítěz je sám. Praha: Argo, 2009.

STRÁNSKÝ, Jiří
Oblouk. Praha: Hejkal, 2009.

VIEWEGH Michal
Povídky o lásce. Brno: Druhé město, 2009.

ZMEŠKAL Tomáš:
Životopis černobílého jehněte.
Praha: Torst, 2009.

ŽIVOTOPISY
KOSATÍK, Pavel
Jan Masaryk - pravdivý příběh. 
Praha: Mladá fronta, 2009.

ČERMÁKOVÁ, Dana
Génius Zdeněk Svěrák.
Praha: Imagination of People, 2009.

ŽÁK, Jiří
Jean Marais: mé dveře jsou dokořán. 
Praha: XYZ, 2009.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PETERS FUSEK, Andrew
Neptáček. 
Brno: Barrister & Principal, 2009.

DUTKA, Edgar
Na půdě, aneb, Kdo má dneska naroze-
niny? 
Praha: Albatros, 2009.

DRIJVEROVÁ, Martina
Zlobilky. 
Praha: Albatros, 2009.

GOLDFLAM, Arnošt
Tatínek není k zahození: pohádky pro
malé i velké. 
Praha: ŠUastný Andrej, 2004.

Na měsíc leden
pro vás připravujeme výstavu

o mezinárodním jazyku esperanto.

Hodně šštěstí, sspokojenosti,
klidu aa ppevné zzdraví
v nnovém rroce 22010

přejí vvšem ččtenářům
pracovnice MMěstské kknihovny

a ttěší sse nna vvaši nnávštěvu.
J.K. 
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V pondělí 14. 12. 2009 si v Občanské záložně dali sraz mi-
lovníci knih a bezmotorového létání, aby společně přivítali no-
vý přírůstek do literárního světa. Sešli se na křtu knihy Paměti
pilota Čoudy, díla plného humorných vzpomínek a zážitků, ja-
ké se dají prožít jen mezi plachtaři a dobrými přáteli.

Autor Ladislav Čermák se narodil v roce 1935 v Žilině, ale
žije již několik desítek let v Přelouči. Pracoval v Ústavu pro vý-
zkum radiotechniky v Opočínku u Pardubic, v pardubické Tes-
le a ve výrobním družstvu Cyklos Urbance a Choltice. Na vě-
troních létal prakticky od ukončení vojny až do důchodového
věku na letišti v Podhořanech a jeho velkým koníčkem je i ra-
dioamatérství. Není proto divu, že ho při křtu knihy přišli pod-
pořit přátelé i sousedé v opravdu hojném počtu. A nejenom ti
z Přelouče. Kmotrem nové knihy byl pan Eduard Vršovský, bý-
valý náčelník letiště v Podhořanech. A o létání hovořil ne-
jen pan Čermák. Když se sejdou plachtaři, je co vyprávět.

Příjemné setkání doplnil hudebními ukázkami host ze
ZUŠ Přelouč pan David Bach a když k tomu připočtete ještě

báječné pohoštění, nabízené manželkou a dcerami autora kni-
hy, setkání nemělo chybu. Zbývá snad jen dodat, že kniha je
již i ve fondu Městské knihovny v Přelouči a koupit si ji může-
te v prodejně Amipa v Pražské ulici.

Autorovi i knize přejeme mnoho spokojených čtenářů.
L. Hývlová

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

PŘELOUČ MÁ NOVÉHO SPISOVATELE
aneb křest knihy PAMĚTI PILOTA ČOUDY
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8. ledna LIŠTIČKY
pátek Česká republika/Irsko/Slovenská republika-Alžběta se zoufale snaží
20.00 hod. vytvořit si nový domov v Irsku a to tak, že si chce za každou cenu

najít chlapa. Její sestra Martina, která je zasnoubená, se jí snaží pomo-
ci. Mezi oběma sestrami je cosi, co mezi nimi vytváří napětí a brání
jim dostat se k sobě blíž.

86 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži do 15 let nepřístupný

9. ledna DOKONALÝ ÚNIK
sobota USA-Cliff a Cydney jsou mladý pár dobrodruhů, který tráví své líbán-
20.00 hod. ky na cestách po nejkrásnějších a nejodlehlejších plážích na Havaji,

kde si připadají jako v ráji. Po setkání se skupinkou vyděšených tu-
ristů, kteří probírají děsivou vraždu jiného páru, začínají přemýšlet
o návratu…

97 minut 70 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

10. ledna STÁHNI MĚ DO PEKLA
neděle USA-Sam Raimi patří po Spider-Manovi k největším jménům Holly-
17.30 hod. woodu. Proto měl při natáčení volnou ruku a neomezený rozpočet.

Jeho návrat k hororu se odehrává ve velkém stylu. Napětí graduje,
démoničtí pronásledovatelé jsou dostatečně odporní, nadpřirozené
události patřičně krvavé a strašidelné.

99 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

15. ledna 2012 
pátek Kanada/USA-rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a pod-
17.30 hod. le mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, že na temných

předpovědích něco bylo - přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, vý-
buchy sopek... Na Zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjis-
tit, co svět doopravdy čeká.

158 minut 70 Kč mládeži do 12 let nevhodný

16. ledna AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
sobota ČR-po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů (Snowboar-
17.30 hod. páci, RafUáci, Ro(c)k podvraUáků) natočil jeden z nejúspěšnějších a nej-

zábavnějších režisérů současnosti Karel Janák dobrodružnou kome-
dii pro celou rodinu. Děj filmu se odehrává ve středověku v temných
zákoutích mohutného hradu.

109 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

17. ledna DVOJKA
neděle ČR-pětiletý vztah staršího Michala a Veroniky dospěl na rozcestí. Za-
17.30 hod. tímco on už v mysli plánuje děti a rodinu, ona cítí, že ještě nic ne-

zažila a chce se bavit. Žijí vedle sebe, aniž by spolu skutečně byli.
Pod tlakem hádek a strachu z rozchodu vymyslí Michal pro Veroni-
ku tajemnou dovolenou.

89 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

22. ledna ZOMBIELAND
pátek USA-akční komedie Zombieland společnosti Columbia Pictures vyprá-
20.00 hod. ví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít ve světě, ovládaném zom-

bies. Columbus (Jesse Eisenberg) je obrovský zbabělec - ale jak se
ukazuje, pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže
vás strach udržet naživu.

89 minut 70 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

23. ledna KNĚŽNA LIBUŠE
sobota ČR/USA-kdysi dávno žil vládce jménem Krok, který měl tři dcery, Kazi,
17.30 hod. Tetu a Libuši. Všechny tři jsou půvabné a nadané magickými silami.

Po smrti Kroka se paní slovanských kmenů stala nejmladší z dcer,
Libuše. Všichni ji milovali pro její moudrost a dar vidět do budouc-
nosti…

99 minut 90 Kč     mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

24. ledna ULOVIT MILIARDÁŘE
neděle ČR-miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici,
17.30 hod. umělci, dámy i chlápci od náboženství. Na úspěšného podnikatele

Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmo-
sféra zhoustne natolik, že si do něho může každý kopnout, a tím de-
monstrovat svou morálnost.

90 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

28. ledna KOČÁR DO VÍDNĚ Filmový klub
čtvrtek Československo-na pomstu připravená Krista (I. Janžurová), kterou
19.30 hod. němečtí vojáci přinutí, aby je dovezla k rakouské hranici den poté,

co oběsili jejího muže, nakonec nepřítele zabít a zoufalou útěchu
najde v objetí vyděšeného mladičkého vojáka.

85 minut 30 Kč mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

29. ledna MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
pátek Španělsko/USA-řecko-americká cestovní průvodkyně vede zájezd ko-
17.30 hod. lem Řecka spolu se skupinkou turistů, kteří by si ale radši koupili

tričko, než aby se dozvěděli něco o historii a kultuře. Jelikož každý
je zastáncem jiné kultury, všechno vypadá, že to půjde špatně až do
jednoho dne…

96 minut 50 Kč mládeži přístupný

30. ledna 3 SEZÓNY V PEKLE
sobota ČR/SR/Německo-píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extrava-
17.30 hod. ganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohled-

nému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utí-
ká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouU oslavující svobodu
a umělecké ideály. 

110 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

31. ledna ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED 
neděle ČR-dospívání bývá složité, zvlášU když se píše rok 1968, venku se
17.30 hod. prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých po-

loh a maminka, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak
bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná
70. léta? 

119 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

5. února TRABLE V RÁJI
pátek USA-čtyři manželské páry si vyrazí na dovolenou na tropický ostrov.
17.30 hod. Zatímco jeden z párů pracuje na upevnění svého manželství, ostatní

zjistí, že účast na terapeutických sezeních pro zlepšení vztahů v tom-
to „idylickém“ prázdninovém resortu není tak dobrovolná, jak by se
mohlo zdát.

