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Zprávy z radnice !

101. schůze rady města proběhla
dne 6. 9. 2010. Radní na ní mimo jiné
schválili smlouvu o dílo na realizaci ve-
řejného osvětlení v Lohenicích, uzavře-
nou s firmou ERMO Hradec Králové v cel-
kové částce 251.195,- Kč včetně DPH.
Schválena byla rovněž smlouva o dílo
s Ing. Arch. Milanem Košařem (firma Ar-
chiKo Pardubice na výkon autorského
dozoru architekta při akci „Výstavba no-
vé budovy Městského úřadu Přelouč“. Dá-
le byla schválena smlouva o nájmu neby-
tových prostor (učebny) mezi ZUŠ Přelouč
a občanským sdružením Filmáč. 

Rada města též vzala na vědomí žá-
dost HC Jestřábi o zvýšení kontrol Měst-
ské policie Přelouč v prostoru hokejbalo-
vého hřiště a o vybudování oplocení. Ve
své žádosti HC Jestřábi uvádějí, že se již
delší dobu jejich oddíl potýká s velkým
vandalstvím, ke kterému na hřišti dochá-
zí v době, kdy na něm neprobíhají mis-
trovská utkání či tréninkové jednotky. Jde
především o to, že se na kryté střídačky
stahují různá individua (mnohdy mladší
18-ti let), která zde konzumují alkoholic-
ké nápoje, sprejem a fixy ničí stěny a man-
tinely, rozbíjí láhve a dokonce zanechá-
vají své exkrementy. Vedení HC Jestřábi
je přesvědčeno, že by kontrolu hřiště
ulehčilo umístnění kamery napojené na

MP a to na takovém místě, kde by kame-
ra monitorovala pohyb osob na hřišti.

Schváleno bylo i zřízení pracovního
místa na zkrácený úvazek pro funkci
koordinátora výchovných aktivit s plat-
ností od 1. 10. 2010 na dobu určitou
1 rok. Podmínkou pro zřízení místa je
poskytnutí příspěvku od úřadu práce v pl-
né výši na vytvoření tohoto pracovního
místa a skutečnost, že koordinátor si bu-
de sám zajišgovat prostory, kde bude tu-
to činnost vykonávat, např. prostory pří-
spěvkových organizací apod.

V pořadí 102. schůze rady města
proběhla 20. 9. 2010. Radní na ní mi-
mo jiné doporučili zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu
města pro rok 2010 a vydat Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Přelouče o míst-
ních poplatcích. Schválena byla smlouva
o dílo na zateplení objektu MŠ Přelouč
Kladenská s firmou CGM Czech Říčany
a smlouva o dílo na přípravné, dokončo-
vací práce a zateplení stropní konstruk-
ce ZŠ Masarykovo nám. Přelouč s firmou
IZOTRADE, Praha 6. Schválen byl rovněž
finanční příspěvek z kulturního fondu pro
Klub maminek a dětí Sluníčko (Kč 7.000,-),
Mgr. Baborákové na zájezd s dětmi do
Rudolfina na koncert (Kč 5.000,-) a p. Da-

nihelkové na pořádání výstavy v měst-
ské knihovně (Kč 4.000,-).             mhRADA MĚSTA PŘELOUČE

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 8. 2010 evidováno celkem
1060 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanos-
ti v měsíci srpnu tedy činila v této oblasti 7,59 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.:
Holotín 25 %, Vápno 24,56 %, Tetov 20 %, Sovolusky 14,93 %,
Kasalice 14,58 %, Poběžovice 12,2 % Strašov 12,14 %, Roho-
vládova Bělá 11,82 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti:
Chvaletice 7,62 %, Choltice 6,9 %, Břehy 6,25 %, Řečany n/L
5,73 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,75 %. 

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,27 %, s celkovým počtem 5809 evidovaných uchazečů.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 8. 2010 cel-
kem 1464 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 4 uchazeči. Na Přelouč-
sku bylo k 31. 8. 2010 hlášeno na ÚP celkem 217 volných

pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
4,9 uchazeče.

Michaela Hývlová
Vedoucí pobočky

Více informací: www.portal.mpsv.cz

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce



18. září 2010 byli v přeloučské Záložně již po šestnácté
oceněni nejlepší čeští umělci v oblasti dabingu. Město opět po
roce přivítalo známé a oblíbené tváře z televizních obrazovek.
Svá ocenění si ale již tradičně odvezli i překladatelé a zvuka-
ři. Udělena byla samozřejmě i Cena F. Filipovského za celoži-
votní mistrovství v dabingu a Cena FITESu za celoživotní mi-
mořádnou dabingovou tvorbu. 

Letos poprvé byla udělena i Cena diváků za nejlepší výkon,
nebo dílo v dabingu, o které rozhodli diváci na webových strán-
kách www.dabingforum. Tato cena by měla do budoucna za-
traktivnit a rozšířit povědomí soutěže a vyslyšet hlasy laické
veřejnosti. 

Odborná porota, která letos zasedala od 16. března 2010
do 7. června ve složení:
Město Přelouč — Ing. Václav Damborský, herecká asociace —
Mgr. Otto Rošetzký a Zdeněk Hruška, FITES — MgA. Alice Šniry-
chová (předseda poroty), Jana Semschová, Jednota tlumoční-
ků a překladatelů — Mgr. Alena Rádyová, Obec překladatelů
— PhDr. Anna Kareninová, Česká televize — Jana Kopecká, TV No-
va — Leoš Lanči, FTV Prima — Jaroslav Richtr, Asociace pracov-
níků se zvukem — Ing. Zdeněk Zenger rozhodla takto:

V hlavní kategorii, tj. Cenu Františka Filipovského za nej-
lepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu si letos od-

nesla Zlata Adamovská za roli sestry Belauvier (Meryl Streep)
ve filmu POCHYBY a Tomáš Juřička za roli Rance (Gérard Jug-
not) ve filmu Hvězda salónu. Obě ceny uděluje město Přelouč
spolu se Zvláštní cenou F. Filipovského za mimořádné dabin-
gové zpracování televizních nebo filmových snímků různých
žánrů včetně tvorby animované, dětské a TV seriálů. Tu si
letos odnesl desetidílný televizní seriál Mistr a Markétka v pře-
kladu Libora Dvořáka. Dialogy Jana Mertinová, zvuk Antonín
Němec a Tomáš Bělohradský, režie Pavel Beneš. Vyrobila Čes-
ká televize.  

Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořád-
nou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuální-
ho díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů
získal čtyřdílný seriál Vojna a mír za překlad Olgy Pavlové
a úpravu Dagmar Čápové, vyrobila Česká televize. 

Dalším tradičním oceněním je Cena FITESu za mimořád-
né dabingové zpracování hodnotného audiovizuáoního díla.
Tuto cenu uděluje Český filmový a televizní svaz FITES a v letoš-
ním roce ji získal snímek SAINT-CYR v překladu Gabriely Kli-
kové, s dialogy Evy Štorkové, zvuk Radim Štětina, v režii Elma-
ra Klosse, vyrobila Česká televize. 

Cenu Sennheiser a Asociace pracovníků se zvukem za
nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla, udělovanou
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Pro odpověx se musíme vrátit do zá-
věru válečných let, kdy jsme v letních mě-
sících trávili čas i po zaměstnání na plo-
várně s půjčovnou lodí na Labi nad jezem
(viz foto). Nájemcem plovárny byl bývalý
sokolský cvičitel bratr Josef Švorc, bytem
na Krétě, jinak blízký příbuzný Františka
Filipovského. Kromě plaveckých a skokan-
ských radovánek se zde hrál stolní tenis

a hlavně volejbal. Z původně jen rekreač-
ní zábavy se později vytvořilo závodní vo-
lejbalové družstvo s názvem „Labe Pře-
louč“, které se zúčastňovalo pougových
a posvícenských turnajů v blízkém oko-
lí. Výkonnostně nedosahovalo pochopi-
telně úrovně bývalého závodního druž-
stva místního Sokola, které startovalo na
turnajích v Kolíně či Pardubicích a bylo

složeno z nejlepších místních i okolních
hráčů. 

V této závěrečné válečné etapě do-
cházelo někdy k omylům vracejících se
spojeneckých bombardérů v nočních ho-
dinách z Německa na italské základny,
kdy došlo ke shození munice i na na-
šem obydleném území, včetně Prahy (viz
okolí Karlova náměstí, Domu potravin
apod.) Z obavy o životy rodiny přemístil
přechodně František Filipovský manžel-
ku s dcerou Pavlínou (roč. 1941) do Pře-
louče ke Švorcovům. Pochopitelně jsme
Františka zapojili i do volejbalu na plo-
várně. Při jednou našem tréninku proti
nesehraným účastníkům, využíval jsem
menší Františkovy pohyblivosti a při je-
ho bloku na síti jsem ho přehazoval, če-
muž se říkalo „zalévání“. Když se to již
opakovalo několikráte, požádal svého
spoluhráče Otu Baladu (učitele) slovy:
„Oto, prosím tě, zaskakuj za mne, když
jsem na bloku, ag mne ten „cucák“ Holl-
mannů (23 let) „nezalejvá“. Jinak jsme
byli s Františkem i přes více než deseti-
letý věkový rozdíl velmi dobrými přáteli,
tykali jsme si již ve studentském spolku

„Dr. Lad. Quise“. Rovněž na schůzkách
rodáků a přátel Přelouče v Praze, nebo
Spartaklubu jsme vždy společně zavzpo-
mínali na léta mladosti. 

A nyní o té vynikající paměti Františ-
ka Filipovského po čtyřiceti letech:

Při oslavách stoletého výročí ZDŠ Ru-
dé armády v Přelouči v r. 1982 organizá-
toři i pomocníci oslav jsme seděli s na-
šimi hosty v hotelu Sport, kde se hezky
vzpomínalo na školní léta (František Fi-
lipovský, Jiřina Petrovická, Fanča Emler
atd.). Pochopitelně většina účastníků
sezení využila přítomností našich hostů
a dala si od nich podepsat vydaný alma-
nach. Abych nebyl výjimkou požádal jsem
o podpis kamarádku Jiřinu Petrovickou
a oslovil též Františka Filipovského slovy:
„Tak se mně tam, Františku, také zvěčni,
ag mám na Tebe vzpomínku.“ Učinil tak
rád s poznámkou: „Našemu příteli z mlá-
dí, ba z dětství (cucákovi) František Fili-
povský - 25. 6. 1982“. 

A tak mně označení „cucáka! Vydr-
želo až do 61 let a to díky dobré paměti
Františka Filipovského. 

František Hollmann 
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Proč jsem byl pro Františka Filipovského ještě ve svých 61 letech
v r. 1982 stále „cucákem“

Asociací pracovníků se zvukem, získal film V hlavní roli Pan-
cho Villa — zvuk Radim Štětina, režie Janoš Vaculík, vyrobila
Česká televize. 

Cena F. Filipovského za celoživotní mistrovství v dabin-
gu, kterou uděluje prezidium Herecké Asociace, byla letos udě-
lena paní Janě Andresíkové, Miriam Kantorkové a Jiřině
Prokšové a Cenu FITESu za celoživotní mimořádnou da-
bingovou tvorbu získal Josef Eismann.

Držitelem letošní novinky — Ceny diváků za nejlepší vý-
kon nebo dílo v dabingu se stal Jan Vondráček za herecký
výkon v seriálu Mentalista, v režii Jindřišky Švecové, vyrobila
CET 21 spol. s.r.o. 

Večerem provázel herec Jan Rosák. Úvodního slova se již
tradičně ujala paní Pavlína Filipovská a mezi dalšími učínku-
jícími byla např. Gabriela Fritschová, Leona Šenková, nebo zná-
mý imitátor Petr Martiňák. Autorem scénáře slavnostního veče-
ra byl stejně jako v loňském roce pan Gustav Oplustil a režie se
ujal Pavel Vantuch. Slavnostního večera se zúčastnil i ministr
kultury MUDr. Jiří Besser.

Záznam slavnostního večera bude vysílán opět v České
televizi dne 25. 9. 2010 na programu ČT 2.

Pro přeloučskou veřejnost byl již tradičně připraven i odpo-
lední program na náměstí T. G. Masaryka, kde se mezi účin-
kujícími objevila např. Leona Šenková, Bára Basiková, Míša
Růžičková či skupiny Kamelot, Markýz John, Benefit či mladá
přeloučská skupina Bux Fit. 

Již tradičně probíhala i Zahradní galerie v ateliéru Josef,
kde mohli letos diváci a posluchači navštívit nejen hudební ale
nově i divadelní scénu. Mezi účinkujícími se v bohatém progra-
mu objevili např. Adam Katona a Zpětná vazba, JG Dixi, taneč-
ní soubor Flamenco, nebo divadelní soubor ZUŠ Přelouč. Sou-
částí Zahradní galerie je i vyhlášení charitativní tomboly, jejíž
výtěžek bude věnován Dětské klinice Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové.

Diváci a posluchači na náměstí si letos opět mohli vychut-
nat sledování slavnostního večera v přímém přenosu přímo na
náměstí T. G. Masaryka, prostřednictvím velkoplošné televize.  

mh  
Poděkování

Město Přelouč děkuje všem sponzorům za finanční pomoc
při pořádání 16. ročníku udílení Cen Františka Filipovského. 

Jmenovitě: RWE, Skupina ČEZ, Generaligroup, Excalibur-
army, KIEKERT-CS, SVOS, Česká spořitelna, Sdružení výkon-
ných umělců, VOLARIS, s.r.o., Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.,
Vodovody a kanalizace, a.s., MPH Medical Devices, s.r.o.,
ELMET, spol. s r.o., BISS, s.r.o., AGRA-Bohemia, a.s., KASI, spol.
s r.o., MYDAT, spol. s r.o., NOVOSTAV Hradec Králové s.r.o.,
SUMO, s.r.o., BRUNNTHALLER-CS, s.r.o., AIR MATYÁS, s.r.o.,
K2 INVEST, s.r.o., JENTA spol. s r.o., BIS Czech, M&M reality hol-
ding, a.s., MITO 2001, s.r.o., Hračky Zdeněk Švec. 

Za podporu patří poděkování též Ministerstvu kultury, Par-
dubickému kraji, České televizi a Českému rozhlasu Pardubice. 
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Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-

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

v pondělí 8. LISTOPADU 2010
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

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

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

v pondělí 15. LISTOPADU 2010
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v místních částech
města Přelouče proběhne 20. listopadu a bližší informace Vám
poskytneme v příštím čísle.

Městský úřad Přelouč nabízí přeloučským podnikatelům
a firmám opět možnost nákupu kalendáře na rok 2011 pro
účely vlastní propagace, nebo jako vánoční dárky pro své za-
městnance.

Autorem grafického návrhu je pan Štěpánek, kalendář bu-
de vyrobený jako stolní s možností pozdějšího využití jednotli-
vých obrázků jako pohlednic.

Kalendáře je možné objednávat přímo na městském úřa-
dě v kanceláři sekretariátu u p. Horáčkové nebo na tel. čísle
466 094 103, mobilní tel. 603 184 573.
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Podzimní svoz v Přelouči
a místních částech

Nabídka na možnost
nákupu kalendářů 

pro firmy
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Člověk je tvor od přírody hravý a zví-
davý — některý víc, některý méně. Pan
Karel Slavík, kterého bychom Vám rádi
v naší rubrice „O kom nevíme“ v tomto
čísle představili, patří mezi ty, kteří si ži-
vot bez trochy adrenalinu, neumí předsta-
vit. Jeho touha zdravě si zasoutěžit a do-
kázat sobě i svému okolí, že něco umí
a zná a současně otestovat svou trému,
ho přivedly až do televizních studií České
televize a TV Nova. Své znalosti si pro-
věřil před televizními diváky a svými vý-
sledky si rozhodně ostudu neudělal. 

Jakých soutěží jste se zúčastnil?
Celkem třikrát, v roce 2004, 2007

a v únoru letošního roku jsem se zú-
častnil televizní soutěže AZ Kvíz, kterou
uvádí Česká televize Brno a jednou jsem
se přihlásil do soutěže „Riskuj“, která bě-
žela na TV Nova.

Do soutěží jste se přihlásil sám, ne-
bo vás o podání přihlášky přesvědčil
někdo jiný?

Přihlásil jsem se samozřejmě sám,
i když důležitou úlohu v rozhodování hrá-
la i moje manželka, která mě od začát-
ku v mém rozhodování podporovala. 

Měl jste trému? A jak na vás působi-
lo natáčení v televizi?

Trému jsem neměl, možná jen úplně
na začátku soutěže. To byla určitě mo-
je veliká výhoda. Tréma hraje v těchto
televizních soutěžích určitě velkou roli
a mnoho soutěžících se s ní musí vel-
mi obtížně vypořádávat. 