113 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

6. února PROROK
sobota Francie/Itálie-Malik, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani
20.00 hod. psát. Šéf gangu, který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na

paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým si získá šéfovu
důvěru. Je odvážný a učenlivý, a tak si tajně začne spřádat vlastní
plány… 

153 minut 60 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

7. února ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ III
neděle Dánsko-Katrin, Mathias, Fie a Nis, společně s Katrininým otcem, vy-
17.30 hod. rážejí na Maltu, aby našli bájný poklad. Mathias je okouzlen jednou

ze zdejších dívek Elen a prozradí jí tajné poslání. Poklad spadne do
nepravých rukou a Mathias je unesen. Všichni tak musí spojit své
síly a pomoct Mathiasovi. 

85 minut 80 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

12. února STÍNU NEUTEČEŠ
pátek ČR-pátrání po rodinném tajemství. Řehoř si žije spokojeně. Jeho žena
17.30 hod. Evženie ne. Po šedesáti letech manželství přichází Evženie za svou

vnučkou - právničkou Katkou, aby jí pomohla rozvést se s manže-
lem. Ta je šokována babiččiným rozhodnutím i její tvrdostí a neú-
stupností.

102 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

Kulturní služby města Přelouče
LEDEN 2010 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz



Největším klenotem přeloučské příro-
dy je beze sporu hořeček nahořklý (Gen-
tianella amarella). Hořeček patří do čele-
di hořcovitých (Gentianaceae). Je dvou-
letou bylinou s přímou lodyhou, která je
vysoká v rozmezí 20 až 35 cm, může
dosahovat výšky i 55 cm. Listy jsou úzce
kopinaté, dlouhé cca 2,5 až 3 cm, široké
0,4 až 1 cm. Květenstvím je hustý více-
ramenný vrcholík na konci lodyhy a jed-
notlivých větvích. Květní kalichy jsou
dlouhé okolo 1 cm. Barva květů je svět-
le modrofialová. Hořeček kvete převáž-
ně v srpnu a září. S rozkvetlými rostlina-
mi se ale můžeme ojediněle setkat již
v červenci a nejpozději v říjnu.

Hořečky je možné nalézt na suchých
travnatých a kamenitých svahových pas-
tvinách, opuštěných vápencových lomech,
ale i vlhčích krátkostébelnatých loukách,
popř. lesních lemech, na střídavě vlhkých
až vysýchavých skeletovitých nebo hlub-
ších půdách, převážně zásadité nebo ne-
utrální reakce, nejčastěji na vápenci, ale
i jiných bazických, zřídka i silikátových
substrátech.

Dříve rostl roztroušeně v celých Če-
chách. Dnes je to velmi vzácný, mizejí-
cí a kriticky ohrožený druh. V současné
platné legislativě, tj. ve vyhlášce číslo
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, je řazen me-
zi silně ohrožené druhy. Botanici ho

v Černém a červeném seznamu cévna-
tých rostlin České republiky řadí do vyš-

ší kategorie ohrožení, a to mezi kriticky
ohrožené. 

Na území Pardubického kraje roste
tato vzácná rostlina pouze na jediné
známé lokalitě, která se nachází právě
jenom na Přeloučsku. Co je potěšující,
početnost hořečku na této lokalitě stou-
pá. Na základě regionální znalosti byly
na Přeloučsku vytipovány další lokality,
kde by tato mizející rostlina z naší příro-
dy mohla růst.

Po přečtení tohoto článku jistě bude-
te souhlasit, že hořeček nahořklý je po
právu řazen mezi klenoty přeloučské pří-
rody.

Jiří Rejl

Městská knihovna Přelouč Vás zve 2. února 2010 v 17.00
na vernisáž fotografické výstavy Klenoty přeloučské přírody.
Autorem výstavy je Mgr. Jiří Rejl. Cílem vystavovaných fotogra-
fií je seznámit veřejnost našeho města se vzácnostmi přelouč-
ské přírody. Výstava potrvá do konce února.

Odbor životního prostředí při Městském úřadu Přelouč ve
spolupráci s Městskou knihovnou Vás zvou na další pokračo-

vání povídání o přírodě, tentokrát z daleké Kamčatky. Na před-
nášku o končinách, kde spíše potkáte medvěda než člověka,
jste zváni dne 9. února 2010 od 18,00 do malého sálu v Zá-
ložně. Přednáší Mgr. Jiří Rejl.

1 / 2010 23

Přírodní lokality !

Klenoty přeloučské přírody
Hořeček nahořklý

Kamčatka

Klenoty
přeloučské přírody

Hořeček nahořklý

Inzerce

Inzerce



Již nějaký čas se v kuloárech šíří zpráva o tom, že Oldřich
Bujnoch končí své dlouholeté působení v pardubickém hotelu
Zlatá Štika a se všemi svými vinnými klenoty se přesouvá do
místního hotelu Bujnoch. Kontaktovali jsme proto ředitele, pa-
na Tomáše Bujnocha a zeptali se, co je na tom pravdy a co se
v hotelu chystá za novinky. 

„Ano, je to pravda“, odpověděl na náš dotaz ředitel hotelu.
„Veškerou svou činnost nyní přesouváme do Přelouče, do ho-
telu Bujnoch“.

V příjemné, Vánocemi provoněné atmosféře nám pan ředi-
tel popsal novinky, které pro místní občany připravuje:

Vernisáž nového jídelního lístku restaurace Magdale-
ny Dobromily Rettigové, bývalé občanky města Přelouče, jenž
bude sestaven v duchu „ochutnej a poznej Českou vlast“. Ver-
nisáž se uskuteční 21. ledna 2010 v rámci ochutnávky vín
věhlasného vinařství Tanzberg Mikulov. O vínech pohovoří
PhDr. Vladimír Železný. Velice zajímavou přednášku o vlivu ví-
na na lidské zdraví přednese prof. MUDr. Milan Šamánek Dr.Sc.
a pozvání na ochutnávku vín přijal také MUDr. Miroslav Ma-
cek. Prezidentské menu vznikne díky kulinářskému umění
mistra kuchaře Václava Šmerdy. 

Na únor je připraven vinařský ples, kde nás libými tó-
ny pohladí J. G. Dix a připravujeme i zajímavý vinařský pro-
gram.

V měsíci březnu servírujeme premiéru vinařského divadla.
Své umění předvede soubor divadla Pavla Trávníčka. A proč di-
vadlo vinařské? Inu proto, že během představení budete moci
degustovat víno. 

Červen v Přelouči ozvláštníme mezinárodní přehlídlou vín
- Czech Wine Chalenge. Při doprovodných akcích budete mo-
ci ochutnat vína z celého světa. 

Samozřejmě chystáme i pravidelné ochutnávky vín. S ote-
vřením restaurace počítá hotel v průběhu ledna. 

Využívat můžete snookerovou hernu (120 Kč/hodina), objed-
návat rauty, rodinné oslavy i jiné akce.

Správné znění tajenky z minulého čísla - „Padá-li na Štěd-
rý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele a vína.“

Všem, kteří nám zaslali správné znění tajenky děkujeme
a třem vylosovaným výhercům blahopřejeme. Jsou to: paní H. Dan-
ková - Přelouč, pan Z. Boureanu - Chvaletice a paní D. Dostá-
lová, Přelouč.
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat paní Anně Kulakovské a je-

jím spolupracovnicím za odbornou pomoc při ošetřování
našeho těžce nemocného manžela, tatínka a dědečka pana

Vavřince Urbana. Dvakrát denně po dobu čtrnácti dnů
k nám zajížděla sestra a pomáhala o pacienta pečovat. Ta-
tínek tak nemusel trávit poslední dny v nemocnici, ale doma.

Rodina Urbanova, Brloh
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Havrda Adam
Kovářová Anna
Babková Veronika
Šmejdová Nella
Kobera Michal
Erbenová Monika
Erbenová Nikola

JUBILANTI
Svačinová Jiřina 75 let
Doležálek František 75 let
Faltys Emil 75 let
Křivský Otomar 75 let

Burešová Hana 75 let
Zářecký Miroslav 75 let
Janečková Jiřina 85 let
Kohoutková Marie 88 let
Kuchařová Růžena 88 let
Hollmannová Vlasta 89 let
Hrubešová Anna 98 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Kubín Jan a Jitka 24. 11.
Doležal Pavel a Lenka 17. 11.

ZLATÁ SVATBA
Chvojka Josef a Hana 17. 10.

PŘELOUČÁCI

Mateøská �kola Kladenská Pøelouè vyhla�uje od 1. 2. do 12. 2. 2010

do mateøské �koly na �kolní rok 2010/2011
�kolní vzdìlávací program M�

Doplòují tyto aktivity �koly:

V�echny akce probíhají v dobì pobytu dìtí v M� pod vedením uèitelek. V pracovních dnech jsou pøihlá�ky k vyzvednutí
v øeditelnì M� nebo na 1. pavilonì dole od 9.00 do 15.00 hodin. Pìtileté dìti mají ze zákona pøednost pøijetí do M�.

Dodr�ujte proto termín zápisu. 
Dne 2. 2. v dobì 8.30-10.00 hod. a 14.15-15.15 hod. bude �Den otevøených dveøí� - na v�ech tøídách mateøské �koly.

����������

Úèast 
na akcích mìsta: $ Dabing

$ Vánoèní zpívání
Dal�í akce: $ Rozlouèení s pøed�koláky

$ Besídky v Domovì dùchodcù
$ Výstavy a soutì�e
$ Úèast na Holické Mateøince
$ �kola v pøírodì
$ Plavecký výcvik

Výlety: $ �kolní, do pøírody
$ Tematické exkurse - hasièi, 

pekárna, dopr. høi�tì

Spolupráce: $ Se Základními �kolami ve mìstì,
se ZU�

Tradice: $ Èertí rojení
$ Vánoèní besídky a koledování
$ Masopust
$ Vítání jara

Dále nabízíme: $ Pìvecko-taneèní krou�ek
$ Základy práce s keramickou hlínou

- vlastníme keramickou pec
$ Maòáskové divadlo
$ Základy hry na flétnu
$ Logopedickou prevenci



Vilém z Pernštejna (1438-1521), Kunát mladší Dobřenský
z Dobřenic (1465-1539) jsou jména velkých osobností, která by-
chom si měli v našem kraji stále připomínat. Jejich činnost ne-
změnila jen Semín, kde doposud stojí zámeček a protéká zde
kanál, též významně pozvedla zdejší kraj a zásadně změnila je-
ho ráz, jež v podstatě zůstal zachován podnes. 

V roce 1497 se Semín stal součástí obrovského majetku bo-
hatého rodu Pernštejnů. Do východních Čech se Vilém dostal
koupí rozsáhlého kunětickohorského panství od zadluženého
syna bývalého krále Jiřího z Poděbrad, knížete Jindřicha Min-
sterberského.

Viléma provázela již před jeho příchodem do východních
Čech pověst znalce v oboru rybníkářství. Ve zdejším kraji navá-
zal na činnost svých předchůdců, opatovických mnichů, a na
dílo Jindřicha Minsterberského, který založil velký Bohdaneč-
ský rybník a rybník u Rosic. 

Velká strůha, tak se dříve říkalo Opatovickému kanálu se
začala budovat na přelomu 15. a 16. století. Za její dokončení
se považuje rok 1513, kdy byl dostavěn velký labský jez. Zmí-
něný rok 1513 je možné považovat za mezník, kdy kanál do-
stal základní podobu, dochovanou dodnes. Jako stavitel labské-
ho jezu a Velké strůhy je doložen rytíř Kunát mladší Dobřenský
z Dobřenic, významný český rybníkář, který na sklonku 15. sto-
letí a v první třetině 16. století projektoval řadu vodních děl. Ku-
nát spolupracoval s Vilémem z Pernštejna již na konci 15. sto-
letí. Natrvalo se v tomto kraji usadil až v souvislosti s výstavbou
kanálu. V roce 1513 vlastnil statek a tvrz ve Valech nad Labem
se svým bratrem Divišem, což je písemně doloženo. Kunát vy-
užil stávajícího kanálu, který se v Bohdanči prudce stáčel k ji-
hu a takzvanou „Rajskou strůhou“ odtékal zpět do Labe. Tento
kanál byl zmodernizován a na něj navázal nový úsek kanálu

z Bohdanče do Semína, kde se labská voda zpět vracela do
své domovské řeky. Stavitelé museli řešit mnohá technická
úskalí tohoto náročného projektu. U Dolan kanál překonává
snížený terén po uměle vytvořeném náspu, jinde se trasa s vyš-
ší úrovní vody křížila s níže položenými potoky. Tyto situace
projektanti řešili pomocí akvaduktu - mimoúrovňové křižovat-
ky vodních toků - jako například u Semína.

Hlavním regulačním zařízením, již od 16. století bylo takzva-
né Ždánické stavidlo, umístěné přímo v Opatovicích. Další vel-
ké stavidlo bylo v Bohdanči, pomocí kterého se dal zastavit tok
vody v celé západní části koryta. Toho se využívalo například
pro čištění zaneseného kanálu. Na horním úseku toku se o prů-
točnost „strůhy“ starali obyvatelé jednotlivých obcí, kteří měli
kanál rozdělen na jednotlivé úseky. Na údržbu mladšího úse-
ku od Bohdanče k Semínu najímal panský „fišmistr“ nádeníky.

Na Opatovickém kanále fungovalo již v době Pernštejnů
mnoho technických zařízení. V urbářích je uváděno dvacet dva
mlýnských zařízení, a dále pily, hamry a další zařízení.

V Semíně poháněla síla jeho toku nejen mlýn který byl zá-
roveň s pilou vybudován brzy po stavbě kanálu, ale také stou-
pu v papírně u Semína. Rovněž do pivovaru se dopravovala
voda z kanálu, a to dřevěným čerpadlem přes pivovarskou za-
hradu a cestu.

Hlavním smyslem kanálu bylo zásobování rybníků čerstvou
vodou. Ač se to zdá nepředstavitelné, Semín byl od 16. století
do druhé poloviny 18. století rybníkářskou oblastí.

Kdybychom se mohli kouzelným kukátkem podívat na teh-
dejší krajinu kolem vsi, naskytl by se nám výrazně jiný pohled.
Hned za dnešní vesnicí, vpravo od silnice směrem na Strašov
se táhl podlouhlý rybník, s výstižným názvem „Nohavice“. Se-
verně od tohoto rybníku se rozkládal další o něco větší ryb-
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! Historie 

Vilém z Pernštejna a Kunát ml. z Dobřenic,
významně ovlivnili vzhled Semína



ník „Bruna“ a z něj vytékal potok, který je zachován
dodnes a dodnes křižuje silnici na Strašov, pokraču-
jíc ve svém toku lesem. Východně od rybníku „Noha-
vice“, opět rozdělen pouze hrází s cestou, rozkládal
se rybník „Přibyl“, jehož název zůstal zachován v po-
jmenování lesní křižovatky tam, kde nyní stojí mysli-
vecká chatka. 

Východně od „Přibylu“, za hrází, začínal rozlehlý
rybník „Semínskej“, jemuž se také říkalo „Jezero“. Ten
na východě končil až v místech, kde se nalevo od
okresní silnice nachází mostek a naproti přes silni-
ci se sjíždí na cestu ke Slavíkovým ostrovům.

Na severu se tento rybník svými břehy dotýkal
dnešní, a vlastně i tehdejší silnice mezi Břehy a So-
přečí, tedy vlastně až k „Žernovské hrázi“. Na dru-
hé straně této silnice začínal již další, neméně velký
rybník „Břežskej“, nad ním nepoměrně menší, zato
do dnešních dob zachovaný rybník „Nadýmač“ a ješ-
tě dále na sever také ještě v dnešních dnech využívaný rybník
„Sopřečskej“. Mezi rybníkem „Semínským“ a „Sopřečským“ se
pravděpodobně ještě na začátku 18. století nacházel rybník
„Žernovskej“.

Uprostřed Semína již tehdy byl rybník „Jalůvka“. Ve vsi bylo
i několik menších rybníčků, takzvaných „haltýřů“, ve své pod-
statě sádek na chov ryb s průtokem čerstvé vody. Tyto haltýře
se dochovaly ve své funkci až do začátku dvacátého století,
včetně toho největšího z nich, přezdívaného „Husánek“.

Tento stav byl zdokumentován na mapě takzvaného I. Vo-
jenského (josefského) mapování, které bylo prováděno v le-
tech 1764-1768 a později v letech 1780-1783, ještě před ná-
stupem reforem císaře Josefa II, tedy v době, která utvářela
dnešní vzhled českého venkova. Tento čas byl pravděpodob-
ně obdobím největšího rozkvětu Semína v celé jeho dosavad-
ní historii.

S odklonem od rybničního hospodářství a přeměnou rybní-
ků na pole či lesy, poklesl i význam Opatovického kanálu. Na-
dále však sloužil pro pohon technických staveb, k zavlažová-
ní polí a luk v místech, kde nikdy nebyly přirozené vodní toky.
Na počátku 20. století začalo být energie vodního toku využí-
váno při pohonu malých elektráren. Tento trend skončil na
začátku šedesátých let 20. století, kdy po dobudování elektrár-
ny v Opatovicích byly cílevědomě rušeny tyto alternativní zdro-
je elektrické energie.

Při vojenském (Františkově) mapování z let 1836-1852 již
není po rybnících ani potuchy. Vlastně zbyl pouze jakýsi nepa-
trný zbytek rybníku „Nohavice“ podél zahrady domu čísla 26
v Semíně.

Zajímavé je, že na konci 19. století byl prokopán u Semí-
na nový vtok kanálu do Labe a tím byla délka kanálu zkráce-
na. Původní délka toku byla 34,42 km (k ústí slepého ramene
Labe 32,18 km), nynější délka je 32,69 km. Opatovický kanál
na počátku 16. století přinesl do vsi změnu ve všech oblastech
života, nejen ekonomickou, ale zůstává i jeho význam estetický.