Můžete čtenářům prozradit něco ze
zákulisí soutěže? Jakým způsobem se
např. do soutěže můžete přihlásit? 

Prvním krokem je podání a odeslá-
ní přihlášky do soutěže (u AZ Kvízu se
přihláška zasílá na adresu ČT Brno, Bě-
hounská 18, 658 88 Brno), poté přijde po-
zvánka na konkurz a pohovor (ten má
s největší pravděpodobností odhalit pří-
padné chyby ve výslovnosti). Pokud zá-
jemce projde úspěšně tímto konkurzem
i pohovorem, dozví se přesný termín sa-
motné soutěže. 

U soutěže samotné bych snad jako
perličku uvedl jen několik maličkostí. Pro-

tože se v daný den natáčí víc dílů najed-
nou, může se vám stát, že budete vybrá-
ni (jako já) do role náhradníka a do na-
táčení se tento den vůbec nedostanete.
V tom případě má pro vás televize připra-
ven hotelový pokoj a vše se znovu opa-
kuje druhý den. 

Důležité je i zachovat tzv. přesnou
stopáž soutěže, to znamená, že se musí-
te vejít do předem daného vysílacího ča-
su. Někdy se tedy soutěž uměle natahu-
je, někdy naopak zkracuje.

Pane Slavíku, vím, že za své výsledky
v těchto televizních soutěžích se vů-
bec nemusíte stydět. AZ Kvíz jste tři-
krát vyhrál a v „Riskuj“ jste se dostal
až do finále, kde byla bohužel vaše
soupeřka o něco úspěšnější a porazi-
la vás. Ale i tak je to určitě báječný
úspěch. Šel byste do soutěží znovu
a poradíte něco případným dalším zá-
jemcům?

Určitě se zase přihlásím, přiznám se,
že soutěžit mě velmi baví. K výsledkům
bych jen rád upřesnil, že jsem měl tři ví-
tězství. Třikrát jsem, jel do Brna, poprvé
jsem se zúčastnil natáčení pětkrát, po-
druhé třikrát a naposledy dvakrát. 

O kom nevíme

Inzerce
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Aktuální informace !

Případným zájemcům bych poradil,
aby pokud možno nechali doma trému,
učit se dopředu není nutné nic, znalosti
bux jsou, nebo ne, doučit na poslední
chvíli se už nedá nic. Důležitá je v těchto

soutěžích i taktika volby jednotlivých po-
lí. Běžte si prostě zasoutěžit, nejde vlast-
ně o nic víc, než o dobrou zábavu, to měj-
te vždy na paměti. Štěstí přeje odvážným
— tak s chutí do toho! Přeji všem přelou-

čákům, kteří najdou chug a odvahu tím-
to způsobem soutěžit, ag se jim daří. 

Děkuji za rozhovor a také já vám pře-
ji, al se i nadále daří.                 mh

Milí čtenáři,
vzhledem k tomu, že uplynulý měsíc přinesl řadu udá-

lostí, bude tentokrát příspěvek městské policie věnován
pouze těmto událostem. Rád bych požádal všechny obča-
ny, aby nebyli lhostejní, budou-li svědky protizákonného
jednání a neváhali využít níže uvedená telefonní čísla.

Dopravní nehoda...
Na služebnu byla nahlášena dopravní nehoda

se zraněním v ulici Pardubická. Došlo zde ke sraže-
ní cyklistky, která měla poraněnou hlavu a zůstala
po nehodě ležet na zemi. Hlídka MP vyjela na mís-
to, poskytla paní první pomoc a řídila zde dopravu.
Přeloučská záchranka byla v této době vyjetá na ji-
ném případě, a proto byla na místo vyslána sanit-
ka z Chrudimi. Paní byla ošetřena a převezena do nemocnice.
Dořešení dopravní nehody si převzala policie ČR.

Vykradené auto...
Zákaznice, která šla nakupovat do obchodu Billa, nám na-

hlásila, že jí někdo odcizil ze zaparkovaného vozidla doklady
a mobilní telefony. Tyto věci ponechala viditelně ve vozidle. Po
zhlédnutí záznamu z kamerového systému, byly zjištěné po-
znatky předány policii ČR. Znovu, zde již po několikáté, mu-
sím upozornit, aby vše, co by se mohlo zlodějům hodit, ne-
nechávali v automobilech na očích. Stačí pak několik má-
lo vteřin a máte zbytečné problémy se zařizováním nových
dokladů, ztrátou peněz nebo osobních věcí, jako jsou mo-
bilní telefony, navigace a další.

Spolupráce s městským úřadem...
Na žádost úředníků Měú Přelouč byla provedena kontrola

neoprávněných záborů chodníků ve městě. Jednalo se o reklam-
ní cedule, stojany na kola nebo vystavené zboží přímo na chod-
nících. Bylo zjištěno několik nedostatků a majitelé obchodů
a provozoven byli vyzváni ke zjednání nápravy. Pokud by tak

neučinili, hrozila by v tomto případě pokuta za ne-
oprávněný zábor veřejného prostranství.

Loupežné přepadení herny...
Dne 29. 8. v ranních hodinách (po 5. hodině), do-

šlo k loupežnému přepadení herny v ul. Hradecká.
Věc vyšetřuje Služba kriminální policie a vyšetřová-
ní. Pokud by někdo z vás, čtenářů, mohl k této udá-
losti sdělit nějaké informace, učiňte tak na níže uve-

dená čísla nebo na linku 158.

Loupežné přepadení...
Ve večerních hodinách, když hlídka MP Přelouč projížděla

ulicí Vrchlického, zastavilo před ní osobní vozidlo, ze kterého
vystoupili muž a žena. Muž strážníkům sdělil, že byl fyzicky
napaden neznámým mladíkem v prostorách garáží U rybníčku
v Přelouči. Zde seděl společně se svou přítelkyní ve vozidle,
když k nim přistoupil muž, který otevřel dveře u řidiče a přilo-
žil mu na krk nůž. Poté mu řekl, ag mu dá všechno co má nebo
že ho podřízne. On mu tedy podal svůj mobilní telefon a krabič-
ku cigaret. Poté mladík poodstoupil a oni z místa ujeli pryč.

Napadená dvojice podala hlídce podrobný popis muže
a strážníci vyjeli k místu, kde mělo dojít k napadení. Zde se
nacházeli 2 muži, kteří se dohadovali a opodál stála žena. Je-
den z mužů odpovídal popisu osoby, který strážníci dostali.
Když hlídka vystoupila z vozidla, starší z mužů jí sdělil, že je
mladík obtěžuje. Vzhledem k tomu, že mladík odpovídal popi-
su útočníka a bylo zde nebezpečí, že má u sebe stále nůž, kte-
rým oznamovatele napadl, byl vyzván, aby se rukama opřel
o vozidlo a nehýbal se. Poté co tak učinil, byla u něho prove-
dena bezpečnostní prohlídka. Při této prohlídce začal být muž
agresivní a na výzvy strážníků nereagoval. Proto strážníci pou-
žili donucovací prostředky a následně muži přiložili pouta. Pro-
vedenou prohlídkou byl u muže nalezen otevřený zavírací nůž
a dále mobilní telefon a krabička cigaret.Na místo byla přivolá-
na hlídka PČR, která si po příjezdu na místo osobu převzala.

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

Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
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! Fejeton 

Zamířila jsem do obchůdku pro
své oblíbené rohlíky. S nohou na-
kročenou na první schod jsem stá-
la tváří v tvář prodavačce.

„Já zavírám,“ oznámila.
Postřehla mé překvapení a vý-

znamně ukázala prstem na cedu-
li na dveřích.

„Máme do jedenácti. Změna,“
dodala.

„Ale já chci rohlík,“ vyhrkla jsem
nenáročně v domnění, že pocho-
dím. Vybavil se mi Otík ze Svěrá-
kova filmu, který si na minister-
stvu z nabízené kávy či koňaku
vybral nenabízený rohlík.

„Ale já odcházím,“ pravila roz-
hodně prodavačka.

Mrkla jsem na hodinky a roz-
pačitě poznamenala: „Ale ještě ne-
ní jedenáct. Za šest minut.“

Přesvědčila se o časovém úda-
ji na svých hodinách, okamžik za-
váhala a řekla: „Ale já spěchám.“

Spadla klec. Na schodech se
odehrál slovní ping - pong, který
měl vítěze. Klíče měla ona. Svazek
zacinkal u zámku a s konečnou
platností odešla. 

Přemítala jsem o délce našeho
rozhovoru. Nebyl delší než vydání
rohlíku včetně zaplacení. Bylo krás-
né zářijové dopoledne, a přestože
bylo třináctého, rozhodla jsem se,
že mi to nevadí. Nakoupím jinde.

Pohledem jsem přelétla nové
náměstí. S leskem pramínků fontá-
ny v dopoledním slunci ostře kon-
trastovaly tři plátěné střechy, pod
kterými trhovec nabízel čínské na-
podobeniny kvality. Na nespočet-
ném množství ramínek vlající po-
mačkaná trička a mikiny, krabice
přetékající botami gumového cha-
rakteru a jiné - to vše hyzdilo nově
upravený prostor. A to mi vadilo.
Naše společnost v postkomunis-
tickém kapitalismu onemocněla
zhoubnou neestetickou bezohled-
ností se zaručeným ziskem. Nemoc
se šíří rychle. Už zasáhla i mělické
písníky. A prevence? Nenakupovat.

D. Jiroutová

FEJETON
Vadí,

nevadí…

Inzerce



V těchto dnech je tomu právě 20 let,
kdy jsem se odstěhovala z mé rodné Pře-
louče, kde jsem prožila nádherné dět-
ství. Chodila jsem zde do mateřské, zá-
kladní i umělecké školy, gymnázia a trá-
vila volné chvíle celou řadou sportovních
i jiných aktivit. Pak mě osud zavál do růz-
ných koutů světa, vystudovala jsem vy-
sokou školu v Praze, po několika letech
další ve Spojených státech amerických,
procestovala jsem ag již služebně nebo
jako obyčejná turistka téměř všechny
kontinenty. 

V Přelouči mám své kořeny a dodnes,
když se mě někdo zeptá, odkud jsem,
s hrdostí a bez váhání odpovím, že z Pře-
louče. Pravidelně a čím dál tím raději se
sem vracím nejen za svými rodiči, ale ta-
ké za svými přáteli, kterých tu mám stá-
le celou řadu. 

Při mé nedávné návštěvě jsem se
setkala s názorem, že se v Přelouči to-
ho za posledních 20 let moc nezměnilo.
Tato informace mě opravdu překvapila
a přiměla k zamyšlení. Je tomu opravdu
tak? Zjistila jsem, že to vnímám zcela
opačně, a proto jsem se rozhodla napsat
tento článek.

Ti, co v Přelouči žijí, asi v takové míře
nevnímají pozitivní proměny svého měs-
ta tak, jak je vidím já. Dnes do Přelouče
přijíždím se svými dětmi po nově zrekon-
struované Pražské ulici, v místech, kde
stála stará budova Kovopodniku, je vy-
budovaná nová bezpečná kruhová křižo-
vatka s upraveným okolím. Na druhém
konci města již nemusím trávit dlouhý
čas ve frontě před závorami přes želez-
niční přejezd a do Hradce Králové se
pohodlně dostanu přes moderní silnič-
ní nadjezd. Pod ním už není ani ta stará
skládka odpadu, vyrostlo zde nové auto-
busové nádraží. Ani moje základní škola
není úplně taková, jaká bývala, dostala
k dispozici zrekonstruovanou budovu bý-
valé zemědělské školy včetně nedávno
otevřené sportovní haly. I mateřská ško-
la naproti ní v ulici Za Fontánou prošla
náročnou „omlazovací kúrou“.

Jako malá holka jsem chodila do cir-
kusu, který vždycky stál na travnaté plo-
še naproti hřbitovu. Místo ní jsou zde
nové bytové domy a nejen tady - i v uli-
ci Tůmy Přeloučského, která je již dnes
zrekonstruovaná kompletně. Při výjezdu

z Přelouče směrem na Klenovku vyrostla
průmyslová zóna, kde našlo několik spo-
lečností svá sídla. Za domovem důchod-
ců již nestojí dvě nevzhledné ubytovny,
ale vkusně a účelně opravené domy s pe-
čovatelskou službou pro starší občany.
Pro sportovce bylo kromě zmíněné spor-
tovní haly vybudováno nové hokejbalo-
vé a skateboardové hřiště, nově zrekon-
struované bylo i ragbyové hřiště a budova
kuželny. S dětmi vždycky rádi zajdeme
na dětské hřiště za benzinkou. A kam
chodíme do cirkusu? Přece pod park, pod
pečlivě a pravidelně upravovaný městský
park. Při procházce je zřejmé, že i zde
bylo investováno nemálo prostředků pro
zpříjemnění našeho okolí. K nepoznání
se změnil i parčík u Sokolovny.

Leč největší změnou prošlo historic-
ké centrum města. Nové fasády domů,
opravené chodníky, pouliční osvětlení,
květiny, rozsáhlé stavební i parkové úpra-
vy dávají naší Přelouči kultivovanost a no-
blesu srovnatelnou s podobně velkými
městečky třeba v západní Evropě. Výbor-
ně fungující místní autobusová doprava
snad už je jen nadstandard, který určitě
není samozřejmostí.

Toto vše a ještě celá řada dalších vě-
cí dříve nebyla a mám opravdu upřímnou
radost, že se Přelouč rozvíjí k lepšímu.
Nezanedbatelným a možná nejdůležitěj-
ším faktem je, že město hospodaří bez
úvěrů a bez dluhů, což je v dnešní době

spíše ojedinělé. Jak jsem zjistila na in-
ternetových stránkách města Přelouče,
ve zveřejněných rozpočtech je i dlouhý
výčet dotací, které pro město někdo zís-
kal a díky kterým se do rozvoje města
mohlo takto investovat. Nic se nestane
automaticky, všechno je výsledkem dlou-
holeté systematické práce a velikého
úsilí. Vedení města bývá kolektivní prá-
ce zastupitelů, v jejichž čele stojí staros-
ta. V případě města Přelouče je to člověk,
za kterého se podle mého názoru „Pře-
loučáci“ rozhodně nemusí stydět. Irena
Burešová bezesporu svou každodenní
prací pro město dokazuje vysokou profe-
sionalitu, odbornost a pracovitost. Navíc
si jí osobně cením pro její lidskost a vždy
přítomnou ochotu pomoci. 

Dovolte mi, abych popřála Přelouči,
aby i nadále vzkvétala tak jako doposud
a aby se v ní dobře žilo Vám občanům
i nám příležitostným návštěvníkům.

Lenka Dočekalová
V Praze 21. 9. 2010

Ráda bych touto cestou poděkovala
všem pracovnicím České pošty Přelouč
za jejich ochotu a příjemné jednání. Z je-
jich vystupování by si leckdo měl vzít pří-
klad. Kdykoliv - s úsměvem a ochotou
jsem na přepážce v Přelouči obsloužena.
Ještě jednou děkuji         M. Štěrbová 
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... z redakční pošty...

Poděkování
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Vždy poslední pátek v měsíci je tu
pro vás možnost zhlédnout zajíma-
vý film a třeba ochutnat šálek dob-
ré čokolády k tomu.

V září zahájil náš filmový klub
už svoji 5. sezónu. A ne jen tak le-
dajakou. Tento ročník se totiž po-
nese ve znamení spolupráce s no-
vým a velmi milým partnerem. Je jím
Základní umělecká škola Přelouč,
která spolupořádáním filmových večerů rozšiřuje svůj okruh
zájmů. 

Díky tomu můžeme divákům nabídnout projekci ve Full HD
kvalitě, na tři metry širokém plátně a navíc v prostorách s pří-
jemnou klubovou atmosférou. 

Pojxte s námi po deset večerů mapovat podoby světové
kinematografie - zveme vás na procházku napříč filmovými
žánry a tím nejlepším, co nabízí.

V září jsme odstartovali s muzikálem, na konci října vás pak
čeká mrazivý večer ve společnosti nejslavnějších hororů v čele
s legendárním Osvícením Stanleyho Kubricka.