Zanedbatelný není ale ani význam přírodovědný. V letních
měsících nad hladinou poletují stovky nápadných motýlic obec-
ných a lesklých. U vtoku do Labe byl zjištěn výskyt vzácných
klínatek, obecné a rohaté. Při troše štěstí můžeme vidět led-
ňáčka říčního. Žádnou vzácností není žlutočerný konipas hor-
ský. A už vůbec nesmíme zapomínat na naši vodní šelmu vydru
říční, která místní vody znovu obývá už přes deset let. Na okra-
jích kanálu roste žlutý kosatec, hladinu pokrývá lakušník. Bře-

hy pokrývají porosty olší, jasanů, dubů, vrb atd. Můj příspěvek
je ale především o historii a věřím, že příroda Opatovického ka-
nálu by vydala na menší seriál.

Marcela Danihelková

K volnému zpracování bylo použito literatury:
Miroslav Smolík - „… až teplejc bude…“
Petr Vorel - Dějiny města Přelouče díl I.
Petr Vorel, Vladimír Lemberk - Opatovický kanál
Jiří Rejl - Poslední odstavec článku 
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Jak jste se k tomuto sportu dostal?
Vždy jsem měl k motoristickým spor-

tům blízko. Zajímal jsem se o ně vlastně
už jako kluk, ale převážně o motocykly.
V 90. letech jsem byl zaměstnancem VOP
Přelouč a měl jsem proto i velice blízko
k těmto vozům, přestože tehdy jsem se
s nimi setkával jako s vozy určenými pro
běžný silniční provoz. V té době byl mým
velkým koníčkem ale především moto-
kros — od něj jsem se tak nějak postup-
ně — dost možná to souviselo i s věkem
— dostal k truck trialu, v mládí mi moto-
kros připadal přeci jenom jako sport rych-
lejší a dynamičtější. Postupně jsem ale
větší zalíbení nalezl právě v autech. Své
1. závodní auto jsme „dávali dohroma-
dy“ vlastně tak trochu na koleně v roce
1999 ještě jako pracovník VOP. Vůz byl
pochopitelně určený pro vojenské úče-
ly, my jsme na něm provedli rozsáhlé
úpravy a s tímto vozem jsme také slavi-
li první úspěchy — tehdy ještě především
v tuzemsku. 

Jaký byl Váš první úspěch na meziná-
rodním poli?

V roce 2004 jsme získali 1. pohár
z Misrovství Evropy, které se konalo ve
Francii. To byl opravdu velký úspěch. Do
té doby jsme získávali ocenění hlavně
na domácí scéně a tohle byl opravdu vel-
ký mezinárodní úspěch s českým autem
proti vozům Mercedes Unimog.

Jezdí Vaše paní na
závody s Vámi?

Většinou ne, jen
tak jednou nebo
dvakrát za sezónu.
Moje paní má své
vlastní zájmy a já
to chápu.

Bojí se o Vás?
Neřekl bych, poznali jsme se ještě

v době, kdy byly mou prioritou motorky —
ty považovala za daleko nebezpečnější.
Takže v současné době má vlastně po-

cit, že jsem v daleko větším bezpečí než
v motokrosu. Navíc ani já do žádného
extrémního rizika nechodím, když mi při-
padá, že by v závodě mohlo být něco
opravdu nebezpečné nebo problémové,
tak to prostě nejedu. Stává se to ale oprav-
du jen zřídka. 

A co Vaši synové — „potatí“ se ales-
poň jeden z nich?

Zatím to tak nevypadá. Musím se ale
přiznat, že jsem o to nikdy ani nijak zvlášU
neusiloval, nechávám tuto volbu na nich.
Starší syn je psycholog a jeho koníčkem
jsou historické motocykly, orientuje se te-
dy spíš na veterány. Mladší je ve věku,
kdy se teprve rozhoduje, zatím myslím,
že nemá žádný větší koníček — uvidíme
časem. Nechávám tomu volný průběh. 

Ráda bych se také zeptala na Váš
tým — tento sport určitě není záleži-
tost jedince.

To je pravda, mým nejbližším sportov-
ní parUákem a kolegou je samozřejmě na-
vigátor Radovan Švanda, ale do celého
týmu vlastně patří i náš FANClub, který čí-
tá cca 15—20 lidí. Díky těmto lidem jsme
určitě dnes tam, kde jsme. Jsou to oprav-
doví přátelé a kamarádi, bez kterých si ne-
umím závody představit. Jezdí s námi ce-
lou sezónu, vše v rámci svého volného
času a dovolené. Díky nim nepotřebuje-
me na závody vůbec brát např. mechani-
ky. Manželka jednoho z nich je naší tý-

movou fotografkou i kuchařkou. Jsou to
lidé z celé republiky a přesto jsou ochot-
ni odjezdit s námi těch zhruba 12 závodů
za sezónu, jak říkám, bez nich si to oprav-
du nedokážu představit. I jejich velkou zá-
sluhou je, že jsme v roce 2007 získali titul
Mistra Evropy a o rok později titul Nejsym-
patičtější posádka evropského poháru. 

Jak vidíte Vaši budoucnost? Čeho bys-
te rád dosáhl?

Zatím se cítím velice dobře, mám chuU
závodit.Tento sport se navíc dá dělat do
poměrně vysokého věku. Rádi bychom
obhájili titul Mistra Evropy, ale bude to
ve velké konkurenci zahraničních posá-
dek velmi náročné. 

Ráda bych se ještě zeptala na financo-
vání „Vaší záliby“, předpokládám, že
tady to bez sponzorů určitě nejde, že?

To určitě ne, ale v tomto směru si za-
tím opravdu nemůžeme naříkat. Máme
mnoho skvělých sponzorů, kteří se nám
opravdu snaží pomoci — rád bych jim tou-
to cestou velmi poděkoval, bez jejich po-
moci bychom určitě jezdit nemohli. Posled-
ní dobou se i tohoto sportu dotkla finanč-
ní krize — je to vidět především na týmech,
kteří tzv. vytrvaly a objevují se na startu.
Zbyly totiž už jen ty opravdu bohaté a vel-
mi silné týmy, u kterých se určitě nedá ni-
kdy předem odhadnout, na jakém místě
dojedou. Všichni mohou být stejně tak
dobře první i poslední v každém závodě.

Ráda bych Vám poděkovala za Váš čas
a ochotu popovídat si o Vašem koníč-
ku? Chcete ještě něco dodat na závěr?

Rád bych ještě jednou poděkoval
všem, kdo se na našem úspěchu podílí,
aU už jsou to členové našeho FANClubu,
tak všem našim sponzorům. Bez nich by
to opravdu nešlo a já i můj spolujezdec
jsme si toho dobře vědomi. Takže ještě
jednou opravdu velký dík Vám všem a zů-
staňte nám i nadále nakloněni.
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O KOM NEVÍME…
Nenápadný, milý s příjemným, klidným úsměvem — tak na mě působil člověk,

který má za sebou velké sportovní úspěchy a mnoho hodin poctivé práce při pří-
pravách na každý závod, na každou sportovní sezónu. Pan Bohumír Čáp — Pře-
loučák, o kterém možná většina z nás doposud mnoho nevěděla, který si ale zce-
la jistě naši pozornost zaslouží. Jeho životním koníčkem je truck trial, sport, který
je pro mě, jako asi pro většinu žen mírně řečeno lehce vzdálený. Přesto byl rozho-
vor, který jsme spolu vedli v jeho kanceláři velice příjemný a poučný a doufám, že
takový bude i pro Vás — čtenáře Roštu. 



V neděli 6. prosince zavítal do naší sokolovny jako každý
rok Mikuláš. Než rozdal dárky, mohli přítomní rodiče i další hos-
té shlédnout pestrý program, který si děti připravily pod vede-
ním svých cvičitelek a trenérů. Moderátoři Klára s Martinem
vtipně uvedli vystoupení nejmladších dětí převlečených za zví-
řátka, předškolních „sluníček“, žákyň cvičících na stole, bojov-

níků aikida a dalších. Tradičně nejbohatší cvičení předvedly
gymnastky, které si na vystoupení nechaly potisknout stejná
trička, nejmladší basketbalisté předvedli své odhodlání, že kaž-
dý z nich bude jednou hrát jako Michael Jordan. Do obou od-
dílů se mohou hlásit noví zájemci. Gymnastky uvítají mezi
sebe šikovné holčičky a kluky od 6 let, do basketbalové pří-
pravky chodí kluci narození v r. 2002, 2003, 2004.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu be-
sídky i všem návštěvníkům, kteří formou vstupného přispěli na
provoz sokolovny a přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2010.

Výbor TJ Sokol 
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Mikulášská besídka

Inzerce



Začátkem prosince se sešli
členové místní organizace ČRS
na své výroční členské schůzi.

Proti předcházejícím se schůze konala
v neobvyklém termínu a v souladu s jed-
nacím řádem schváleným konferencí
v březnu měla i poněkud jiné poslání. 

Dosavadní výroční chůze konané vět-
šinou v březnu, měly za hlavní úkol pře-
devším zvolit delegáty a těmto tím dát
mandát na konferenci, která pak jedi-
ná mohla schválit závazně dokumenty
organizace. Tento úkol v letošním roce
převzala právě zmíněná výroční schůze
s tím, že se ji zúčastnili i delegáti zvole-
ní místními skupinami v Lázních Bohda-
neč a Heřmanově Městci. 