Petr Levinský
Radek Kovařík
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PERLY ZE SVĚTA FILMU
FILMOVÝ KLUB FILMÁČ V NOVÉM
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4. Jiří Stříbrný, český národně socia-
listický a fašistický politik, narodil se
14. 1. 1880 v Rokycanech. Vystudo-
val vyšší průmyslovou školu a stal
se redaktorem Českého slova. V le-
tech 1911-18 zastupoval českou ná-
rodně sociální stranu ve vídeňské
říšské radě. V 1. světové válce byl po-
volán do rakousko-uherské armády,
avšak v r. 1917 byl propuštěn do zá-
lohy. Okamžitě se zapojil do domá-

cího českého odboje a navázal kontakty s organizací Maffie.
V červenci 1918 se stal členem Národního výboru, v září 1918
i členem Socialistické rady. Připojil se k „mužům 28. října“ a spo-
lupodepsal vyhlášení samostatnosti československého státu.
V první československé vládě K. Kramáře působil jako ministr
pošt a telegrafů, v Tusarových vládách byl ministrem železnic
a svou kariéru uzavřel v druhé Švehlově vládě v březnu 1926
jako ministr národní obrany. Ve stranické činnosti se projevilo
jisté napětí mezi Stříbrným a předsedou strany Václavem Klo-
fáčem, jakož i otevřené nepřátelství s Dr. E. Benešem. Důvodem
byla Stříbrného kritika zahraniční politiky ČSR. V té době se
také sblížil s generálem Gajdou a nesnažil se ani skrývat své
sympatie k italskému fašismu. Na sjezdu Čs. strany národně
socialistické v Brně v září r. 1924 byl Jiří Stříbrný ze strany vy-
loučen. Se svým bratrem založil později vydavatelskou společ-
nost Tempo, kde vydával několik periodik bulvárního charak-
teru. Politiky se však ani po svém debaklu nevzdal a založil
několik krátkodobých stran, mj. i ve spojení s Národní obcí fa-
šistickou, později s Národní demokracií, završením těchto fúzí
bylo ustavení Národního sjednocení. Po osvobození ČSR byl
v r. 1945 zatčen a v r. 1947 odsouzen k trestu doživotního vě-
zení. Zemřel 21 1. 1955 ve věznici Valdice, okres Jičín. 

5. Antonín Švehla, český agrární po-
litik, nar. 15. 4. 1873 v Praze-Hosti-
vaři. Mladého Švehlu ovlivnilo hlu-
boce rodinné prostředí, kde již jeho
otec patřil k významným představi-
telům českého agrárního hnutí. Po
otcově smrti převzal vedení rodné-
ho statku. Kromě absolvování Hos-
podářské školy v České Lípě dosáhl
sebevzděláváním velkých znalostí
v různých oborech. Do veřejného ži-

vota vstoupil již v roce 1893, kdy v Hostivaři založil Tělocvičnou
jednotu Sokol. Sám byl po 13 roků jejím cvičitelem a 25 let za-

stával funkci jejího starosty. V r. 1902 byl zvolen do výboru Sdru-
žení českých zemědělců a zároveň se stal jeho místopředsedou. 

První světová válka vnesla do Švehlovy politické činnosti vy-
čkávací stanovisko. Přitom však udržoval kontakty s předáky
české politiky, kterým umožňoval porady v sekretariátu agrární
strany. Setkal se i s T. G. Masarykem před jeho odjezdem do za-
hraničí. Od jara 1918 se začala jeho aktivita orientovat na pers-
pektivy samostatného českého, resp. československého státu.
V červenci 1918 prosadil reorganizaci Národního výboru a po
odjezdu delegace domácích politiků do Ženevy 23. 10. 1918 se
ujal jako místopředseda vedení Národního výboru a podílel se
na oficiálním vyhlášení samostatnosti čs. státu. Na podzim 1918
byl jednoznačně nejmocnějším mužem v české politice. V prv-
ní čs. vládě prosadil 14. 11. 1918 své jmenování do funkce mi-
nistra vnitra, třebaže se předpokládalo, že projeví zájem o ze-
mědělství. Jeho vztah k prezidentu T. G. Masarykovi byl založen
na vzájemném respektu a úctě, která později přerostla ve formu
přátelství. Orientaci strany na širší vrstvy venkovského obyva-
telstva potvrdil její sjezd v dubnu 1919, který přijal nový ná-
zev - Republikánská strana československého venkova. Švehla
udržoval kontakt i se stranami socialistickými, které v letech
1926-29 působily v opozici. Po volbách v r. 1929 byl ve funkci
ministerského předsedy vystřídán dalším z předáků agrární
strany Františkem Udržalem. Antonín Švehla zemřel po tříleté
nemoci 12. 12. 1933 v Praze - Hostivaři. 

Tolik tedy poněkud opožděné zavzpomínání na oněch pět
„mužů 28. října“.                            

František Hollmann
Prameny:
Politická elita meziválečného Československa 1918-1939 (Kdo

byl kdo za první republiky - Praha 1998)
Lidové noviny - sobota 26. Října 2002, str. 25 (Založili repub-

liku, bylo jich pět) 
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Historie !

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

vzpomenou ve čtvrtek 28. října 2010 v 10.00 hod.

92. výročí vzniku samostatného československého státu
položením kytic k památníku T. G. Masaryka - prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Kdo byli „Mužové 28. října“
2. část

Inzerce



Již je tomu dávno, víc než sedmde-
sát let, když mé bosé nožky šlapaly bux
v prachu, nebo v blátě naší uličky. Odbo-
čovala u jezdeckých kasáren od hlavní
silnice, stoupala s ní rovnoběžně do mír-
ného vršku a teprve daleko za náměstím
opět do silnice vyústila. Jmenovala se Rů-
žová, ale nikdo nevěděl proč, protože po
růžích nebylo v ní ani památky. V tehdej-
ší době nebyla ulička dlážděna a po deš-
ti hrnula se voda „rygolem“ až do kasá-
renské struhy. Na cestě se ovšem často
zastavila a rozlila se v malebné loužičky.

Růžová ulice byla v městečku nejdel-
ší, lemována však byla jen nízkými pří-
bytky, většinou ze dřeva roubenými, pod
doškovými nebo šindelovými střechami.
Tu a tam stál také domek zděný s do-
movními dveřmi a s klikou. Také my jsme
měli zděný domek se dvěma kamenný-
mi schůdky přede dveřmi, jež se zavíraly
na kliku, ale zámek byl dávno porouchán,
klíč vypadl a někdo jej odmetl, tak že se
u nás nikdy nezamykalo. A proč také.
Tenkrát se nezamykalo nikde a kliku
u dveří měli ještě jen u Hiršů, u Dlasků,
u Slavíků a u Šlajzů, všude jinde zavíra-
li dveře bux na petlici, nebo na závor-
ku - „klapačku“. Závorka bylo jednodu-
ché, ale důmyslné zavírání. Uvnitř síně
nebo světnice byla na dveřích závorka,
která se dala zdvíhat provázkem protaže-
ným dírkou nad závorkou. Host zatáhl
prostě za provázek, tím nadzdvihl závor-
ku a dveře se otevřely, když host odchá-
zel, zatáhl za provázek, rychle jej spus-
til a závorka spadla a klapla. A proto se
říkalo, že se zavírá na klapačku. 

Náš tatínek byl obchodník. Mnoho
řezníků kupovalo po celém okrese pro
něho telata, která posílal každý týden
do Buda-Pešti, v panských dvorech ku-
poval ovce, které posílal do Paříže a do-
bytek na žír prodával v Praze. S Prahou
nebýval spokojen. „Praha dvakrát vezme,
než jednou dá,“ říkával „trhy se houpají
jako necky na vodě, nic stálého.“ Protože
jsme měli pole a luka u Housera (potoka,
vytékajícího z městského lesa „Hájků“, tři
krávy a koně, šimlu, byl náš dvůr uza-
vřen vraty až po střechu. Taková vrata
měli jen ve dvorci u Poulů a u Slavíků. 

Na pana Slavíka si dobře pamatuji.
Neveliký, ale v ramenou rozložitý muž
milého obličeje a vlídného chování, cho-
díval často kolem našich. Oblékal se

vždycky po městsku, tak, že nikdo by ne-
hádal, že je hospodář. Slýchal jsem už od
malička, že jeho bratr je profesorem, ale
teprve jako studentík jsem ho v Hradci
Králové poznal. Byl vysoký, silný pán a je-
ho černé vlasy, husté obočí a černý plno-
vous naháněly studentům strach. Za jeho

působení padlo velmi málo chvalitebných
z matematiky a z fyziky, zato hojně těch
jiných. Slavík nezpívavý.

Všichni obyvatelé naší uličky žili jako
jedna rodina. Naše maminka byla kmo-
trou skoro všech našich vrstevníků a když
šla v neděli odpoledne na sv. pole, sbíha-
ly se děti, aby políbily ruce paní kmot-
řince. A měly zač líbat!

Mezi naším dvorem a dřevěnou cha-
loupkou Nepokojovou nebyl plot. Cha-
loupka Nepokojova stála na jílovitém
kopečku, takže z jejich zakřivených oké-
nek bylo k nám vidět jako na dlaň. V cha-
loupce bydleli tři Nepokojové a Nepokoj-
ka. Starého Nepokoje jsem vídal zřídka,
protože byl velmi často „ve světě“. Zprvu
jsem nechápal, co tam dělá, až jednou
jsem při návštěvě viděl na zdi kruhovité
mosazné trubky a teta Nepokojka mne
vážně poučila, že to je kus tátovy trumpe-
ty. „Táta chodí se šumaři světem“, chlubi-
la se a „ je náramný muzikant, protože
hraje pauzy“ a když viděla v mém udi-
veném obličeji nepochopení, znázorni-
la mně tátovo umění. Obě pěsti si při-
tiskla k ústům a vyrážela: tu tu tututu!
„Víš, Fanynku, to tvrdí muziku!“. Velmi se
mně líbila muzika, ale ještě více se mně
líbilo „řemeslo“. U nízkého stolečku se-
děli dva mladí, ale také velmi malí ševci

a vrtali, tloukli a protahovali nasmolené
dratve, jedna radost. Jeden se jmenoval
Čeněk a druhý Josef. Ačkoliv byli dosud
mladí (tak mezi dvaceti a pětadvaceti),
byli nemluvní a stále se mračili. To prý
dělají štětiny, říkal pan Kyzlic. Nepokoj-
ka byla mezi svými mužskými jako ryba
ve vodě, ačkoliv se o všecky tři poctivě
starala, „přivdala“ se do chaloupky na
velké děti a to nedělá nikdy dobrotu, vy-
kládala kdysi naše Pepa (služebná) mlá-
dencům ve stodole. Přesto byla Nepokoj-
ka nejveselejší žena v celé uličce. Čer-
vená v obličeji jako jablíčko, černovlasá,
potočitá a čtveračivá jako čečetka. Stále
běhala a pořád štěbetala. Již časně ráno
jste ji mohli vidět i slyšet. Nejdříve šla po-
dojit kozu a potom, když uvařila kávu,
pobíhala po dvorku s černým železňáč-
kem a vykřikovala: „Musím navonět ulici
kafíčkem. Ze všech stran čpí jen česneč-
ka, cibulková, nebo „žebrácká“ (z chleba).
Co by si o nás „ryneční páni“ pomyslili?“
Nepokojka věděla všecko, co se v uličce
děje, ale nikdy nepomlouvala. „Něco mi-
nouti, něco svinouti, k něčemu pomlče-
ti - cesta ku pokoji“, říkávala a napomí-
nala „treperendy“. 

Vedle Nepokojů bydlel starý pan Kyz-
lic. Velký, sehnutý muž s bradou až na
prsa, huhňal, jako kdyby měl věčnou rý-
mu a když vyšel na uličku, aby si odpo-
činul na naší kamenné lavičce před ok-
ny, býval jako sněhulák, všecek bílým
chmýřím pokryt. Když jsem se ptal ma-
minky, jestli pan Kyzlic kupuje a nosí pe-
ří jako žid Taub, poučila mne maminka,
že pan Kyzlic byl svého řemesla klobouč-
ník, ale že tex je vatař. „Jdi se k němu
někdy podívat“, pobízela mne. Tog se ví,
že jsem šel. V nízké, ale prostorné světni-
ci bylo jako po sněhové vánici, všude ve
vzduchu přejemné peříčko létalo a kupi-
lo se v koutech i na veliké tabuli. Sehnu-
tý a vousatý pan Kyzlic měl na stole polo-
ženou velikou harfu o jedné tlusté struně
a na tu strunu brnkal a ta peříčka roz-
fukoval. Nebylo to peří, byla to vata, mě-
kounká vata. A ten milý, mírný pan Kyz-
lic se dostal do vážného sporu s nerud-
nými Nepokoji skoro nevinně a jen pro
kozí chlívek. Pan Kyzlic měl hluchou man-
želku a kozu a protože kozí chlívek byl
zbudován na hranicích pozemků a pro-
tože všelijaká páchnoucí tekutina se pře-
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! Povídka 

Naše ulička - František Flos  1. část
(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)



lévala pod okna pracujících ševců tak,
že nemohli ani okénko otevřít, aby par-
fumem nasycený vzduch nevnikal do
dílny, vznikly pomluvy, výhrůžky a sváry,
které mohl srovnati jen pan soudce Kek.
Spor se vyhrotil až k násilnostem, při
nichž bylo užito harfy, kopyt i štěpin dří-
ví. A nebylo divu, protože se pan Kyzlic
(a obávám se, že i můj starší bratr měl

v tom prsty), dopustil neslýchaného skut-
ku. Jednou v neděli dopoledne sběhli se
lidé před Nepokojovu chaloupku a četli
opravenou firmu, visící nad okny chaloup-
ky. Místo „Č. Nepokoj, obuvník“, četlo se
„Čuně Nepokoj, ohavník“. Ale na tom ne-
bylo dost, objevily se škartice s hanlivými
verši „V Růžové ulici žijí tři datlíci, jmé-
nem Nepokojíci“. Bože to bylo smíchu

a křiku, když z okének chaloupky lítala
do smějícího se davu kopyta, kladiva,
třínožky, ba i škopíček, v němž se močí
ve „vzteklině“ kůže, aby změkly. Pan
soudce Kek měl co dělat, aby rozváděné
sousedy smířil a teprve, když uštědřil obě-
ma stranám spravedlivě po osmačtyřice-
ti hodinách arestu, ochladily se rozpále-
né hlavy.              (pokračování příště)
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NAUČNÁ LITERATURA
věda, záhady
KOUKOLÍK, František
Jádro: televizní eseje. Praha: Galén, 2010.

MOTL, Stanislav
Strážce brány. Praha: Eminent, 2010.

politika
MAŠÍN, Ctirad
Cesta na severozápad. 
Praha: Academia, 2010.

SMATANA, bubomír
Jánošíci s těžkou hlavou: mýty a realita
Slovenska očima českého reportéra.
Praha: 65. pole, 2010.

letectví
SVITÁK, Pavel
Ing. Jan Kašpar a začátky motorového 
létání v Čechách. 
Pardubice: Klub přátel Pardubicka, 2010.

čeština
SCHMIEDTOVÁ, Věra
Čeština, jak ji neznáte. 
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2010.

tvořivost, ruční práce
BRISCOE, Susan
Sashiko: japonská technika prošívání.
Brno: Computer Press, 2007.

SOUKUPOVÁ, Kateřina
Malba na hedvábí. Praha: Grada, 2009.

cestopisy
GRANN, David
Ztracené město v Amazonii: po stopách
největší záhady 20. století - tajemného
Eldoráda. Líbeznice: Víkend, 2010.

ŠIMÁNEK, Leoš
Austrálie - křížem krážem: zimní putová-
ní po červeném kontinentu.
Rtyně v Podkrkonoší: Action-Press, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
BALABÁN, Jan
Zeptej se táty. Brno: Host, 2010.

NEFF, Ondřej
Hvězda mého života. Praha: Plus, 2010.

MUSSO, Guillaume
Protože tě miluji. Praha: Ikar, 2008.

VANČA, Jaroslav
Pes na kolečkách a kočka v kapse: výbor
z fejetonů z let 2003-2009. 
Praha: XYZ: 2010.

DAVIES, Robert H.
V břiše draka: skutečný příběh o lásce,
drogách a vězení v současné Číně. 
Praha: Volvox Globator, 2010.

REYNOLDS, Quentin James
Sestřelen nad Pacifikem: příběh poručíka
Gordona Manuela.
Praha: Toužimský & Moravec, 2010.

ROBINSON, Patrick
Barracuda 945: jaderná ponorka útočí
na západní pobřeží USA. 
Praha: Mladá fronta, 2010.

ŽIVOTOPISY
MACK, Tracy
Sherlock Holmes a příležitostní malí
detektivové z Baker Street,
případ 2, Záhada zhmotnělého muže.
Praha: Knižní klub, 2010. 

J.K.

POZVÁNKA
Městská knihovna v Přelouči srdečně zve na besedu

s paní Ing. Janou Klimečkovou,
autorkou románu „Chlebani“.

KDY? 7. října 2010 v 17.00 hod.
KDE? Ve svatební síni Občanské Záložny v Přelouči

Těšíme se na setkání.

POZVÁNKA
Městská knihovna v Přelouči srdečně zve 

na výstavu kreseb paní Marcely Danihelkové
o zaniklých tvrzích Přeloučska - Valy, Lepějovice, Veselí.