Letošní schůze měla mimořádný vý-
znam i v tom že se jednalo o schůzi vo-
lební, která schválila mimo jiné i složení
výboru a dozorčí komise na příští čtyři
roky. Nový výbor, který byl zvolen, doznal
proti předcházejícímu značné změny a to
nejen ve složení, ale i v počtu členů (po-
čet o pět upravuje již zmíněný jednací
řád). V souvislosti s ukončením práce to-
ho starého je nutno i na tomto místě, po-
děkovat - stejně jako se to stalo na schů-

zi ve zprávě o činnosti-celému původní-
mu a těm kteří se rozhodli již do nového
již nekandidovat. Výrazem ocenění jejich
práce se stalo udělení čestného členství
panu Veselému a Borskému a odznaků
Českého rybářského svazu a to stříbrné
pro p. Aleše Dubna a Lápu Veselého,
bronzové pak pro dalších pět členů or-
ganizace. Oceněny byly i vynikající spor-
tovní výkony členů sportovního klubu
o kterých byla rybářská veřejnost již prů-
běžně informována takže opět z oceně-
ných alespoň jmenujme Radku Steklou,
která získala mistrovský titul ČR v přívla-
či a také naši jednu z nejmladších Mi-
chalku Nekvapilovou za vítězství v Mezi-
národním mistrovství juniorů Slovenska
a Tomáše Pavlíčka za druhé místo v Mis-
trovství ČR a první místo v mistrovstí Slo-
venska v přívlači. Všem oceněným i vy-
znamenaným organizace ještě jednou za
jejich práci děkuje a přeje hodně úspěchů
i v dalších letech. Významnou součástí
schůze bylo i projednání návrhů úprav
Bližších podmínek lovu na revíru Labe
27A 451-730 (místní vody). Zde byly všech-
ny návrhy výboru schváleny a jsou plat-
né pro rok 2010. Volby výboru a dozorčí

komise proběhly standardním způsobem
a byl tak zvolen nový třináctičlenný vý-
bor a pětičlenná dozorčí komise, které si
pak následně zvolily ze svých řad před-
sedy a další funkcionáře. Funkci předse-
dy obhájili oba stávající předsedové tj.
p Zikl a Vojtíšek. Rozdělení dalších funk-
cí ve výboru je k dispozici na webových
stránkách a obvyklém informačním mís-
tě ve vývěsce na Rybářském domě. Pro
nový rok 2010. byla schválena koncep-
ce modernizace a materiálně technické
základny pro léta 2010 až 13 jejíž rea-
lizace bude klást na nový výbor mimo-
řádné nároky. Závěrem tedy přejeme do
nového roku všem členům i příznivcům
hodně zdraví, osobních, sportovních i pra-
covních úspěchů . 

Petrův zdar. Zikl Jaroslav
předseda MO

P. S. Výbor MO upozorňuje všechny čle-
ny, že brigády budou organizovány
v průběhu ledna i února a všichni
zájemci, kteří nechtějí tuto povin-
nost řešit finančně se musí přihlásit
bu~ osobně nebo telefonicky u hos-
podáře nebo jeho zástupce. Podrob-
ný rozpis brigád je k dispozici na
webových stránkách a ve vývěsce
na Rybářském domě. 

www.mocrs.vprelouci.cz
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V pěkném prostředí mezi rybníkem Buňkov a Lohenickým
písníkem můžeme stále častěji zhlédnout v sedlech koní jezd-
ce ze stáje Malá jezdecká společnost.Ušlechtilá zvířata pří-
jemně doplňují krajinu a vytvářejí tak prostředí příjemné k tu-
ristické relaxaci. Malá jezdecká společnost je zaměřena na
parkurové skákání. Na novém travnatém kolbišti 120x80 m vlo-
ni uspořádali jarní a podzimní závody zařazené do kalendáře
České jezdecké federace východočeské oblasti.Cestu do Lohe-
nic za parkurem si nachází stále více příznivců.

Jezdeckou sezonu v Lohenicích uzavřela na podzim Hu-
bertova jízda za hojné účasti mládeže z Přeloučska. Huberto-
vy jízdy jsou vzpomínkou na pradávnou tradici honů. Kolébkou
těchto honů je Anglie. Šlechta tehdy za zvuku lesních rohů vy-
jížděla na svých koních se smečkou několika desítek lovec-
kých psů po stopě lišky. Tato tradice se přenesla v předminu-
lém století i k nám a dnes přetrvává právě v podobě jízdy na
počest sv. Huberta, patrona lovu. Lišku nyní představuje jezdec
s liščím ohonem připevněným na rameni, který se vydává prv-

ní na trasu do terénu. Následují ho jezdci na ko-
ních s masterem v čele. Master je nejdůležitější
osoba jízdy. Pečlivě zaznamenává veškeré prohřeš-
ky jezdců - pády, odmítnutí skoku, různé neposluš-
nosti a drzosti, mezi jeden z nejhorších přestupků
patří i předjetí mastera.V Lohenicích na Huberta
byly otevřené stáje pro příchozí diváky. Dětem by-
la nabídnuta jízda na ponících a občerstvení. Hu-
bertem zakončila Malá jezdecká společnost svoji
úspěšnou sezonu. Příznivci a obdivovatelé toho-
to krásného koníčku se mohou v roce 2010 opět
těšit, až koně vyběhnou přes překážky.

Jan Ryzner

Závěr roku 2009 v MO ČRS

Malá jezdecká společnost vylepšila svůj program o Huberta



Pod delší odmlce jsem tu opět s člán-
kem zabývajícím se děním okolo kužel-
kářského sportu v Přelouči. Pokusím se
shrnout vše, co se událo v podzimní čás-
ti soutěžního ročníku 2009/2010. 

Nejprve se podíváme, jak si v tomto
soutěžním ročníku vedou naše družstva.
Letos jsme do soutěží přihlásili 3 druž-
stva dospělých a 1 mládežnické. Áčko
vloni svoji soutěž vyhrálo a letos star-
tuje v nejvyšší krajské soutěži, tedy ve
VČ divizi. Béčko i céčko hraje naopak
soutěž nejnižší. Béčko startuje ve VČ sou-
těži sk. A, kde hrají tradičně šestičlenná
družstva, a céčko hraje sk. B, ve které le-
tos na zkoušku startují pouze čtyřčlen-
ná družstva. Mládež startuje v soutěži
s názvem Východočeský pohár mládeže.
Jedná se o soutěž tříčlenných družstev,
ve které startují hráči a hráčky ve věku
10-18 let. Letos je v plánu celkem 8 tur-
najů, z nichž každý se koná v domácí ku-
želně některého z účastníků. 

Áčko se ve vyšší soutěži nerozjelo nej-
lépe, z třinácti podzimních utkání získa-
lo pouze 10 bodů a je na předposlední
příčce, tudíž mu hrozí sestup. Ostatní sou-
peři jsou ovšem na dostřel, vždyU ztráta
na šesté místo je pouhé 4 body. Přesto
nás na jaře čekají nelehké záchranářské
práce. Mezi jednotlivci je na tom nejlé-
pe Mirek Skala na 21. místě.

Béčko je na tom, co se týká tabulko-
vého postavení, z našich družstev nej-
lépe. Po podzimu okupuje se ziskem
13 bodů sedmou příčku, na třetí místo
ztrácí pouze 1 bod. Možná by se dalo po-
mýšlet i na postup, ale vzhledem k su-
verenitě obou vedoucích celků se mi
v tomto případě zdá rozdíl šesti bodů
příliš velký. V jednotlivcích si vede výbor-
ně Tomáš Jarolím, kterému patří po pod-
zimu 3. příčka.

Céčko hraje soutěž čtyřčlenných druž-
stev, která má být pro letošek jakýmsi
experimentem. Vzhledem k ohlasům z od-
dílů ale myslím, že tato soutěž zůstane
zachována i pro další ročníky. Úvod se-
zóny našemu celku docela vyšel, potom
ovšem nastal útlum a v konečném pod-
zimním účtování spadlo družstvo se zis-
kem 9 bodů až na 10. příčku. V katego-
rii jednotlivců je na tom zatím nejlépe
Libor Elis, přestože obsadil až 31. příčku.

S úspěchem našeho mládežnického
družstva ve VČPM počítal jen málokdo,
takže není žádným překvapením, že se

naše družstvo po čtyřech odehraných tur-
najích krčí na osmém, tedy posledním
místě v tabulce, když nejlepším umístě-
ním bylo 6. místo na turnaji v Ústí nad Or-
licí-Hylvátech. Mimo VČPM startují ještě
dva naši hráči - Jaroslav Tomášek a Petr
Strouhal - v Poháru mladých nadějí, což
je celorepubliková soutěž jednotlivců
v žákovských kategoriích, tedy ve věku
10-14 let. Ani na těchto soutěžích se
ovšem našim hráčům nepodařilo výraz-
něji promluvit do umístění na předních
pozicích.

Kromě výše uvedených soutěží náš
oddíl letos poprvé přihlásil jedno druž-
stvo mužů také do Poháru ČKA, což je
celorepubliková soutěž čtyřčlenných druž-
stev v disciplíně 120hs. Nehraje se ovšem
systémem každý s každým, ale družstva
jsou nasazena do turnajového pavouka,
soupeři spolu sehrají vždy dvě utkání
(1x doma, 1x venku) a lepší z dvojice po-
stupuje do dalšího kola. V prvním kole
mělo naše družstvo volný los, takže do
soutěže vstoupilo až v rámci 2. kola. Sou-
peřem nám bylo družstvo Jiskra Hylváty
B. První utkání se hrálo v kuželně sou-
peře a našemu družstvu se povedlo při-
vézt výhru v poměru 4:2, která byla více
než dobrým vkladem do odvety. Doma
se nám nakonec podařilo zvítězit dokon-
ce 5:1 a zpečetit tak postup do 3. kola,
ve kterém nás čeká béčko Rychnova nad
Kněžnou. Pokud by se nám přes tento
celek podařilo přejít a postoupit do nad-

stavbové části, čekal by na nás již ně-
jaký soupeř zvučnějšího jména z řad pří-
slušníků 1. nebo 2. kuželkářské ligy. Tře-
tí kolo se hraje až po uzávěrce tohoto
čísla.

A co dalšího krom zápasů našeho
oddílu se v kuželně dělo? Hned na kon-
ci prázdnin jsme pořádali turnaj pro spo-
lečnost RWE, jenž byl součástí jejich
sportovních her a zúčastnilo se jej více
než 60 hráčů. Následoval již tradiční tur-
naj dvojic neregistrovaných hráčů, které-
ho se letos zúčastnilo celkem 62 dvojic.
Z větších akcí tohoto typu bych ještě
jmenoval již tradiční turnaje firmy Veo-
lia Transport a elektrárny Chvaletice. Asi
největší podzimní akcí bylo uspořádání
jednoho z turnajů Poháru mladých na-
dějí. Na ten se přihlásilo celkem 85 hrá-
čů a hráček, z nichž se nakonec prezen-
tovalo plných 81, takže členové našeho
oddílu měli na celý den o zábavu posta-
ráno. Rád bych poděkoval Městu Pře-
louč, které věnovalo pro všechny účast-
níky drobné upomínkové předměty.

Mimo tyto velké akce byla kuželna
hojně využívána pro zájmové koulení
menších skupin a prakticky denně se
tady něco dělo. Od konce prázdnin ji
začali využívat také hráči prvoligového
Slavoje Praha, kteří k nám jezdí každé
pondělí trénovat. Ve spolupráci s panem
Hrdým z DDM se nám během podzim-
ních prázdnin podařilo uspořádat také
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Lednový příspěvek věnujeme družstvu starších žáků. Posled-
ní turnaj starších žáků před zimní přestávkou se konal v sobo-
tu 12. prosince v Jaroměři. Na tomto turnaji nás čekal jeden
soupeř z kategorie těžších a jeden z kategorie lehčích a tak
minimem bylo dovézt 4 body pro udržení pozice. Plánem ovšem
bylo dovézt bodů 6, což znamenalo porazit tým Vamberka, kte-
rý se prezentuje chytrou hrou a při nevysokém počtu hráčů jsou
schopni odehrát velmi kvalitní utkání. Pokud by se podařilo
opravdu vybojovat bodů 6, mohli jsme dokonce pomýšlet na
„přezimování“ na příčce druhé.

Orel Přelouč - FBO Baník Vamberk 5:3  (0:2, 1:0, 4:1)

Sestava: J. Kumstýř (G) - P. Boudyš (O), R. Kmošek (O), J. Mina-
řík (O), A. Skála (O) - P. Boháč (U), M. Šetina (U), D. Verunáč (U),
P. Fejl (U), T. Knížek (U), F. Školník (U)

14:25 Tadeáš Knížek (Petr Fejl) - 1:2 24:52 Martin Štetina
(David Verunáč) - 2:2 28:12 Petr Boudyš (Jakub Minařík) - 3:2
31:53 Pavel Boháč (Martin Šetina) - 4:2 34:14 David Verunáč
(Pavel Boháč) - 5:3

Utkání začalo nejhůře, jak mohlo. Konec první třetiny a pro-
hráváme 0:2 a to více než zaslouženě. Vstup do utkání byl
bez náboje, kdy pohled na střídačku byl jen pro silné nátury.
Půlka hráčů snad ještě spala a druhá jevila zájem o vše mož-
né jen ne o to co se děje na hřišti. 

Ke změně však zavelel Tadeáš Knížek, který nás dorážkou
přiblížil k možnosti srovnat skóre. To se ale do konce druhé
třetiny nepovedlo. Vše ovšem změnila třetí třetina. Všichni už se
probudili a dostatečně důraznou hrou donutili soupeře k chy-
bám. Všichni už si prohlédli novou halu: a tak se mohlo se
začít konečně už hrát v naší režii a krom jednoho obdrženého
gólu už nebylo co řešit.

Snad se všichni poučíme, že vstup do utkání, jako jsme
předvedli tentokrát, není možný a mohl by se nám příště kru-
tě vymstít. Poučení druhé: nutnost zapracovat na střelbě byla
evidentní - dlouhá příprava ke střele a nepřesnost střely…

Orel Přelouč - TJ Sokol Jaroměř 7:3  (2:0, 2:0, 3:3)

Sestava: J. Kumstýř (G) - P. Boudyš (O), R. Kmošek (O), J. Mina-
řík (O), A. Skála (O) - P. Boháč (U), M. Šetina (U), D. Verunáč (U),
P. Fejl (U), T. Knížek (U), F. Školník (U)

04:36 David Verunáč (Martin Šetina) - 1:0 09:38 Martin Šeti-
na - 2:0 17:31 Martin Šetina (David Verunáč) - 3:0 18:12 David
Verunáč (Adam Skála) - 4:0 27:12 Petr Boudy - 5:2 29:35 Ta-
deáš Knížek (Filip Školník) - 6:2 35:55 Adam Skála - 7:3

Po celkem dlouhé pauze jsme nastoupili proti soupeři, kte-
rý nepatří zrovna mezi top týmy v této lize, každopádně je na
hráčích vidět vzestup oproti výkonům na začátku soutěže. Prv-
ní 4 minuty ovšem nenasvědčovaly tomu, že by přeloučští Orli
měli být favorité v tomto utkání. 

Zlom nastal až po prvním gólu v síti Jaroměře. Od této do-
by bylo stále více znát, kdo je tím lepším týmem na hřišti. Dal-
ší dva góly vsítil Martin Šetina a učinil tak opravdu pěkným
způsobem - místo snahu o co nejtvrdší střely použil chytrý lo-
bík a nedal gólmanovi žádnou šanci. Do konce druhé třetiny
jsme přidali ještě čtvrtý gól. 

Třetí třetina už byla jak vždy ve znamení: „vyhráli jsme
dvě třetiny tak v té třetí už to přece neprohrajeme“. Viditelná
změna hry znamenala tři obdržené góly, na všechny jsme sice
odpověděli vstřeleným gólem, ale do příště se musíme tomuto
vyvarovat. Evidentně nám nestačí poučení za zápasu s Orlic-
kem na domácí půdě v nové přeloučské hale, kdy jsme obdob-
ným způsobem prohráli zbytečně dobře rozehraný zápas.

Výsledkem tohoto v Jaroměři je tedy 6 bodů na našem kon-
tě. Znamenající bohužel nakonec jenom třetí místo v tabulce.
Vše mohlo být ovšem jinak, nebýt pokažených utkání s Orlic-
kem-Třebovskem, či ostudná remíza proti Vamberku v prvním
zápase. Zde už si musí každý šáhnout do svědomí. Čeká nás
druhá půlka sezóny, ve které se může vše dohnat.

V těchto zápasech bych ještě vyzvedl výkon Adama Skály
a Jakuba Minaříka, kteří tyto dva zápasy odehráli na pozicích
obránců a v této roli nezklamali. Ohromným přínosem a to
nejenom v těchto utkáních je Martin Šetina, kterého musím
(a i chci :)) pochválit za ohromné množství vybojovaných míč-
ků a rozehraných akcí. Nelze pochválit všechny, každopádně
až na výpadky které se týkaly mančaftu jako celku, odvedli
všichni pěkný výkon.

Trenér starších žáků Petr Novák

Na závěr informací z přeloučského florbalu ještě upozorňu-
jeme, že stále probíhá nábor do nově zakládaného družstva
žen! O tuto moderní kolektivní hru, vhodnou pro ty ženy a dív-
ky, které mají rády aktivní pohyb, líbí se jim třeba hokej a na-
opak nerady cvičí sami pro sebe bez kolektivní spolupráce,
totiž projevily zájem některé ženy a dívky z Přelouče, takže
v současné době registrujeme okolo 8 zájemkyň. K vytvoření
družstva je jich však potřeba kolem 15.