Výstavu můžete zhlédnout v čítárně knihovny
v době od 4. - 29. října 2010 v půjčovní dny.

Těšíme se na setkání.

Městská knihovna v Přelouči nabízí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro děti i dospělé

v sobotu 9. října 2010
od 8 - 16 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Pracovnice Městské knihovny.

50 let českého bigbeatu
Městská knihovna a Rorstrecords vás zvou na besedu

spojenou s autogramiádou a křtem knihy
ZLATÝ DŮL VZPOMÍNEK

legendy české rockové scény Jana Farmera Obermayera.
Obemayer zde vzpomíná na své působení v první české

bigbeatové skupině Sputníci, slavných Matadors, 
či George and Beatovens Petra Nováka. Beseda proběhne

1. listopadu v 18 hodin v Občanské záložně.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly



Zvířena v deštném pralese 
Velcí ptáci včetně orlů hnízdí ve větvích vysokých stromů,

labutě na jezeře Quinault a modrá volavka v nížinném pralese.
Menší ptáci žijí na stromech a poletují podél řek Hoh, Quinault,
Bogachiel a dalších menších toků. Jsou to například drozd, led-
ňáček, kachna kanadská a husa divoká. V řekách žije mnoho
různých druhů ryb, především lososi, a také jiná zvířata, např.
vydra americká a norek americký.

Nikde jinde nežije los Rooseveltův (pojmenovaný podle ame-
rického prezidenta Theodora Roosvelta), který má delší srst a cha-
rakteristické zbarvení. Jeho příbuzný los Wapiti žije ve Skalis-
tých a Kaskádových horách. Oba losi vypadají spíše jako jeleni.
Losi nejsou nebezpeční a někteří jedinci se člověka nebojí, pro-
tože je zde zakázaný jejich odstřel. Také tady často potkáte ve-
verku, zvláště rezavou, burunduka (to je americká veverka pru-
hovaná), krysu, krtka, různé druhy myší a také rejska. Žije zde
také svišg, lasice, vlk, kamzík, mýval, kojot, puma, rys, medvěd
grizzly a menší medvěd černý. Mýval žije i v městských oblas-
tech včetně Seattle a vydává se v noci na lov. Je velký jako střed-
ní pes a je to dravec a všežravec. Loví menší domácí zvířata ja-
ko je drůbež a kočky, živí se plody na zahradách a odpadem.
Pokud je napaden, ublíží i člověku. Kojot je trochu větší než ně-
mecký ovčák, ale je v těle štíhlejší a před lidmi obvykle uteče.

Pobyt v území pum (pumě se také někdy říká kaguár)
Návštěvník Olympijského národního parku se může často

potkat s losem Roosveltovým a zřídka s pumou. Někteří lidé by
pumu rádi viděli, ale ta raději ve skrytu pozoruje ostatní zvěř,
svou potenciální kořist. Puma je predátor, ale její útoky na člo-
věka jsou velmi řídké. V tomto parku nebyly zatím zazname-
nány žádné. Podle některých statistik za posledních 100 let
v Severní Americe jen 53 pum zaútočilo na člověka a z toho
jen v 9 případech byl člověk usmrcen. Daleko více incidentů se
přihodilo v prvních 20 letech minulého století než po zbylých
80 let. Dnes je puma chráněná. Dobře reguluje stav zvěře, hlav-
ně jelenů a sobů tam, kde není povolen žádný odstřel, a svou
přítomností chrání panenskou přírodu před nevhodnou lidskou
činností. V parku není přesný počet pum lehce zjistitelný, podle
některých pramenů je zde 10 až 15 jedinců.

V některých případech mohou lidé projít blízko místa, kde
puma zabila svoji kořist. V přítomnosti člověka obvykle uteče,

ale brzy se vrací pro kořist. Není proto dobré se na takovém
místě zdržovat. Pokyny, jak se zachovat při setkání s pumou,
vám poskytne správce parku.

Popis pumy: vědecký název FELIS CONCOLOR, šedo-hně-
dá s černou skvrnou na hlavě. Dospělý samec váží asi 70 kg,
někdy i více než 100 kg, a nemá hřívu, samice asi 50 kg a oba
mají dlouhý ocas tak mezi 50 až 80 cm. Vysoký je v kohout-
ku 50 až 75 cm. Doskočí do dálky až 12 m a do výšky i 5 m.
Obzvláště nebezpečné jsou mladé pumy ve stáří 1,5 až 2 roky,
které neumí ještě dobře lovit, a pokud jsou hladové, mohou
považovat za kořist vše. 

Medvěd grizzly 
Grizzly je hnědý, srst má zakončenou stříbrnými špičkami,

takže může mít šedé až stříbřité odstíny. Dospělý může vážit
cca 300 kg (jsou známí jedinci i 800 kg). Když se postaví na
zadní, měří i 2 m. Má vynikající čich, mršinu může ucítit i na
vzdálenost 28 km a jídlo (svačinu turistů) na 10 až 15 km. Pro-
to je třeba při stanování v lokalitách, kde grizzly žije, uskladňo-
vat zásoby jídla v dobře uzavřených nádobách nebo v pytlích
na nedostupná místa, a to zvláště přes noc, kdy se ve stanu zá-
sadně nemá nechávat žádné jídlo ani kosmetické přípravky.
Taková místa jsou většinou ve stanovacích oblastech předem
připravena, např. vysoké nedostupné tyče nebo bidla, na která
se jedlé a voňavé zásoby na noc vytáhnou a zavěsí v dobře
uzavřených pytlích. Grizly může být útočný, na rozdíl od medvě-
da černého, který je plachý a před lidmi většinou uteče. Nejvíce
nebezpečná je samice s mladými. Na krátkou vzdálenost umí
rychle utíkat a umí také výborně šplhat. Žije hlavně v Kanadě,
na Aljašce a severozápadě USA. Před turistikou v lokalitách,
kde grizzly žije, je bezpodmínečně nutné se poradit se správ-
cem parku a řídit se jeho pokyny.

Použité zdroje: 
1. Visitor Information - Olympic National Park
2. Print-Welcome to your National Park
3. Print-A drive through the Quinault Rain Forest 
4. Print-Record Trees in Olympic National Park
5. Print-You are in Grizzly Country

Ing. Vladimír Kotland, Přelouč, ČR
Upravila Dagmar K. Koenig, Seattle, USA
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DEŠTNÝ PRALES (RAIN FOREST)
- 3. část



Vítejte prvňáčci!
Léto a prázdniny se pomalu blížily ke

konci, až konečně nastal dlouho očeká-
vaný den pro všechny předškoláky - prv-
ní školní den.

Za doprovodu rodičů 1. září 2010
usedlo poprvé do školních lavic na ZŠ
Masarykovo náměstí 42 žáků. V hezky
vyzdobených třídách 1. A a 1. B je mile
přivítaly jejich třídní paní učitelky D. Cy-
roňová a K. Pluhařová. Prvňáčky přišly
přivítat i paní ředitelka s paní zástupky-
ní a také paní starostka, všem dětem po-
přály hodně úspěchů v novém prostředí.

Všem prvňáčkům se určitě první den
ve škole líbil a domů odcházeli plni doj-
mů a nových zážitků.

Mgr. D. Cyroňová

Činnosti ve ŠD 
na ZŠ Masarykovo nám.

V letošním školním roce jsou v naší
školní družině otevřena 3 oddělení, kde
pod vedením tří zkušených vychovatelek
tráví svůj volný čas po vyučování 89 dě-

tí. ŠD nabízí dětem v pestrých činnostech
rozvíjení jejich zájmů a kvalitní odpoči-
nek po náročné školní práci. Od října mo-
hou děti navštěvovat zájmové kroužky
s různým zaměřením. V kroužku Doved-
né ruce - Šikulky rozvíjejí praktické a vý-
tvarné dovednosti, v průběhu celého ro-
ku se seznamují s různými materiály
(různé druky papíru, textil, přírodniny,
sádra, modurit atd.). V kroužku Angličtiny
se děti učí hravou a zábavnou formou
slova a pojmy AJ, tento kroužek je příprav-
kou na povinný jazyk ve 3. ročníku ZŠ.
Tvořivost, šikovnost a fantazii mohou dě-
ti rozvíjet v keramickém kroužku. Největ-
ší zájem mají děti o pohybové aktivity.
Chlapci v kroužku Florbalu a dívky na
Aerobiku uspokojují základní potřebu
dětí tj. pohyb. Pro děti, které nenavštěvu-
jí žádný zájmový útvar, mají vychovatelky
připravené rozmanité soutěže, hry a vy-
cházky. Na každý měsíc pro děti připra-
vujeme celodružinové akce, např. v říjnu
Lehkoatletický trojboj, Drakiádu. V prosin-
ci společně s dětmi z Jakub-klubu Čertov-
ský rej, Velké vánoční bodování ve flor-
balu, v lednu Besedu se zdravotnicí atd.

Při činnostech ve ŠD a pobytu venku
si děti zahrají hry, uspokojí svou základ-
ní potřebu pohybu, hrají si s kamarády,
rozvíjejí svou osobnost, hledají své mís-
to v kolektivu. Také je velmi důležité, že
si všechny nové poznatky mohou prak-
ticky „osahat“.

Přáním všech vychovatelek je, aby se
děti ve školní družině cítily co nejlépe,
aby si při činnostech odpočinuly a na-
čerpaly síly do dalšího náročného škol-
ního dne.

J. Prokopcová Kasalová
vedoucí vychovatelka

Dopravní výchova
V pátek 10. 9. 2010 se třídy 5. A a 5. B

zúčastnily praktických jízd cyklistů na
dětském dopravním hřišti v Pardubicích.
Všichni žáci měli s sebou cyklistickou
přilbu. Kola jim byla zapůjčena přímo na
dětském dopravním hřišti. Na úvod si obě
třídy prošly celé dětské dopravní hřiště
s odborným výkladem příslušníka měst-
ské policie a hned potom podle poky-
nu se rozdělili do skupin po 5 - 6 žácích.
V těchto skupinách pak žáci jezdili po
hřišti, dodržovali dopravní předpisy a ře-
šili vzniklé dopravní situace. Na jaře ro-

ku 2011 tam pojedou žáci ještě jednou
na praktické jízdy a tím získají průkaz
cyklisty.

Mgr. V. Ostatek

Florbalový turnaj
Žáci 6. a 7. ročníků se 3. září zúčast-

nili náboru do florbalového oddílu Orel
Přelouč. Nábor byl zorganizován jako
turnaj, takže si všichni zájemci mohli
vyzkoušet nejen hru samotnou, ale i at-
mosféru soutěže. Za mohutného přispě-
ní fanoušků ze svých tříd se v konku-
renci 6 družstev šesgáci umístili na pěk-
ném 4. místě a sedmáci získali výborné
2. místo.

PhDr. M. Marková

Finanční sbírka
V srpnu jsme se nestačili divit. Malá

říčka se proměnila v mohutný tok, který
nemilosrdně bral, co mu stálo v cestě.
Požádali jsme Charitu Přelouč, aby nám
pomohla najít školu, kterou prošla po-
vodeň.

Je to ZŠ a MŠ v Chotyni. Vybíráme pe-
níze, sbíráme papír. Finanční prostředky
pak zašleme na účet základní školy.

-ved-
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Nový školní rok
Nový školní rok už běží na plné obrátky. Všichni nasedli

chtě nechtě do kolotoče ranního vstávání, učení, zkoušení, pí-
semek, kroužků, domácích úkolů a všeho, co škola s sebou při-
náší. Ředitel školy Mgr. František Jelínek připomněl při slavnost-

ním zahájení, že je to už dvaapadesátý ročník. Prostřednictvím
rozhlasu pozdravil všechny žáky i místostarosta města Ing. Ivan
Moravec a popřál všem co nejvíc jedniček. Zvláštní pozornost
byla jako vždy soustředěna na prvňáčky, které ve svých třídách
uvítaly Mgr. Vlasta Tužilová a Mgr. Zuzana Jánská. K tomu, aby
se jejich velký den vydařil a aby na něj nezapomněli, přispěl již
tradičně Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Jen tento první
den a jen na ně čekaly před školou kočáry tažené koňmi. Ne-
jen prvňáčkům, ale všem žákům a učitelům naší školy přejme,
aby školní rok 2010/2011 byl úspěšný.

Mgr. J. Lelková

Poznáváme se navzájem
Tak byl nazván letošní ročníkový projekt šestých tříd. Desá-

tý den po zahájení školního roku se žáci sešli ve svých třídách

výjimečně bez učebnic. Místo učení si povídali o sobě a svých
zálibách, a tak se dověděli trochu víc o svých nových spolužá-

cích i o sobě samých. Potom se obě třídy šesgáků vydaly do
přírody v okolí Přelouče. Děti tu změřily své síly, předvedly své
dovednosti a zúčastnily se mnoha her a aktivit, při kterých se
učily navazovat vzájemné kontakty a spolupracovat. Díky slu-
nečnému počasí si to žáci krásně užili a naplněni novými zá-
žitky se těší na letošní školní rok. Tento den platilo heslo „Jeden
za všechny a všichni za jednoho“. Přejeme nejmladším žákům
2. stupně, aby jim kamarádské vztahy vydržely až do devítky.

Mgr. Svatava Dolanová,
Mgr. Ladislav Hejný
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 12. 10. úterý 14.00 - 16.30

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

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

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

Papír nesmí být uložený v kartónových krabicích,
prosíme pouze svázat.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ ?!
V úterý 26. 10. 2010

Pro předškoláky, 
žáky 1. - 3. tříd
a další malé zájemce.

Přij=te se trochu bát
a projít si 
naši strašidelnou stezku
parkem u budovy I. stupně.

19.00 - předškoláci a mladší děti
20.00 - žáci 1. - 3. tříd a další zájemci

Zveme všechny malé děti, jejich rodiče či jiný doprovod.

Inzerce



Od nového školního roku 2010/2011 dochází na naší ško-
le k zásadní změně v nabídce studijních oborů. Z důvodu klesa-
jícího počtu žáků v devátých ročnících základních škol našeho
regionu nebyl otevřen první ročník čtyřletého studia a vzhledem
k nepříznivému demografickému vývoji nebude situace lepší
ani v nejbližších letech. Tato skutečnost bude znamenat vel-
ké komplikace pro budoucí středoškoláky, kteří mají ambice
zamířit na vysoké školy a rozhodnutí o svém odborném zamě-
ření chtějí posunout až do pozdějšího, vyzrálejšího věku.

Jak tedy získat všeobecné gymnaziální vzdělání?
První možností pochopitelně zůstává studium v osmiletém

oboru. V přijímacím řízení bude pro třídu prima vyhrazeno 30 vol-
ných míst. Druhá možnost se nabízí současným žákům devá-
tých tříd s výborným prospěchem, kterým patří následující in-
formace. V budoucím pátém ročníku osmiletého studia (třída
kvinta, paralelní třída k prvnímu ročníku čtyřletého studia) bu-
de v přijímacím řízení přijato při splnění podmínek až 8 žáků.
Právě pro tyto uchazeče připravujeme dobrovolné přípravné kur-
zy. První část bude zaměřena na přijímací zkoušky, které bu-
dou s největší pravděpodobností povinné na všech středních
školách Pardubického kraje ukončujících studium maturitní

zkouškou. V druhé polovině a v úvodních měsících vlastního
studia se zaměříme na adaptaci přijatých žáků gymnaziální
výuce ve vybraných předmětech s cílem minimalizovat rozdíl
proti obvyklému přijetí do prvního ročníku. Program je volbou
proti každodennímu, z některých míst Přeloučska velmi kom-
plikovanému dojíždění. Nezanedbatelným faktorem bude zce-
la jistě i snižování počtu míst na gymnáziích v rámci celého
kraje.

Podrobné informace získáte na dnu otevřených dveří, in-
formačním odpoledni, webových stránkách školy nebo osob-
ním pohovorem u výchovné poradkyně PhDr. J. Horákové, pří-
padně přímo na ředitelství.

Mgr. L. Pacák - ředitel gymnázia
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V rámci celorepublikového Týdne so-
ciálních služeb ČR pořádá i Domov u fon-
tány Den otevřených dveří, který se usku-
teční v úterý 5. října 2010 od 9:00 - 17:00.
Zájemci se mohou přijít podívat do na-
šeho domova a seznámit se s poskytova-
nými službami. Při této příležitosti bude
v Domově u fontány probíhat výstava vý-
robků, které vytvořili naši klienti v rámci
ergoterapie. Těšíme se na Váši návštěvu.