Ženský florbal mohou hrát dle pravidel České florbalové
unie ženy a dívky ročník narození 1994 a starší. Protože jde
o nově zakládané družstvo, je možné, aby si florbal vyzkou-
šeli i ty ženy a dívky, které jej nikdy nehrály, případně sem
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koulení pro mládež, která tak dostala
možnost si náš sport vyzkoušet na vlast-
ní kůži.

A co nás čeká v první polovině ro-
ku 2010?
% 15. ledna se opět naplno rozběhnou

dlouhodobé soutěže družstev

% 30. ledna pořádáme Mistrovství Par-
dubického kraje dorostu

% 20. března pořádáme Mistrovství Par-
dubického kraje v kategorii mužů

% 28. března pořádáme poslední turnaj
VČ poháru mládeže

Kuželna je samozřejmě stále k dispozici
široké kuželkářské veřejnosti nejen z řad

občanů města Přelouče, ale i z široké-
ho okolí. Takže pokud máte zájem, ne-
váhejte nás kontaktovat. Všechny po-
třebné informace včetně aktualit z dění
v oddíle naleznete na našich amatér-
ských webových stránkách na adrese
http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz/.

( - pm - )

Orel Přelouč - oddíl florbalu



Zimní turnaj
mladších přípravek

Dne 5. 12. 2009 jsme uspořádali ve
chvaletické hale tradiční zimní turnaj
mladších přípravek, na kterém naše muž-
stvo obsadilo pěkné 3. místo. Kluci po
vyhrané základní skupině v boji o finá-
le smolně prohráli s mužstvem Třemoš-
nice až na penalty. V zápase o třetí mís-
to jsme porazili FK Pardubice. Všichni
naši hráči předvedli velmi kvalitní výkon
- za celý turnaj v základní hrací době
ani jednou neprohráli. Za svůj výkon si
proto zaslouží velkou pochvalu. 

Sestava: Jakub Lanc, Daniel Václavek,
Viktor Čapek, Radek Lomič, Matěj Pro-
cházka, Tomáš Ruml, Martin Německý,
Lukáš Krejčík, Martin Pliva, Daniel Hála,
Dominik Matlas

Zápasy v zákl. skupině: 
Přelouč - Paramo Pardubice 3:2

br.: Václavek 2, Německý
Přelouč - FK Pardubice 1:0

br.: Václavek
Přelouč - FK Velim 3:3

br.: Václavek, Německý, Procházka 

Nejlepší brankář turnaje: 
Magušín Patrik, FK Pardubice

Nejlepší střelec turnaje: 
Martin Německý, FK Přelouč

Nejlepší hráč turnaje:
Daniel Václavek, FK Přelouč 

Poděkování sponzorům
JP Sport Jezdínský, Zelenina Hajnová,
Pekařství Kaska, Město Přelouč, Elek-
trárna Chvaletice a všem ochotným ro-
dičům PV

Turnaj starších přípravek
FK Přelouč

Přelouč - Kolín 2 : 1
Chlumec n. C. - FK Pardubice 2 1 : 0
FK Pardubice 1 - Kutná Hora 1 : 0
Velký Osek - Holice 0 : 1
Přelouč - Chlumec n. C. 2 : 1
Kolín - FK Pardubice 2 1 : 0
FK Pardubice 1 - Velký Osek 1 : 1
Kutná Hora - Holice 0 : 6
FK Pardubice 2 - Přelouč 4 : 1
Kolín - Chlumec n. C. 1 : 0
Holice - FK Pardubice 1 0 : 1
Kutná Hora - Velký Osek 0 : 3
FK Pardubice 2 - Velký Osek 3 : 1
Kutná Hora - Chlumec n. C. 1 : 2
Kolín - FK Pardubice 1 2 : 1
Holice - Přelouč 0 : 2

Velký Osek - Kutná Hora 6 : 1
FK Pardubice 2 - Chlumec n. C. 0 : 3
Holice - FK Pardubice 1 3 : 0
Kolín - Přelouč 0 : 1

Konečné pořadí

1. FK KOLÍN
2. FK PŘELOUČ
3. SK HOLICE
4. FK PARDUBICE 1
5. CHLUMEC NAD CIDLINOU
6. FK PARDUBICE 2
7. VELKÝ OSEK
8. KUTNÁ HORA

Náš oddíl pořádal turnaj ml. přípra-
vek, na kterém jsme obsadili 2. místo.

Osm mužstev a VAŠE krásné druhé
místo. Pánové, co víc napsat - byli jste
super a předvedli jste bezva výkony. Vě-
řím, že příště všem ukážeme, že jsme
nejlepší a první místo, které nám uteklo
o vlásek, bude naše. Dík.

Sestava: K. Soukupová, T. Hudec, P. Otra-
dovský, M. Hajnová, D. Václavek, D. Hau-
ser, M. Růžek, J. Hrenčin, J. Farkaš

Poděkování sponzorům:
PEKAŘSTVÍ  KASKA MĚSTO PŘELOUČ
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tam kdysi v hodinách tělocviku. Na vybavení je to zcela ne-
náročný sport - stačí florbalová hůl a sálová sportovní obuv.
A pro ty, které třeba nerady běhají, ale jsou rády členkou tý-
mového kolektivu, existuje možnost vyzkoušet si chytat v bran-
ce. Zde je výbava náročnější, náš oddíl ji ale může bezplatně

zapůjčit. Proto neváhejte a v případě zájmu kontaktujte sekre-
táře oddílu M. Kumstýře na mobilu 732 610 593, nebo mailem
kumstyr@atlas.cz. 

Třeba toto je zrovna ten vhodný způsob, jak si splnit no-
voroční předsevzetí ☺.

MLADÍ FOTBALISTÉ



Pro sportovní veřejnost připravují příznivci vytrvalostních
sportů další akce odzkoušené již v předešlých ročnících. 1. 5. od-
startuje před autokempinkem Buňkov duatlon Břehy. 5. 6. star-
tuje triatlon v Lohenicích s názvem CZECHMAN. 21. 8. se koná
triatlon Mělice, nově se startem na malém písníku v Loheni-
cích a 18. 9. se můžeme těšit na závod v duatlonu s názvem
KOLESMAN uspořádaný na dostihovém závodišti v Kolesách
u Kladrub nad Labem.

Triatlonový závod CZECHMAN v Lohenicích má poslední dva
roky punc nejpopulárnějšího závodu v tuzemsku. Vloni dokon-
čilo závod 201 soutěžících za účasti amatérských i profesio-
nálních závodníků. Závodí se na tratích 1,9 km plavání 93 km
cyklistiky a závěrečný půlmaratón 21,1 km.

Velkou oblibu si za předešlých jedenáct ročníků vybudoval
závod KOLESMAN. Na dostihovém závodišti startovalo při loň-
ském ročníku 238 startujících z toho 154 dětí a 84 dospělých.

Nejvíce akcí jako pořadatelé zvládli Jaroslav Kobera, Eman
Libenek, Vít Konečný a Dušan Nový. Z mladých závodníků se
v silné konkurenci prosazuje Filip Devera. Ve své věkové ka-
tegorii dosáhl pěkných výsledků Jan Ryzner člen a trenér od-
dílu JUDO SOUT Přelouč nositel černého pásu, který v letních
měsících dává přednost před judem triatlonu. Nečekaně úspěš-
ně sezonu odstartoval a hned při prvním závodě na Mistrov-
ství České republiky v AQUATLONU na tratích 1,5 km plavání
a 10 km běhu získal stříbrnou medaili. Následně se stal mis-
trem Pardubického kraje ve sprint triatlonu 0,75 km plavání,
20 km cyklistika a 5 km běh. Druhé místo na horském závodě
Říčkovský golem s plaváním v Pastvinské přehradě následnou
cyklistikou do Říček v Orlických horách a běh po sjezdovkách
a lyžařských běžeckých trasách mu na konci sezony zajistilo
vítězství v Poháru Pardubického kraje. Vrcholem byl start na
Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Praze. Po 4 km plavá-
ní ve Vltavě, 120 km cyklistiky a 30 km běhu dokončil závod
na 12. místě a umístil se nejlépe z českých reprezentantů a tím
vyhrál i závod českého poháru, jež byl součástí šampionátu.
Pomáhá jako organizátor akcí a zároveň se účastní jako aktiv-
ní závodník, který má už jako jediný účast na všech předešlých
21. ročnících Mělického triatlonu. Za zásluhy o rozvoj juda zís-
kal od českého svazu juda vloni bronzovou plaketu.

Organizátoři duatlonů a triatlonů děkují za podporu a po-
moc při pořádání akcí městu Přelouč, Policii ČR a městské po-
licii Přelouč.

Další informace na www.skomt.ebrana.cz.
Eman L.