Martina Chládová, DiS.
sociální pracovnice
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

AUDIT KVALITY SOCIÁLNÍ PRÁCE
V našem klubu v měsíci září proběhl audit kvality poskyto-

vání sociálních služeb, na kterém se sešli tři auditoři z různých
koutů ČR. Jeden z Krajského úřadu v Pardubicích, druhý z Os-
travy a třetí z Litoměřic. Strávili u nás tři dny pozorováním, roz-
hovory s námi i s uživateli. Kontrolovali vedení dokumentace
podle Standardů MPSV a české asociace Stretwork, v souladu
s platnými právními normami ČR, EU, etickým kodexem a vším,
co s auditem souvisí. Byli opravdu nekompromisní a ve svém
oboru profesionálové! S sebou si dovezli vlastní občerstvení a ná-
mi nabízenou kávu, čaj, či malé pohoštění si nevzali. V posled-
ní den inspekce jsme s obavou čekali na konečný verdikt, který
zněl takto:“Splnili jste bodově i v procentech. Nebojte se, děláte
to dobře, děláte to srdcem, to se pozná a to je hlavní!“ Poděko-
vali nám za hezké a příjemné zázemí, dali mnoho užitečných rad
a doporučení, popřáli hodně štěstí, úspěchů v naší práci a vzá-
jemně jsme se rozloučili. 

LEONA ŠENKOVÁ
Leona Šenková křtila v Praze své první CD, kam jsme byli po-

zváni. Vzhledem k probíhajícímu auditu v našem zařízení to ne-
bylo možné, což nás velice mrzí.

Leonxa též koncertovala na přeloučských oslavách 18. září,
jak na náměstí, tak i v Občanské Záložně při udílení cen za da-
bing. Za obě vystoupení sklidila velký úspěch a potlesk. Její adre-
nalinové písně, písně o lásce a hlavně „Vzorná Holka“, jak je
nazvané i její nové CD, které chytne za srdce. Leona jde do vše-
ho naplno a se srdcem, jak to již mnohokrát dokázala při na-
šich klubových vystoupeních. Z Leony je už tex skvělá zpěvač-
ka. Máme z Tebe radost a přejeme ti, ag ti to stále skvěle zpívá
a rozdáváš „RADOST“.

BESEDA S ÚČASTNICÍ TALENTMÁNIE
V našem klubu Radost též proběhla beseda s bývalou klient-

kou Sylvií, která se zúčastnila soutěže Talentmánia. Sylvie si
ochotně povídala s dětmi o všem, co soutěž obnášela. Dozvě-
děli jsme se, čím musí účastník
obdobných soutěží projít a co ho
čeká od samotného přihlášení,
až po jednotlivé castingy. Syl-
vie odpovídala na nejrůznější
otázky dětí a tímto ji chceme
poděkovat, za příjemné pose-
zení plné zážitků. Nakonec se
s dětmi i s kolektivem klubu roz-
loučila písničkou.

Co Vás čeká v měsíci říjnu 2010:

" Práce s přírodninami
" Podzimní malování
" Dýňová světýlka
" Skřítkové - malování na obličej
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Prázdniny s DDM:
Letní tábor Vranice 4. 7. - 16. 7. 2010

Tábor ve Vranicích proběhl v termínu od 4. do 16. 7. 2010.
Tábora se zúčastnilo 48 dětí. Náplní letošního roku byla Afrika.
Počasí nám letos přálo. K pohodě přispěl i potok, ve kterém
se děti mohly zchladit, když bylo opravdu vedro. Celodenní vý-
let byl do záchranné stanice pro zvířátka v Pasíčkách. Pro děti
byl zajímavý díky průvodcům ze stanice. Hlavní vedoucí byla
Jana Homolová.

Letní tábor Krkonoše 7. 7. - 16. 7. 2010
Tábor v horské chatě AKUMA v Rokytnici nad Jizerou. Jed-

nalo se o turistický tábor zaměřený na poznávání Krkonoš.
39 dětí objevilo krásy horské turistiky, vyvrcholením tábora by-
la procházka po hřebenech s atraktivním cílem - pramen Labe.
Díky překrásnému počasí jsme se tento rok i vykoupali na kou-
pališti v Jablonci nad Jizerou. Hlavní vedoucí byl Pavel Hrdý.

Letní tábor Hluboká - MOŘEPLAVCI 11. 7. - 24. 7. 2010
Letos nastoupilo 94 dětí v neděli do autobusů a odjelo do

přístavu. Zde všichni prošli námořnickým výcvikem a nalodili
se na osm lodí admirálské flotily. Cílem naší dobrodružné plav-
by byl ostrov pokladů. Záhy naše lodě ztroskotaly, postihly nás
různé nemoci, hledali jsme majáky, byli jsme zajati do otroctví,
při další cestě jsme objevili stříbrný důl, přistáli jsme na ostro-
vě trosečníků, na ostrově diamantů, strach nám nahnali kani-
balové. Po náročné cestě ostrovem pokladů každá posádka na-
šla i svůj poklad. Hlavní vedoucí byla Blanka Leksová.

Příměstský tábor I. 2.8. - 6. 8. 2010 
Tradiční pozná-

vání okolí Přelouče.
Společně se 17-ti
dětmi jsme navštívi-
li kemp Semín, chol-
tickou oboru a roz-
hlednu Barborka,
chrám sv. Barbory
v Kutné Hoře, pardu-
bický zámek a kou-
paliště Sluneční pláž. Vedoucí byli Barbora Hrdá a Pavel Hrdý.

Příměstský tábor II. 23.8. - 27. 8. 2010
Týdenní loučení

s prázdninami ne-
bylo vůbec smutné,
společně s 20-ti dět-
mi jsme podnikli ně-
kolik výletů do, ne-
jen blízkého, okolí
Přelouče. Poznali
jsme např. krásnou
pěší stezku údolím Vrchlice v okolí Kutné Hory. Na závěr tábo-
ra děti ocenily tradiční projížxku na koních v Lohenicích u pa-
ní Ireny Malé, za což ji moc děkujeme. Vedoucí byly Jana Ho-
molová a Blanka Leksová.
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Rošuák aus Přelouč
Právě tak pan Rolf Zuckowski představoval jediný sbor

z Česka, na každém ze tří koncertů dalšího ročníku festivalu
Děti na Labi. Organizátoři pro tentokrát zvolili jako místa koná-
ní slavnostních koncertů města Lauenburg, Wittenberg a Mag-

deburg. Všechna jsou spojena i s městem Přelouč, a to proto,
že také leží na Labi. Řeka Labe je ústřední myšlenkou a hlav-
ním symbolem celého festivalu a jeho hlavním cílem je sjed-
notit všechny lidi, kteří na Labi žijí. Abychom byli tedy řece co
nejblíže, konaly se všechny koncerty pod širým nebem v těsné
blízkosti řeky Labe. Rolf každý koncert zahajoval písní s ná-
zvem Du bist mein Flus (Ty jsi má řeka), ve které vyjadřoval svou
lásku k Labi, k řece, která podle něj spojuje lidi dvou národů
nejen svým dlouhým tokem. Rošgák aus Přelouč zpíval a hrál
na podiích, které by nám záviděli i nejpřednější umělci naší
české pop music a v předprodeji bylo již týden předem pro-
dáno 800 vstupenek. Neuvěřitelné! Na koncertech potom by-
lo 900 - 1000 diváků, pro které zpívalo společně s námi vždy
150 - 200 dětí. Velkou odměnou pro všechny zúčastněné by-
la spontánnost dětí rozdílných jazyků jak při seznamování,
tak při společném zpívání. Na mnoha tvářích bylo možno vní-
mat, jak i ještě dnes je pro tyto dva národy nutné Werichovo:
„Minulost přes palubu.“ Písně, které Rolf speciálně pro tato do-
staveníčka napsal, jsou zvláštní právě tím, že jsou psány v obou
jazycích. Jedna sloka vždy zazní v němčině, další v češtině a re-
frén pak (jak to Rolf pojmenoval) v Labštině, čeština a němčina
dohromady. Myslím, že se všem zpěvákům a celému organizač-
nímu týmu opět povedlo zanechat vzpomínku na nevšední ak-
ci tohoto druhu.                                         Pavel Čapek

Poděkování
Rošgák reprezentoval Přelouč při vší skromnosti naprosto

skvěle a za to patří dík jeho dirigentce Veronice Pokorné, kore-
petitorovi Pavlovi Čapkovi a všem dětem, které úžasně zpíva-
ly, rozdávaly radost, pohodu a vřelé přátelství. Nejde vyjmeno-
vat všechny, ale snad alespoň hlavní: Michal Havlíček, Anička
Pokorná, Lenka Potměšilová, Lucka Lebdušková a Karolína
Železná. Hlavním mluvčím sboru a garantem dobré pohody
v každé situaci byla paní Olga Konvalinová. 

Velký dík patří i firmě Dopos s.r.o., konkrétně panu
Steklému, za skvělá nová trička pro Rošgáky, z kterých měli
velkou radost i naši hostitelé Rolf a Günter. Vyjádřeno slovy:
„Ich bin Rošgák aus Přelouč.“                 ZUŠka z Přelouče

SRPŠ ZUŠ PŘELOUČ INFORMUJE: POPLATKY
Také v letošním roce přinášejí žáci ZUŠ Přelouč od svých vy-

učujících rodičům krátkou informaci o vybírání příspěvku do
fondu SRPŠ v minimální výši 150,- Kč.

Někteří rodiče si kladou otázku, proč, když dvakrát v roce
platí za své děti školné, mají ještě navíc přispívat do fondu
SRPŠ. Pochopitelně se nejedná o částku určenou například
na činnost Rady SRPŠ, kde všichni členové pracují bezplatně
a ve svém volném čase.

Vybrané peníze jsou využívány výhradně ve prospěch dětí,
které ZUŠ navštěvují. Zvláště v dnešní době, kdy je financová-
ní kultury a školství ze strany státu stále slabší, je výhodné,
když může škola při zajišgování akcí pro své žáky čerpat ještě
z jiného finančního zdroje. Tím je právě fond SRPŠ. Přispíváme
těmito penězi na velké i menší akce školy, na odměny v sou-
těžích i malé pozornosti pro všechny děti při různých příležitos-
tech. Snažíme se, aby naše finanční pomoc podpořila všech-
ny umělecké obory naší ZUŠ a aby umožnila dětem i vedení
školy uskutečnit jejich báječné plány. 

Jistě víte, že ZUŠ Přelouč je mimořádná škola s vynikající-
mi vyučujícími. Vašim dětem se tu všichni snaží dát maximum
a daří se jim to. Váš příspěvek 150,- Kč je jednou z cest, jak jim
tuto snahu usnadnit a jak dětem náročné studium zpříjemnit.

Příspěvek vybírají od dětí až do konce října jejich vyučují-
cí a my vám za něj předem jménem vašich dětí děkujeme.

L. Hývlová
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Přeloučské školství !

TJ SOKOL Přelouč
oddíl stolního tenisu pořádá v přízemí sokolovny

ve dnech 29. - 30. října 2010

B U R Z U
oblečení, sportovních potřeb, obuvi,

hraček, knih…
příjem věcí: pátek 29. října 15.30 - 19.00 h.
prodej věcí: sobota 30. října 7.30 - 11.45 h.
výdej věcí: sobota 30. října 16.30 - 17.00 h.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Milí spoluobčané,
v době psaní tohoto příspěvku chystáme pro rodiny s dět-

mi z Přelouče a okolí akci s názvem Se Sluníčkem za le-
sními skřítky. Doufáme, že nám vyjde pěkné počasí a že si
soutěžení se skřítky pěkně užijeme ☺. Podrobnosti a fotky
přineseme v dalším vydání Roštu.

USKUTEČNÍ SE:

V dalších týdnech se můžete těšit na plavání v bazénu pro dě-
ti a na přednášku o výchově dětí na téma Děti potřebují hra-
nice a rituály, problematika odměn a trestů, vícegenerační sou-
žití... Vše naleznete na našich webových stránkách. 

Další činnost: Burza těhotenského a dětského oblečení, potřeb
a hraček, předporodní kurz vedený dulou, tvořivé večery pro
maminky a babičky, besedy s odborníky, laktační poradna, lout-

kové divadélko, promítání pohádek, karnevaly, výlety, dětský den,
pohádková cesta, cesta za lesními skřítky… K dispozici je mi-
mo hraček a cvičebních potřeb knihovna, mikrovlnka, rychlo-
varná konvice, ohrádka, kojící polštář, hrací deky, hrazdičky.. 

Přijzte také, těšíme se na Vás! 
Můžete využít hromadnou dopravu ☺.
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! Akce pro děti 

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

BURZA TĚHOTENSKÉHO A DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK

Příjem věcí do burzy v pátek 22.10. od 16.00 do 18 hodin
Prodej věcí         v pondělí 25.10. od  9 do 11.30 hodin
Výdej věcí a peněz v pondělí 25.10. od 12.30 do 13 hodin
Burza se koná v budově ZUŠ. Přijímáme věci na děti do
7 let. Poplatek za každou vloženou věc je 1Kč. Provize z pro-
daných věcí je 5 % a je určena na aktivity klubu Sluníčko.

Otevírací doba:
PONDĚLÍ a ČTVRTEK od 9.30 do 11.30 h CVIČENÍČKO
s říkankami a písničkami na balónech, podložkách, v krouž-
ku, cvičení s padákem a míčky, zpívání, hraní na Orffovy
nástroje, tvořivá činnost, herna. Od cca 1,5 roku (chodící).
V baletním sále a herně.

ÚTERÝ od 9.15 do 10.45h DOPOLEDNE S MIMINKY
- cvičeníčko za doprovodu písniček a říkanek na podlož-
kách, gymnastických balónech.., občerstvení a posezení
pro maminky, knihovnička .. V baletním sále a herně. Od
0 do cca 1,5 roku.

V nejbližších týdnech chystáme rozdělení úterní skupi-
ny na děti od 0 do 9 měsíců a od 9 do 18 měsíců. Sle-
dujte proto naše webové stránky.

Celoročně pořádáme KURZY PŘÍPRAVY K PORODU
vedené dulou N. Baliharovou!

Kurz sestává ze tří 2,5 hodinových setkání přímo v našem
klubu. Plánujeme ho v období listopad až leden, dle záj-
mu maminek. Pro podrobné informace volejte na číslo

605 515 924. 

Inzerce



Charita Přelouč slaví 10 let 
své činnosti

Možná si ještě někteří pamatujete, ja-
ko naše organizace začínala svojí činnost
v roce 2000. Přesně 1. 11. 2000, ale zřizo-
vací listinu a jmenovací dekrety podepsal
biskup Dominik Duka již 25. 10. 2000. Na
začátku nebylo žádné služební auto, je-
nom soukromé, a pak kolo. Zaměstnan-
cem jsem byla jenom já sama a pak po
roce se přidala do té doby dobrovolnice
a od té doby zástupkyně Hanka Smutná.
Postupně každý rok přibyl další zaměst-
nanec a další služby. Tex máme deset za-
městnanců a celkem přes 200 klientů. Mi-
nulý rok jsme poskytli přes 10 000 služeb.
K tomu v Dobrovolnickém centru půso-
bí 17 dobrovolníků, kteří pravidelně kaž-
dý týden docházejí na návštěvy k senio-
rům nebo do Jakub klubu.

Chci touto cestou poděkovat všem za-
městnancům i dobrovolníkům za jejich
práci, protože společně tvoříme charitní
služby, v kterých by měl každý klient vní-
mat lásku, kterou do své práce dáváme.
Děkuji i všem bývalým zaměstnancům,
kteří tex působí jinde, ale charitní dílo
jsme budovali společně. Děkuji všem, kdo
nás podpořili během těch deseti let i těm,
kdo naše služby využili. 

V pondělí 1. listopadu 2010 bude
v kostele sv. Jakuba od 18. hodin slav-
nostní mše svatá za všechny naše za-
městnance, dobrovolníky i klienty. V so-
botu 6. listopadu bude při příležitosti
10. výročí Charity Přelouč od 16. hodin
v kostele sv. Jakuba koncert Scholy
Gregoriany Pragensis pod vedením Da-
vida Ebena. Pokud máte zájem zúčastnit
se koncertu, vstupenky jsou k zakoupení
v naší kanceláři (tel. 731 402 731). Máme
pozvaných hodně hostů, proto je v pro-
deji pouze omezený počet vstupenek.
Cena je 150 Kč dospělí a děti do 15 let
60 Kč. Výtěžek z koncertu použijeme na
rozjezd nové služby pro rodiny.

Zdenka Kumstýřová

Hledáme sociálního pracovníka
Pro novou službu rodinám hledáme

sociálního pracovníka s nástupem v led-
nu nebo únoru 2011. Podmínkou je ukon-
čené vzdělání dle zákona 108/2006 Sb.
Profesní životopis pošlete mailem na adre-
su charita.prelouc@gmail.com, nebo při-
neste osobně. Výběrové řízení proběhne
v prosinci.

JAKUB KLUB
V září jsme se po dvouměsíční pauze

opět setkali se stávajícími klienty a také

s novými návštěvníky. Povyprávěli jsme si
o prázdninách, o tom, kdo je kde a jak
strávil. Věnovali jsme se tématu Škola,
práce, budoucnost. Formou preventivních
programů jsme si zdůraznili důležitost
vzdělání, pobavili jsme se o vizích bu-
doucnosti. Na vlastní kůži si děti ozkou-
šely různá řemesla. Zahráli jsme si na vý-
robnu dárkových krabiček a děvčatům se
podařilo vyrobit vskutku krásné kousky.
Přiblížily jsme si práci švadlenek, kucha-
řek, vizážistek a kosmetiček. Chlapci si
zkusili, jaké je to být truhlářem, a vyrobi-
li krásné krmítko pro ptáčky. Zahráli jsme
si také na natěrače a společně jsme ob-

lékli nový kabát staré kuchyňce. 13.9. pro-
běhl v klubu Den otevřených dveří. V do-
poledních hodinách nás navštívilo celkem
115 dětí ze ZŠ TGM, kterým jsme tak měli
příležitost ukázat prostory zařízení a nabíd-
nout jim možnost, jak trávit volný čas, ale

také pomoc s vypracováním domácích
úkolů a doučováním. Rádi bychom tímto
paní ředitelce poděkovali za ochotu spo-
lupracovat nejenom na Dni otevřených
dveří, ale také během celého školního roku.

V létě jsme obdrželi od Diecézní Cha-
rity Hradec Králové finanční dar určený
na aktivity a rozvoj Jakub klubu. Nakou-
pili jsme do klubu nejrůznější nové vy-
bavení. Sportovní náčiní, knihy, pracovní
sešity, učebnice, výtvarné potřeby, odmě-
ny do soutěží, opravili jsme již výše zmi-
ňovanou kuchyňku. Největší radost mě-
ly děti z obrovské trampolíny. 

Koncem září jsme zajeli na plánova-
ný výlet do Pražské zoologické zahrady.
Dětem se to moc líbilo. Měly možnost pro-
hlédnout si exotická zvířátka a také kou-
sek starobylé Prahy. Na říjen připravujeme
téma Sport a zdravý životní styl. Pokud
nám bude podzimní počasí přát, rádi by-
chom před koncem roku absolvovali ješ-
tě jeden výlet, tentokrát do lanového
centra v Pardubicích. 

Iva Gabrhelová

Rodinné centrum KUBÍČEK
V měsíci říjnu se na vás budeme tě-

šit každý čtvrtek od 9 do 11.30 hod. Jistě
využijete klubovnu s mnoha pomůckami
na hraní, cvičení… Velký prostor v tělo-
cvičně vybízí k běhání a jízdě na odrá-
žedlech. Za pěkného počasí navštívíme
zahradu Orlovny se skluzavkou, houpač-
kou a pískovištěm.

Ve středu 6. 10. zveme na kurz floris-
tiky s Hankou Kubátovou. Přijxte si na kurz
aranžování suchých květin a plodů vytvo-
řit podzimní dekoraci do vašeho domova.
Kurzovné je 50 Kč. Prosím, nahlaste se
předem, kapacita je 10 účastníků. Infor-
mace na tel. 731 598 913 u Jitky Salfické.

Kulatý stůl
na téma „Tvořme spolu Přelouč, město
přátelské rodině“ uspořádala 13. září
2010 v salonku hotelu Bujnoch Koalice
pro Přelouč spolu s Mateřským centrem
Kubíček.

Řeč byla o tom, co se nám ve městě lí-
bí (např. nové dětské hřiště) a co nám chy-
bí - to je jednoznačně bazén nebo kou-
paliště či prostor pro starší děti a mládež.

Přinese nám je příští období?

Zdena Kumstýřová + Věra Jelínková
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Napsali nám !

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



Hudba, modlitba, 
ale i společná činnost sjednocuje

Je to již rok, co naši vlast navštívil a po-
vzbudil papež Benedikt XVI. Letos v září
od 16. - 19. září navštívil Anglii, kde blaho-
řečil v Birminghamu konvertitu ke katolic-
tví, kdysi anglikánského teologa, Kardiná-
la J. H. Newmana.. Před téměř 30ti lety tam
pobyl také Jan Pavel II. Návštěva Benedik-
ta byla na pozvání anglické vlády a králov-
ny, a proto i jeho program byl aranžován
jako návštěva státníka a zároveň hlavy
církve katolické, pardon: náměstka Kristo-
va, protože hlavou ☺ je Kristus. Zajímavé
bylo sledovat na jedné straně „přípravu“
nepřátel, chystajících demonstrace a pro-
vokace a na druhé straně duchovní pří-
pravu katolíků. 

Chci připomenout ale i návštěvy jiné,
především napsat o tom, co se událo v na-
šem „církevním prostředí“ v „poslední do-
bě“. Na slavnost Nejsvětější Trojice se
stal např. malý zázrak: sjednocení tří sbo-
rů: Rošláka, Vodopádu a Tuctetta. Jedná
se o slavnost ještě z 30. května, v rámci
VI. ročníku festivalu Polanského Přelouč,
nicméně velmi pěkná, nápaditá, s kvalit-
ním zpěvem a hudbou. Připomínám ale,
že kostel je místo především pro hudbu
duchovní. Dík patří organizátorům ze ZUŠ
a paní Janě Bednářové.

Přeloučská poul 4. července na Sva-
tém Poli byla již v jiném „dechu“. Koncer-
tem jej obohatila Kmochovka, s názvem
HARMONIE 1872 Kolín, s panem kapel-
níkem Petrem Stříškou. Zazněli skladby od
H. Purcella G. F. Händla, J. Haana, Fr. Kmo-
cha S. Hagedorna, P. Staňka A. L. Webera
J. Ratze a P. Staňka. Sólisté Jan Stříška -
křídlovka a Ladislav Klouček - tenor, a To-
máš Knický - trubka. Bohužel mnozí po
mši odešli, což mrzelo hlavně muzikanty.
Jinak se akce i počasí povedlo. Při mši pěk-
ně zazpíval kostelní sbor Ad Libitum a za-
hráli také muzikanti kolem p. Josefa Pecky
z Turkovic. Mši sloužil P. Antonín Forbel-
ský, děkan od sv. Bartoloměje z Pardubic.

Na svátek sv. Jakuba, patrona koste-
la, jsme se setkali na mši a poté při pose-
zení na faře. Po společném obědě, a pro-

gramu jsme mohli vyslechnout varhaní
koncert pana Petra Vacka; zjistil jsem, že
je to výborný muzikant a varhaník. Zazně-
li skladby od J. Zacha J. S. Bacha J. N. Se-
gera a B. M. Černohorského, D. T. Zippo-
liho, G. Muffata, J. I. Linka, J. A. Mozarta,
J. K. Kuchaře a na závěr improvizace na
téma písně Jezu Kriste, štědrý kněže. 

Co nás čeká v říjnu
Otevřením kalendáře si v církvi v říjnu

připomeneme 4. 10. sv. Františka z Assi-
si a dvě Terezy: 1. 10. Terezii z Lisieux,
její sochu máme pod věží u vstupu do kos-
tela, a pak 15. 10. Terezii Velikou, uči-
telku církve z Avily, která promlouvala
do duše i papežům. Blízká je i památka
12. 10. sv. Radima, bratra sv. Vojtěcha,
ale nejvíc připomínám památku dne 2. 10.
sv. Andělů strážných, nebog jejich mod-
litbu znají, díky babičkám, mnohé děti i do-
spělí. Bohužel vyhnání církve ze škol po
roce 1948 způsobilo, že ji již další jiné dě-
ti naopak neznají. Přeji vám hodně zdaru
a ochranu Boží a zde je „k mání“ text del-
ší verze modlitby. 

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky vex a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ag jsem tak živ, jak chce Bůh můj. 
Tělo, svět, xábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ag vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

P. Lubomír Pilka

Již 5. farní tábor 
Prázdninové aktivity ve farnosti zavr-

šil farní tábor ve Vrbatově Kostelci. Již po
páté jsme s dětmi a mládeži z farnosti Pře-
louč odjeli na krásných 10 dní na faru
tentokráte do Vrbatova Kostelce. Tábor se
konal ve dnech 14. - 25. srpna 2010 na
téma Mojžíš - Bůh povolává. Na tábor se
přihlásilo celkem 13 táborníků se 4 vedou-
cími. O duchovní program se nám staral
náš přeloučský kněz P. Lubomír Pilka. Prv-
ní večer tábora bylo opékání „očmudek“
na ohni a rozdělení do oddílů - červení se
svou vedoucí Martinou se pojmenovali
2 v 1 á la Andílci - Čertíci; a oddíl zele-
ných v čele s Josefem měli jméno Voslo-

vé. Oba oddíly měly za úkol vytvořit svou
táborovou vlajku, která je provázela ce-
lým táborem. 

Po celý tábor táborníci získávali body
do svých táborových průvodců a to za úklid
pokoje; za stolní hry, které hráli v poled-
ním klidu po obědě a v době volna po ve-
čeři; za plnění bobříků (např. bobřík tichos-
ti - mlčet po dobu 24 hodin a každou
hodinu si číst z Písma svatého). Cesta la-
byrintem, bojovka po fáborkách, cesta za
pokladem, přejít přes Louku, Hlínu a Ská-
lu (tak se jmenovaly blízké vesnice u Vr-
batova Kostelce ☺) - to vše „musely“ děti
absolvovat, aby došly až do zdárného kon-
ce tábora. 

Ale to, co bylo nejdůležitější na celém
táboře, bylo společenství, které jsme tvo-
řily. Společenství plné důvěry a radosti,
že jsme se opět setkali. Mohli jsme tak
prožít společné chvíle s hrou, v přírodě,
u ohně a i v modlitbě s naším Pánem.

Ráda bych poděkovala všem, kteří nás
podpořili na táboře, ag už to bylo finan-
čním darem či modlitbou, která je velmi
důležitá. Těším se na další společenství
v příštím roce. 

Bohu díky! Lucie Pavelková
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Srdeènì Vás zveme na faru
na spoleèné setkání nad 

Písmem svatým 

Den Bible
Akce Den Bible ve farnosti se letos usku-
teční v sobotu 23. října od 13.00 hod.
na faře. Naše farnost přivítá zástupce
Českého katolického biblického díla:
P. Doc. Petra Chalupu a Mgr. Marii Klaš-
kovou. Dozvíme se o metodách prak-
tické práce s Biblí. Tento kurz je určen
pro všechny věkové kategorie a přede-
vším pro ty, kteří se chtějí dozvědět ně-
co nového o Písmu a více mu porozumět.

Bo�í slovo je chlebem du�e: 
moudrý èlovìk, 

který ji nenechá �ivoøit.



Tak vážení, máme tu podzim. Dny se
krátí, tepla ubývá. Už se nám ani moc
nechce ven. Je to tedy ideální čas strá-
vit více času v kuchyni. Využiji toho a na-
bídnu Vám dnes jídla časově o něco ná-
ročnější. Bude to Balkánské lečo a pe-
čené překvapení v podobě kefírového
koláče. Začneme lečem.

Co budeme potřebovat: pro dvě osoby.
1/2 kg papriky - žlutá a červená, 1/2 kg
rajčat, 2 středně velké cibule, 30 dkg
uzené slaniny, 1 lžíce sádla, 1 lžička
sladké papriky, sůl, pepř, cukr, 4 lžič-
ky zakysané smetany, 40 dkg špekáč-
ků nakrájených na kolečka, 0,75 kg
brambor 

Postup práce: do rozpuštěného sád-
la přidáme na malé kostičky nakrájenou
slaninu, kterou opečeme. Přisypeme po-
krájenou cibuli a krátce podusíme. Zasy-
peme mletou paprikou, přidáme pokráje-

ná rajčata a papriku, uzeninu a dusíme
doměkka. Na závěr přilijeme smetanu,
dle chuti opepříme, osolíme a přisladíme.
Za stálého míchání ještě chvíli na mírném
ohni povaříme. Poznámka: zdá-li se Vám,
že lečo je příliš řídké máte dvě možnos-
ti. Bux ho bez pokličky na mírném ohni
odpaříme, nebo zamícháme do směsi jed-
no syrové vajíčko, které samozřejmě mu-
síme za stálého míchání vysrážet. Jako
přílohu podáváme vařené brambory ne-
bo chléb.

Pečení moučníků není moje silná
stránka. Přesto pro snadnost receptu ke-
fírového koláče Vám ho uvádím. Koláč
upečou i méně zkušení. Nebudeme nic
vážit, vše budeme odměřovat na hrneč-
ky (2 dcl nebo lžíce.) Tak a jdeme na to.
Budeme potřebovat 3 hrnky hladké
mouky, 2 hrnky krupicového cukru,

2,5 hrnku kefíru, 1/2 hrnku vlašských
ořechů, 2 lžíce kakaa, 1 lžíci jedlé so-
dy, 3 lžíce Hery, hrubou mouku na vy-
sypání pekáče, hrstku rozinek namo-
čených v rumu (nemusí být). 

Postup: Nejdříve si vymažeme plech
Herou a vysypeme hrubou moukou. Zby-
lou Heru rozpustíme v hrnečku. Vlašské
ořechy nasekáme nahrubo. Všechny suro-
viny nasypeme (nalijeme) do mísy a dob-
ře promícháme. Vychladlou Heru dává-
me až nakonec. Hotové těsto vlijeme na
pekáč s vyšším okrajem. Jinak Vám při
pečení vyteče. (soda dělá své). Povrch
uhladíme a moučník dáme do trouby.
Pečeme při 150 °C asi 40 minut. Nechá-
me vychladnout, moučník stačí posypat
cukrem, nebo potřít marmeládou. Špič-
ka je čokoládová poleva. O polevách ale
až někdy jindy. Dobrou chug. 

Pavel Culek
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NARODILI SE
Bednář Marek
Dvořáková Eliška
Köhler Milan
Diviš Dominik
Ševčíková Sára
Kocai Dominik
Krejčík Matyáš
Kůrová Adriana
Sechovec Jakub

JUBILANTI
Řehounková Marie 90 let
Šedivý Josef 89 let
Hejná Jaroslava 88 let
Sodomková Helena 88 let
Bašta Ladislav 87 let
Jakubík Václav 87 let
Pospíšilová Marie 86 let
Korečková Marie 86 let
Husák František 86 let
Zahradníková Miluše 85 let
Novotná Blanka 85 let
Hořák Jaroslav 85 let

Chybová Drahoslava 85 let
Panchartek Vladimír 85 let
Hejtmánková Marie 85 let
Rambousek Jaromír 80 let
Moravcová Květuše 80 let
Dubec Josef 80 let
Kopecký Zdeněk 80 let
Hledík Václav 75 let
Zárubová Jindřiška 75 let
Vrba Jiří 75 let
Vaněk Zdenek 75 let
Dašek Jiří 75 let
Sekerková Jarmila 75 let
Červová Marie 75 let
Vávra Lubomír 75 let

ZLATÁ SVATBA
Bohumíra a Anton Vicenovi 27. 8.
Barbora a Antonín Hoffingerovi 23. 7.
Jiřina a Bohuslav Kasalovi 24. 9.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Jana a Jiří Růžovi 24. 8.

PŘELOUČÁCI

Kulinářské okénko



Dnešní cesta nepovede tak daleko, je-
nom do nedalekého Veselí. Abychom ušetři-
li čas, můžeme sednout na lokálku, která
nám zastaví přímo na zastávce Veselí, od-
kud je to do obce nepatrný kousek. Tak-
že za chvíli vítejte na půdě obce s krás-
ným názvem Veselí, ale že ne vždy tomu
tak bylo, se dozvíme z historických pra-
menů již od Augusta Sedláčka v jeho díle
Hrady, zámky a tvrze království Českého,
díl I. „Za Jošta z Valů se zaručil Matěj z Ve-
selí řečený z Choltic“ - tak je zapsaná prv-
ní historická zmínka o existenci Veselí z ro-
ku 1401.

Od roku 1536 se v názvu Veselí po-
prvé objevuje přívlastek „odrané“. Proč Ve-
selí Odrané se dozvídáme ze záznamů
z 15. století a také z první poloviny 16. sto-
letí. Veselí bylo celé součástí choltického
panství. Jeho majitelé se často střídali.
V r. 1532 se majitel choltického panství Pa-
vel Choltický z Újezda hodně zadlužil a na
úhradu svých dluhů použil také Veselí.
První část dlužné částky tvořily tři grun-
ty, které se v r. 1559 vrátily do choltického
panství. Druhou větší část získali věřitelé.
V roce 1536 se Veselí dostává do držení bra-
trů Jindřicha a Petra z Dobřenic a ti dostá-
vají Veselí ochuzené o tři zmíněné grunty. 