Foto: Eman Libenek 
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TRIATLON jde do nové sezony 2010

Jan Ryzner s trofejemi

Kolesmánek 



Muži A:
BK Přelouč — SK Týniště n. Orlicí

81 : 53 (40:24)
Sojka 16, Ždánský 13, Konvalina 12, Pře-
myslovský 10, Marek 10, Hývl 9, Půlpán 6,
Priessnitz 5

BK Přelouč — Rychnov n. Kněžnou
96 : 39 (47:13)

Konvalina 25, Kmošek 16, Přemyslov-
ský 14, Zikmunda 13, Bulušek 7, Sojka 7,
Půlpán 6, Šimon 4, Marek 4

SKB Česká Třebová — BK Přelouč
68 : 94 (49:49)

Sojka 21, Konvalina 20, Pacák 16, Ma-
rek 14, Zikmunda 10, Priessnitz 8, Ilav-
ský 4, Šimon 1

Basketbal Svitavy — BK Přelouč
80 : 81 (46:37)

Priessnitz 24, Sojka 21, Konvalina 14,
Marek 13, Půlpán 5, Ilavský 4

BK Přelouč — Vysoké Mýto
76 : 64 (50:40)

Konvalina 18, Sojka 17, Bulušek 12, Ma-
rek 11, Přemyslovský 9, Zikmunda 9

BK Přelouč — BVK Holice
91 : 36 (46:13)

Pacák 19, Konvalina 14, Sojka 11, Kmo-
šek 10, Ždánský 9, Přemyslovský 9, Priess-
nitz 5, Hruša 4, Kautský 4, Marek 3, Zik-
munda 3

Muži B:
Jiskra Heřmanův Městec — BK Přelouč

71 : 77 (45:32)
Kmošek 18, Šimon 17, Bulušek 14, Kaut-
ský 13, Hývl 11, Tužil 4

SK Botas Skuteč — BK Přelouč
63 : 59 (20:25)

Pacák 23, Bulušek 17, Hývl 7, Kmošek 6,
Šimon 6

BK Pardubice — BK Přelouč
64 : 78 (39:42)

Pacák 20, Kmošek 20, Kubát 14

Ženy:
SŠB Pardubice — BK Přelouč

60 : 45 (32:23)
Nováková 10, Myšičková 7, Rambousko-
vá D. 6, Roubová 5, Němečková 4, Richte-

rová 4, Rambousková L. 4, Hrubešová 3,
Žáková 2

TJ Pardubičky — BK Přelouč
49 : 82 (22:48)

Hrubešová 20, Richterová 20, Nováko-
vá 16, Rambousková D. 8, Myšičková 6,
Němečková 6, Roubová 6

BK Přelouč — TJ Nová Paka
101 : 21 (57:11)

Hrubešová 22, Nováková 20, Rambousko-
vá D. 16, Richterová 15, Roubová 13, Žá-
ková 7, Němečková 6, Rambousková L. 2

BK Přelouč — TJ Turnov
61 : 66 (29:36)

Nováková 27, Rambousková D. 13, Rou-
bová 10, Richterová 4, Žáková 3, Němeč-
ková 2, Rambousková L. 2

Jiskra Hořice — BK Přelouč
49 : 52 (25:25)

Nováková 19, Roubová 17, Richterová 6,
Němečková 4, Rambousková D. 2, Ram-
bousková L. 2, Žáková 2

Žáci — U 14:
BK Pardubice — BK Přelouč

53 : 71 (28:34)
Dašek 20, Minář 15, Roub 14, Tomášek 12,
Vokál 4, Válek 2, Jedlička 2, Kosina 2

BK Pardubice — BK Přelouč
83 : 32 (50:12)

Dašek 12, Minář 10, Roub 4, Tomášek 2,
Kosina 2, Jedlička 2

BK Přelouč — BVK Holice
50 : 33 (24:14)

Dašek 17, Roub 13, Tomášek 12, Pitřík 4,
Válek 2, Jedlička 2

BK Přelouč — BVK Holice
63 : 25 (33:11)

Dašek 17, Tomášek 16, Roub 12, Válek 10,
Kosina 2, Jedlička 2, Pitřík 2, Vokál 2

BK Přelouč — Kara Trutnov
61 : 28 (30:12)

Minář 27, Dašek 11, Tomášek 10, Vokál 4
Jedlička 4, Kosina 3, Vosáhlo 2

BK Přelouč — Kara Trutnov
48 : 36 (24:16)

Dašek 17, Minář 14, Vosáhlo 9, Tomá-
šek 6, Vokál 2

Starší minižákyně:
BK Jiskra Havlíčkův Brod — BK Přelouč

58 : 66 (34:30)
Novotná 14, Danielová 12, Žáčková 10,
Fričová 8, Lhotová 8, Roubová 6, Dlasko-
vá 2, Holubová 2

BK Jiskra Havlíčkův Brod — BK Přelouč
70 : 73 (34:38)

Novotná 18, Žáčková 12, Danielová 11,
Roubová 8, Fričová 6, Kohoutová 5, Dlas-
ková 2, Lhotová 2, Holubová 2, Kaňuko-
vá 2

BK Přelouč — Kara Trutnov
38 : 81 (20:38)

Žáčková 20, Dlasková 6, Novotná 6, Da-
nielová 6, Holubová 4, Kohoutová 2,
Lhotová 2

BK Přelouč — Kara Trutnov
48 : 57 (30:18)

Žáčková 7, Novotná 6, Dlasková 6, Da-
nielová 6, Holubová 4, Kohoutová 2, Lho-
tová 2

Poslední 2 utkání roku 2009 skončila
vítězstvím (muži A), a proto si přejme,
aby těch vítězných zápasů bylo v novém
roce u každého družstva co nejvíce!

Hodně zdraví a pohody,
sportování bez úrazů

a maximum vstřelených košů
v roce 2 0 1 0 !!!

D. Rambousková
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Basketbalové výsledky (do 20. 12.)
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Na hokejbalovém stadionu
„Pod parkem“ se od listopadu
rozběhly „lité“ boje tradiční 1.
a 2. přeloučské ligy, které se
zúčastní i hráči neregistrovaní.

Zápasy budou probíhat, až
do února.

V letošní sezóně v první li-
ze startuje devět týmů a ve druhé jedenáct.

Bližší informace a aktuální výsledky najdete na interneto-
vých stránkách www.jestrabi.prelouc.com

KONEČNÉ TABULKY PO PODZIMNÍ ČÁSTI

A-TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
1. HBC Nové Strašecí 15 11 2 0 2 89:40 37
2. HBC Pento Most B 15 11 0 3 1 65:28 36
3. SK Ďáblové Praha 15 10 2 0 3 58:38 34
4. TJ HBC Olymp 

Jindřichův Hradec 15 9 2 2 2 73:45 33
5. Ježci Heřmanův Městec 15 10 0 3 2 60:43 33

6. HBC Alfa Pardubice 15 6 2 0 7 61:51 22
7. Jungle Fever Kladno 15 4 3 0 8 33:48 18
8. HC Jestřábi Přelouč 15 5 1 1 8 30:47 18
9. TJ Tatran Třemošná 15 5 0 0 10 46:59 15

10. HBC Hostivař 15 4 0 0 11 42:70 12
11. TJ Paramo Svítkov 

Stars Pardubice 15 2 0 1 12 30:64 7
12. SHC Killers Litoměřice 15 0 1 3 11 24:78 5

B-TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
1. SK Kometa Polička 14 10 2 1 1 66:21 35
2. NA Rangers Hronov 14 9 1 1 3 79:39 30
3. HBC Autosklo H.A.K. 

Hradec Králové B 13 9 1 1 2 47:21 30
4. TJ Lokomotiva 

Česká Třebová 13 6 1 3 3 56:33 23
5. HBC Alfa Pardubice B 14 6 1 1 6 62:58 21
6. HC Jestřábi Přelouč B 14 4 3 1 6 49:41 19
7. Ježci Heřmanův Městec B 13 4 2 2 5 45:53 18
8. 1.HBC Svitavy 14 4 0 2 8 34:65 14
9. HbC Chlumec n. Cidlinou 14 4 0 1 9 31:46 13
10. SK OEZ Testa Letohrad B 14 3 2 0 9 36:60 13
11. SK Holcim Prachovice 13 3 0 0 10 27:95 9

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
1. 1. HBC Svitavy 12 8 3 0 1 81:20 30
2. HBC Jokerit Chrudim 12 7 2 1 2 36:18 26
3. HBC Autosklo H.A.K. 

Hradec Králové 12 6 1 3 2 36:14 23
4. Ježci Heřmanův Městec 12 7 0 1 4 54:26 22
5. TJ Lokomotiva 

Česká Třebová B 12 2 0 1 9 21:73 7
6. HC Jestřábi Přelouč 12 0 0 0 12 12:89 0

STARŠÍ ŽÁCI 
(MISTROVSTVÍ REPUBLIKY - VÝCHOD)

1. HBC Autosklo H.A.K. 
Hradec Králové 12 11 0 1 0 104:13 34

2. 1. HBC Svitavy 12 10 1 0 1 111:15 32
3. HBC Alfa Pardubice 12 8 0 0 4 42:45 24
4. SK Holcim Prachovice 12 6 0 0 6 61:45 18
5. SK OEZ Testa Letohrad 12 3 1 0 8 28:64 11
6. HC Jestřábi Přelouč 12 1 0 1 1016:107 4
7. TJ Paramo Svítkov 

Stars Pardubice 12 1 0 0 11 11:84 3

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA 2009-10
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