Po krátké chůzi mezi rodinnými dom-
ky se dostaneme do středu obce, kde nás
čeká zelené zátiší, které vypadá, jako by
tam bylo odjakživa. Ten, kdo to ve Veselí
nezná, neví, že je na dně bývalého rybní-
ka Kuchynka, ke kterému se naši předci
hezky nezachovali. Nejdřív ho zrušili a po-
tom na jeho dně udělali skládku. Lid si ale
zvolil osvícené zastupitelstvo, které zařídilo
dotaci a zrealizovalo krásné prostředí s te-
koucí vodou, několika vodními plochami
a břehovým porostem, který zatím potře-
buje pravidelnou údržbu. Celé prostředí je

vhodně doplněno dřevěnými sochami, kte-
rým vévodí vodník Cyprián, kterého křtil
známý herec Josef Dvořák. Návštěvníka
také zaujme torzo památného dubu, kte-
rý rostl na hranicích katastrů obcí Veselí
a Valy. Při procházce podél obnoveného
potoka budeme procházet kolem místa,
kde v minulosti stávala tvrz.

V laické i odborné regionalistce stály
vždy v popředí historického zájmu drob-
ná feudální sídla, která vznikala mezi 13.
a 16. stoletím a takovým sídlem se může
pochlubit i ves Veselí. Historie vzniku ve-
selského rytířského sídla spadá do polo-
viny 16. století, kdy bylo Veselí rozděleno
na dvě části. Menší část patřila choltické
vrchnosti, větší část Veselí, ke které pat-
řily vybudované rybníky Horní, Návesník
a Kuchyňka byla součástí valského stat-
ku. Větší část spravovala jako sirotčí ma-
jetek Kunka z Dobřenic, která se v roce
1559 rozhodla svůj větší díl Veselí odpro-
dat vzdálenému příbuznému Zdeňkovi Sar-
šímu z Dobřenic. Šlo vlastně o bezhoto-
vostní transakci, neboli splátku na dluh
Kunky panu Zeňkovi z Dobřenic. Vlastník
Veselí rytíř Zdeněk Starší si postavil vlast-
ní sídlo, tzn. Novou tvrz. Využil pro ni mís-
to pod hrází rybníka Návesník po levé stra-
ně Veselského potoka, na místě dnešních
čísel popisných 17, 18, 20. Je potvrzeno
v pramenech, že v roce 1560 již na tvrzi
žil. Veselská tvrz měla pouze obytný cha-
rakter a rytíř Zdeněk z Dobřenic na ni hos-
podařil podobně jako bohatí sedláci s tím
rozdílem, že jeho tvrz i dvůr byly samostat-
ným rytířským statkem zapsaným v zem-
ských deskách, a proto se také zdejší pán
mohl titulovat Zdeněk Starší Dobřenský
z Dobřenic a na Vodraným Veselí. Na po-
zadí dluhů Veselská tvrz vznikla, ale také
zanikla. Stalo se tak roku 1613, kdy ji Petr,

syn Zdeňka, postoupil na základě dlužních
úpisů Marušce Dobřenské z Bubna sou-
časné majitelce ze sousedních Valů. Tvrz
na Veselí přestala být obývána vrchností
a o jejím dalším osudu i příčinách zániku
historické prameny mlčí. K panství vesel-
skému patřil poplužní dvůr, který stál vý-
chodním směrem od tvrze. Po přikoupení
Veselí (1613) k valskému statku nejsou
oba dvory spojeny, ale valská vrchnost je
spravuje souběžně. Za třicetileté války val-
ský dvůr zcela pustne a je vypálen, ale ve-
selský ne, protože leží trochu stranou hlav-
ních tahů vojsk. O tvrzišti je pouze známo,
že ještě počátkem 20. století mělo podobu
oválného pahorku o výšce 4 m a s obvo-
dem 50 kroků. Z někdejší budovy tvrze
tehdy ještě existoval kamenný klenutý
sklep, který je tam zřejmě dodnes a je sou-
částí pozemku u čp. 18, místu, kde tvrz
stávala, se dlouho říkalo „Hrádeček“. Tuto
část Veselí kupuje r. 1703 Romedius Fran-
tišek, hrabě z Thunů v Cholticích, a po
dlouhých 171 letech je Veselí opět spoje-
no v jeden celek. Až do roku 1945 je v ma-
jetku choltického panství Thunů. Veselí
se koncem 18. století stalo tzv. berní obcí
s voleným rychtářem a konšely. Dnes by-
chom takové nařízení úřadů nazvali po-
litickou správou pro obce Valy, Klenovku
a Štěpánov, které tehdy tvořily tzv. rychtu
Veselskou. Valy se osamostatnily v r. 1902,
ale svazek s Klenovkou a Štěpánovem tr-
val do roku 1913. V roce 1821 mělo Vese-
lí 40 popisných čísel a od roku 1825 dokon-
ce i vlastní kapličku postavenou na hrázi
rybníka zvaného Návesník. Kolem roku
1894 se v obci strojově vyráběly perlegové
knoflíky. V roce 1898 obec vystavěla ha-
sičskou zbrojnici a zároveň byl založen
Hasičský sbor ve Veselí. Na jaře r. 1902
bylo rozhodnuto postavit novou, zděnou
kapličku. Nově postavená jednotřídní ško-
la byla otevřena na Veselí v roce 1925, ale
učit se začalo v místním hostinci již od
roku 1920. 
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Po zdařilé kampani 1879-80 následo-
valy opět ročníky velmi špatné konjunktu-
ry, která dostoupila svého vrcholu v kam-
paních 1883-85, kdy byly mnohé slabě
fundované akciové podniky přinuceny vy-
hlásit konkurs. 

Kvůli chladnému a deštivému počasí
r. 1880 vykazovala řepa velmi špatnou ja-
kost a sotva 12 % cukru. I v příštím roce
1881 nebylo lépe, nebog vedle špatné kva-
lity řepy se dostavily v polovině listopadu
silné mrazy a proto řepa zbylá na polích
začala hnít. Také se vyskytlo mnoho vy-
květlic, proto cukrovar rozeslal pěstitelům
cukrovky cirkulář, aby řepu-vykvětlici se-
parátně dobývali a též separátně do cuk-
rovaru dovezli, jelikož by jinak způsobi-
la, když by se smíchala s řepou dobrou,
ohromné obtíže při jejím zpracování. 

Roku 1882 byla zavedena osmosa
a k tomu účelu bylo zakoupeno 12 osmo-
genů a 1 parní ležatý stroj. 

K docílení snížení režie a racionelní
práce bylo doplněno strojní zařízení, me-
zi jiným hlavně: nová difusní baterie, 2 par-
ní kotle, 2 centrifugy, byla také rozšířena
kotelna a došlo k oplechování její střechy.
A bylo zakoupeno jiné potřebné strojní za-
řízení za 115.000 zl - částka je zaokrou-
hlena.

Jakost řepy se nezlepšila a vykazova-
la průměrem sotva 11 1/2 stupně pola-
rizace.

Pak nadešel kritický rok 1883. Násled-
kem rapidního poklesu cen cukru na svě-
tovém trhu se nacházel přeloučský cukro-
var v povážlivé finanční tísni. V té době
také, jak již bylo uvedeno, zaniklo více
akciových cukrovarů, z nichž některé pře-
šly do rukou jednotlivce.

Naši páni kontrahenti uznali neblahý
stav cukrovaru a sami se přihlásili ke sní-
žení ceny řepy dříve sjednané, což svědči-
lo o příjemném poměru mezi cukrovarem
a řepaři. Ti tím dokázali, že sledují společné
zájmy. Podle tehdejší kalkulace výrobních
nákladů byla nejvyšší cena za řepu 80 kr.;
co se zaplatilo přes 80 kr., byla již ztráta. 

Kampaň 1883-84 skončila schodkem
87.873,60 zl. 

Nepříznivá situace cukerného průmy-
slu se přenesla i na rok 1884 následkem
nízkých cen za cukr, které klesly až pod
19 zl. za 1 q. V důsledku toho byla vypla-
cena na akciovou řepu prozatímní zálo-
ha 50 kr. na 1 q a s doplatkem do 96 kr.
se vyčkalo, až jak dopadne daňová po-
vinnost cukrovaru a jak se zpeněží veli-
ké zásoby dosud neprodaného cukru.

Vzdor této krizi skončil obchodní rok
1884-85 ziskem 13.703,23 zl. V roce 1885
se přikročilo k dalšímu zlepšení strojního
zařízení i budov, úhrnem za 18.780 zl.

K zajištění kvality řepy byla stanove-
na v roce 1886 minimální sacharizace
15 %. Úroda řepy byla následkem suché-
ho léta malá a její schodek činil oproti
předcházející kampani 25-30 %. 

Podle výroční zprávy se za kampaň
1886-87 jevil na účtu po odečtení zisku
z minulé kampaně nekrytý dluh 19.077 zl.
16 kr., který se přenesl na kampaň 1887-88.

Na jednu akcii bylo stanoveno odvést
80 q řepy. Jelikož provoz příští kampaně
1887-88 následkem připravovaného no-
vého cukerného zákona choval vážné oba-
vy o jeho příznivý finanční výsledek, uva-
žovala správní rada ve svém sezení dne
27. března 1887, zda je radno v této kam-
pani pracovat či ne. Správní rada i správ-
ní výbor vyslovily názor, že k zastavení
práce na jeden rok nelze přistoupit, jeli-
kož již byla učiněna některá opatření pro
kampaň 1887-88.

V debatě o této otázce vylíčil pan Udr-
žal z Rovně stav rolníka a pěstování ře-
py, a ačkoliv rok 1886 mu přinesl velké
zklamání, řekl, že není myslitelné, aby
cukrovary přestaly pracovat a rolníci pře-
stali sázet řepu, nebog přece jen pěstová-
ní cukrovky poskytuje rolníkům mnohé vý-
hody. Konečně došlo k všeobecné dohodě,
aby cukrovar práci roku 1887 nezastavil.
Vzdor všem obavám nastal r. 1888 odstra-
něním kontingentního způsobu cukerní da-
ně a zavedením spotřební daně z cukru

obrat k lepšímu. Při no-
vých volbách ve valné
hromadě dne 4. března
1888 byl zvolen před-
sedou Jan Dítě ml.
z Přelouče, muž vel-
mi zasloužilý a činný.

Kampaň 1891-92
Kampaň započala

dnem 4. října a ukon-
čena byla dne 3. prosince. Bylo zpracová-
no celkem 214.230 q řepy, t. j. 3758 den-
ně. Rok 1891 byl co do sklizně řepy v naší
krajině vlivem počasí velmi nepříznivý.
Přesto ceny cukru od poloviny listopadu
stoupaly a v lednu dosáhly svého vrcholu
a tak mohl cukrovar dosáhnout uspoko-
jivého výsledku. Správní výbor se usnesl

zařídit v továrně elektrické osvětlení. Dá-
le byly schváleny správním výborem inves-
tice - pokrytí části tovární střechy pozin-
kovaným plechem, potřebné technické
zařízení pro cukrovar jako prodloužení
Riedingerova splavu až k ohradě, zvedací
vodní kolo pro odpadní vody a další. Ak-
ciová řepa byla placena průměrnou cenou
96 kr., mimo to na každou akcii byla po-
skytnuta dividenda v obnosu 20 zl.

Marcela Danihelková

Pokračování článku v příštím čísle Roštu.

Volně zpracováno podle Pamětního spi-
su cukrovaru, akciové společnosti v Pře-
louči vydaného roku 1927.
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Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar - V

Odpařovací stanice

Jan Dítě

Naši krátkou ale o to poučnější pro-
cházku můžeme zakončit na hrázi Ná-
vesního rybníka, kdo má ale chug může
pokračovat ještě k hornímu rybníku a tam
si odpočinout ve stínu dubů rostoucích na
hrázi. Společnost mu budou dělat divoké
kachny a lysky.

Komu vyhládlo, může se zastavit na
dobrý oběd v penzionu Na hrázi, nebo se

občerstvit v restauraci MASH, která nese
svůj název podle známého televizního se-
riálu. Proto je také venkovní zahrádka za-
kryta maskovací sítí.

Po odpočinku můžeme spěchat na
zpáteční vlak, nebo vyrazit domů pěšky.
Kolem Březinského rybníka přes Klenov-
ku to do Přelouče není tak daleko. 

K volnému zpracování byla použita litera-
tura:
Kronika obce Veselí;
Hrady, zámky, tvrze království Českého,
díl I - August Sedláček;
Z dějin Valů nad Labem a blízkého okolí,
část třetí - Petr Vorel;

Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny



Dne 25. června 1876 došlo k založe-
ní dobrovolného hasičského sboru pa-
nem Janem Bartoníčkem, ředitelem pře-
loučského cukrovaru. 

V našem městě v současné době na
úseku požární ochrany působí dvě ob-
čanská sdružení a to Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska a Hasičský sbor
České hasičské jednoty. 

Na zajištění požární ochrany se po-
dílí v našem městě jednotka HZS ČR a Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů (JSDH),
kterou ze zákona zřizuje město Přelouč. 

Členové JSDH Přelouč provádí mimo
záchranné práce pravidelnou odbornou
přípravu zaměřenou na prohlubování od-
borných znalostí, tělesnou přípravu, údrž-
bu výstroje a techniky. Každý z dvanácti
členů jednotky musí mít pravidelné lé-
kařské vyšetření a předepsané zkoušky
odborné způsobilosti. Tato činnost je do-
brovolná a každý člen tuto práci prová-
dí zároveň se svým zaměstnáním. 

Občanská sdružení na úseku požár-
ní ochrany se podílejí zejména na pre-
ventivně výchovné činnosti mezi obča-
ny a především mezi mládeží. 

Město Přelouč v roce 2009 zakoupi-
lo JSDH nové vozidlo, které se osvědči-
lo při letošních povodních, jak na Chru-
dimsku, tak i v severních Čechách. 

Díky dobré spolupráci s městským
úřadem a finanční podporou města a pře-
devším aktivním přístupem členů sboru
se daří i soutěžním družstvům v požár-
ním sportu, kde starší žáci a družstvo žen
HS ČHJ letos postoupilo na Mistrovství
republiky do Přerova. 

V příštím roce oslavíme 135. založe-
ní dobrovolného hasičského sboru. 

Další informace: 
http://chj-prelouc.webnode.cz/

V královském komorním městě
Přelouč zřízen jest sbor dobrovolných
hasičů, aby při požáru v Přelouči a nej-
bližším okolí chránil i hájil majetek
i životy svých spoluobčanů. 

Ze stanov SDH Přelouč
z r. 1876 
Macháček Martin
velitel JSDH
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Dne 18. 9. se družstvo žen
ČHJ Přelouč zúčastnilo Mistrov-
ství republiky v požárním spor-
tu v Přerově a obsadilo zde
6. místo. 

Soutěžilo se ve třech discip-
línách, dle pravidel požárního
sportu, a to v běhu na 100 m
s překážkami, ve štafetě 4 x
100 m a v požárním útoku. 

Přelouč reprezentovali: Hana Šálová, Jana Vrbová, Lucie Vokálová, Lucie Ma-
cháčková, Kateřina Vrbová, Eliška Trojanová, Petra Gloslová. 

Náš sbor poskytl i dva kvalifikované rozhodčí. Všem patří poděkování. 
Macháček Martin 
starosta sboru a velitel JSDH

HASIČI 
V PŘELOUČI

HASIČI PŘELOUČ 
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Inzerce
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Poslední letní sobotu si v jezdeckém areálu KOLESA
užila čtvrt tisícovka závodníků.

Nekonečné zástupy rodičů a dětí při registraci dávaly naje-
vo, že padne opět účastnický rekord, na což se pořadatelé dle
předchozích přihlášek řádně připravili. Nakonec dopolední zá-
vod KOLESMÁNEK absolvovalo 176 dětí a odpolední závod KO-
LESMAN 81 závodníků. Takže avízovaná čtvrt tisícovka skuteč-
ně padla a v cíli jsme v průběhu dne viděli 257 soutěžících.

V nejmladší kategorii do 5 let zvítězil Jan Mrkvička z Přelou-
če. Kategorii dívky do 10 let zvítězila Alena Voženílková a me-
zi chlapci Jan Čejka oba z Pardubic. Prestižní kategorii nad
10 let vyhrála orientační běžkyně Denisa Schvachová z Lohe-
nic u Přelouče. Mezi chlapci nad 10let zvedl pohár vítěze nad
hlavu Lukáš Novák z Liberce. Hlavní závod startoval až ve
14:15 a počkali jsme tak na závodníky, kteří absolvovali do-
polední duatlon v Žamberku.Vítěz závodu Tomáš Pozler OMT
Pardubice vytvořil tragový rekord v čase
1:00:00 hodin. Kategorii žen vyhrála Len-
ka Benedová z týmu vytrvalostních spor-
tů SK Srch.

Závěrečnou tečkou za celým dnem byl
večerní program v letním altánu penzionu
Kolesa. Děkujeme všem za účast a čestné
souboje na tratích běhu a cyklistiky a vě-
řím, že nám bude sponzor akce KOLES-
MAN příznivě nakloněn i do dalších roční-
ků. Určitě si to všichni svoji hojnou účastí
zasloužíme.

Výsledky na www.amatersky.cz
Fotky - Emanuel Libenek Přelouč na

http://kenebil.rajce.idnes.cz/nastenka/
Fotky - Stáňa Schvachová Lohenice

z KOLESMÁNKA na http://orienteering.raj-
ce.idnes.cz/Kolesmanek_2010/

Za pořadatelský tým KOLESMAN 
Jan Ryzner

28. 8. 2010 se opět přeloučské náměstí zaplnilo množstvím
krásných aut a motorek z dob dávno minulých. Konal se zde již
3. ročník Ralley Železné hory. Účast nepříznivě ovlivnil ranní
déšt' a mnoho přihlášených se ze závodu omluvilo, přesto při-
jelo 47 automobilů a 22 motocyklů. A bylo skutečně co obdi-
vovat - např. nejstarší zúčastněný automobil Walter z r. 1921,
2 Pragy Piccolo z 30. let, krásný motocykl Ariel z r. 1922, Porsche,
ve kterém se prý projížděl slavný herec Steve McQueen při na-
táčení filmu Le Mans, a mnoho dalších zajímavých strojů. Vlast-
ní závod, při kterém se plnila řada ukolů, byl odstartován před
polednem. Po dojezdu k ragbyovému hřišti závodníci vyplnili
ještě náročný vědomostní test. Následovalo vyhodnocení a vy-
hlašování vítězů. Dekorováni byli medailemi, které z keramiky
vlastnoručně vyrobila úspěšná účastnice závodu paní H. Havr-
dová. Závodníků oceněných v různých kategoriích bylo mnoho,
jmenujme jen dva nejvýznamnější.

Celkovým vítězem se stal p. Jiří Bulíček z Hradce Králové
s Tatrou 75 z r. 1934.  Nejstarším účastníkem byl p. Jiří Jánský
na Jawě 250 „pérák“ z r. 1949.

Na hodnotné ceny přispěli naši sponzoři, za což jim patří
poděkování pořadatelů. 

Letošní ročník ralley se vydařil a zbývá těšit se na příští - již
čtvrtý.                                                                   JM

KDYŽ JE STÁŘÍ
PŘEDNOSTÍ

KOLESMAN 2010
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Soutěžní sezónu 2010/2011 jsme ote-
vřeli tradičním Pohárem ČFBU v našem
hlavním městě ve sportovní hale v Ča-
kovicích. Los skupiny nebyl až tak přízni-
vý jako například loni, nebog papírově se
objevili hned 3 silní zájemci o postup.
Bylo jasné, že pokud chceme uspět, mu-
síme již první den bodovat. Krásné zápa-
sy proti Kolínu a domácím Athletics Pra-
ha měly vzrušující náboj, bohužel nás
pohřbila impotentní koncovka. Praha te-
dy zůstává po Czech openu a 2x Pohá-
ru ČFBU v minulých letech stále městem,
kde jsme nikdy nepostoupili ze základ-
ní skupiny.

Po oba dny jsme nastupovali v sesta-
vě: Jarolím, Albrecht - Ledecký, Maček,
Pleskot, Sedláček - Bína Pavel, Blažej, Bu-
líček - Dlask, Pozler, Jezdinský - Janata

Orel Přelouč - FBC Kolín 4:5
(1:1, 1:2, 2:2)

Branky: 4. Sedláček (Bína) - 1:1, 18. Le-
decký (Blažej) - 2:1, 43. Bína (Pleskot) -
3:5, 45. Dlask (Pozler) - 4:5
Vyloučení: 0:1, bez využití 

Právě první zápas byl vzhledem k po-
stupové matematice klíčový. Kolín se nám
postavil se značně proměněným kádrem,
než jak jsme znali ze začátků florbalu
v Přelouči. A také začal velice zostra, kdy
jejich první útok skončil míčkem v naší
síti. Jenže my se z rány rychle oklepali
a odpověděli brankou. Bína příhrou pod
sebe našel Sedláčka a ten tahákem přes
obránce vyrovnal. Ve druhé třetině se
zničehonic ocitl Ledecký před brankářem
úplně sám a měl dost času si srovnat mí-
ček a zamířit pod víko - vedli jsme 2:1. Za
minutu nato byl Sedláček krosčekem ode-
slán na hranu mantinelů a naskytla se
možnost přesilovky. Ač nebyla sehrána
vůbec špatně, ke gólu nevedla. Místo to-
ho jsme dostali smůlovatý gól ze stan-
dardky, kdy špatně trefená rozehrávka
prošla pod nohama zdi až k volnému
hráči před Jarolímem a ten nezaváhal.
Další gól jsme inkasovali opět ze stan-
dardky. Nejšikovnější hráč Kolína se po
rozehře vytočil a tahem nechytatelně za-
věsil přes naši hubenou zex. Ve třetí tře-
tině se Jarolímovi ještě schovala jedna
pěkná střela a to už jsme prohrávali 2:5.
Skóre vypadalo vzhledem k dění na pla-
ce až příliš krutě, a tak jsme začali více
riskovat do útoku a výsledkem byla pře-
krásná kombinace na jejímž konci za-
končoval Bína do prázdné. Do konce zbý-

valy 3 minuty a naše vůle po vyrovnání
nabrala vysokých obrátek. V poslední mi-
nutě se nám povedla další krásná kom-
binace, Pozler z rohu vybídl před bránou
číhajícího Dlaska a ten trestal - 4:5. Do
konce zbývalo 45 sekund a po time outu
jsme šli do power play. Během této doby
jsme vyprodukovali ještě 2 neskutečné
závary před brankou, jenže míček za čá-
ru už prostě nedostali. 

Orel Přelouč - Athletics Praha 1:3
(1:2, 0:0, 0:1)

Branka: 11. Bína (Bulíček) - 1:2
Bez vyloučení 

Po smolné prohře s Kolínem, byla te-
dy nutnost bodovat alespoň proti domá-
cím Athletics. Tým ze druhé ligy nám měl
být velkým oříškem, ale kupodivu jsme
sehráli naprosto vyrovnaný a rovnocenný
zápas. S kvalitou soupeře rostla během
zápasu i naše kvalita a i když jsme rych-
le prohrávali 0:2, bylo cítit, že hrát mů-
žeme a umíme i my. Důkazem byla akce
Bulíček-Bína a zakončující Pavel bekhen-
dem po zemi pod padajícím brankářem.
Očekávané peklo od Pražáků stále nepři-
cházelo, a tak jsme my hráli a domácí
v bloku bránili. Takovýto obrázek byl k vi-
dění během celé druhé třetiny a jedinou
kaňkou na kráse bylo početné množství
našich zahozených šancí. V poslední tře-
tině se obraz hry nezměnil, Athletics sice
párkrát zkusili napadat naši rozehrávku,
ale beci v tomto zápase působili až ne-
čekaně klidně a spolehlivě. Vyrovnání vi-
selo několikrát skutečně na vlásku, obrov-
skou šanci spálil Bulíček, kdy po rychlé
kombinaci přes celé hřiště se úplně sám
mohl brankáře zeptat kam to chce. Trefil
ho však jen do nohy a tím asi nadobro
urazil florbalového boha. Nebog dvě mi-
nuty před koncem prošla Albrechtovi stře-
la ze standardky od půlky těsně nad ze-
mí až do sítě. Na vyrovnání už jsme ne-
měli to potřebné sebevědomí a myslím,
že jsme si zápas zbytečně prohráli. Uznej-
me však, že zkušení Athletics hráli co po-
třebovali. Na konec komentář trenéra Bí-
ny: „Za ty roky, co se pohybuji okolo, jsem
poprvé měl radost, že Přelouč skutečně
hraje florbal.“

Orel Přelouč - TJ Sokol Písek 4:1
(3:1, 0:0, 1:0)

Branky: 6. Pleskot (Bulíček) - 1:0, 8. Bína
(Bulíček) - 2:0, 14. Dlask (Pozler) - 3:1,
40. Jezdinský (Pleskot) - 4:1

Vyloučení: 3:2, bez využití 
Druhý den nás ve hře o postup moh-

ly udržet pouze 2 výhry vysokým rozdílem
doufajíce, že pokud skončíme na třetím
místě, tak se ostatní pohárové skupiny
budou vyvíjet v náš prospěch, protože po-
stupovali pouze ti nejlepší ze třetích míst
ve skupinách. Písecké florbalisty jsme
dobrým výkonem od začátku nepouště-
li na dostřel a navrch jsme přidali i góly.
Nejprve si Pleskot hezky narazil s Bulíč-
kem a z mezikruží nad nohou prostřelil
a poté Bulíček s Bínou využili fatálního
selhání obrany soupeře a Bína uklidil do
prázdné, kde se nenacházel gólman. Ve-
dení nás ukolébalo a začali jsme zase
moc vymýšlet a hrát složitě jak v útoku,
tak i v obraně. Písek nás také spravedli-
vě potrestal rozdílovou brankou. Z trápe-
ní nás vysvobodil Dlask pěknou střelou
pod břevno. Druhá třetina nabídla fes-
tival zahozených šancí na naší straně
a o korunu krále si nahlas řekl Jezdin-
ský. Neproměňovat takové loženky bylo
svým způsobem také uměním. Že má na-
šich heců už dost naštěstí ukázal v po-
slední třetině a konečně zavěsil povede-
nou střelou do šibenice. V poslední minu-
tě ještě neprolomil další trápení Pozler
a podruhé v tomto zápase nastřelil v od-
kryté bráně jenom tyčku. Výsledek tak
mohl vypadat úplně jinak.

Orel Přelouč - FBC Bystřec 6:1
(2:1, 2:0, 2:0)

Branky: 1. Dlask (Pozler) - 1:0, 15. Ledec-
ký (Blažej) - 2:1, 24. Dlask (Jezdinský) -
3:1, 25. Bína (Blažej) - 4:1, 46. Blažej (Bí-
na) - 5:1, 47. Jezdinský - 6:1
Vyloučení: 2:0, bez využití 

Poslední zápas proti nebohým klu-
kům z vesnice Bystřec, kteří odehráli ce-
lý turnaj bez jediného náhradníka, se
mohl podobat vraždění neviňátek. To ta-
ké začal hned po 20 sekundách Dlask
po rychle rozehrané standardce. Jenže pak
se opět ukázala naše ledabylost a po
celou první třetinu jsme předváděli až
moc profesorský výkon. Soupeř zákonitě
vyrovnal, ale „vítězný“ gól vsítil před kon-
cem třetiny Ledecký střelou mezi nohy.
Po zbytek zápasu mohl divák sledovat
naše bago na polovině soupeře, kde nám
uprostřed běhalo (lépe řečeno stálo) 5 sta-
tečných z Bystřece. Další branky však vů-
bec nepřicházely v množství jakém by-
chom si představovali a ve třetí třetině
jsme hloupými fauly darovali soupeři
4 minuty přesilovky, které otupily náš ná-
por a vyvedly z tempa. A tak se celkové
skóre na naší straně zastavilo na „pou-
hých“ šesti.
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Orel Přelouč - oddíl florbalu



Mezi nejznámější české trucktrialis-
ty patří již řadu let přeloučský Bohumil
Čáp. Před několika lety se mu dokonce
povedlo získat titul evropského šampi-
óna, letošní sezóna mu ale nijak moc ne-
vychází, takže na evropský ani na domá-
cí titul to nevyjde.

Po jednom z evropských závodů v úvo-
du sezóny došlo k poměrně nevinně vy-

padající nehodě přeloučské posádky. Po
seskoku z kamenné lavice do vody se
pod hladinou cca metr hlubokého jezír-
ka zasekli nárazníkem o skálu. Což je
v trucktrialu poměrně běžná situace. Nic-
méně tentokrát to dopadlo bledě pro spo-
lujezdce Radka Švandu, který skončil
s poškozenou páteří na pár měsíců v ru-
kách lékařů.

Na sedadle spolujezdce se pak obje-
vil „náhradník“ z řad Bohoušových kama-
rádů. Nápis Rejšek na kabině vozu pak
můžeme „přeložit“ jako Jirka Ryšavý, což
je další Přeloučák, spjatý již roky s mo-
tory a automobily. A protože mu asi ne-
stačí jezdit po Evropě za volantem ka-
miónu, o víkendech to ještě kombinuje
s trucktrialem. „S Bohoušem a Radkem se

Na závěr zpráv z florbalu nadále upo-
zorňujeme další zájemkyně z řad žen
a dívek, že nově bylo založeno i druž-
stvo žen (včetně dorostenek a star-

ších žákyň - ročník narození 1995
a starší), které již trénuje 2x týdně (úte-
rý a čtvrtek 19:00-20:30) a stále přibírá
nové členky. V případě zájmu získáte

informace na telefonním 732 610 593
nebo na webových stránkách oddílu:
www.fbcprelouc.ic.cz.

Petr Sedláček

Dne 21. srpna v Benešovicích u Pře-
louče proběhl již 3. ročník BENEŠOVIC-
KÉ AMAZONKY - nohejbalového turnaje
smíšených dvojic hráčů a hráček, který
pořádal OREL Přelouč oddíl nohejbalu.
Zúčastnilo se ho 8 týmů. I letos diváci
nebyli ochuzeni o pěknou podívanou
a o napínavý průběh klání. Přispělo k to-
mu krásné slunečné počasí a vysoká úro-
veň soutěžících.

Po vyrovnaném boji o první příčku si
nakonec letošní vítězství a putovní po-
hár vybojoval tým Pirátů - Dagmar Da-
nihelková a Jaroslav Šlajs z Přelouče,

kteří prošli do finále bez jediné prohry.
Druhý stupínek patří páru z Černé za Bo-
ry, Radce a Robertu Šlorovým, alias Nesto-
rům. A konečně třetí místo získala dvoji-
ce Markéta a Jaroslav Horkých z Přelouče,
jinak řečeným A je to! Všichni soutěžící
byli odměněni věcnými cenami. 

Protože páry hrají tradičně v žertov-
ných kostýmech, hodnotí se i nejvtipněj-
ší maska. Tato zvláštní cena byla uděle-
na panu Jaroslavu Šlajsovi (mimo jiné
i výherci turnaje), který svým převlekem
pobavil a zároveň ohromil všechny pří-
tomné.

Po ocenění všech hráčů pokračova-
la volná zábava. Bylo zajištěno i občer-
stvení. Každý si našel své. Díky prostředí
celého areálu, který se nachází v krás-
ném podhůří Železných hor, si všichni
mohli užít relaxační vyžití a den plný
slunce i se svými ratolestmi, na které tu
bylo také myšleno. I ti nejmenší, co vydr-
želi až do konce turnaje, byli obdarová-
ni velkými barevnými obrázky.

Závěrem lze říci, že úsilí pořadatelů,
o příjemně strávený den všech zúčastně-
ných, se vydařilo. Těšíme se na další již
4. ročník AMAZONKY, který proběhne za
rok ve stejnou dobu. Zveme všechny příz-
nivce nohejbalu a dobré zábavy. 

Dagmar Danihelková
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Již 18. září byla prvními mistrovskými zápasy mužů A zahá-
jena další 64. basketbalová sezona (v době uzávěrky nebyly
výsledky ještě známy). Se svými příznivci se budou přeloučš-
tí basketbalisté opět setkávat v nové hale, rozpisy domácích
utkání naleznete vždy ve vývěsce oddílu i na plakátech. Do na-
stávajících soutěží byla přihlášena tato družstva: muži A, mu-
ži B, ženy, kadeti U16 a žákyně.

Stejně jako v loňském roce budeme čtenářům Roštu přinášet
informace a výsledky z právě probíhající basketbalové sezony.

Připomeňme si, že ta loňská skončila pro všechna družstva
velmi úspěšně:
3. místo obsadily ženy ve Východočeské lize, muži B a žáci

U14 v oblastním přeboru
4. místo starší minižákyně v oblastním přeboru

5. místo muži A ve Východočeské lize.
Navíc nás mladí talentovaní basketbalisté reprezentovali
v nejvyšších soutěžích jiných oddílů:
BK Pardubice - extraliga U18 (L. Pacák, Heřman, Kmošek) 

extraliga U16 - 1. místo v ČR (Heřman, Blažek)
oblastní přebor starších minižáků - 3. místo v ČR 
(Roub, F. Dašek)

BK Kolín - liga U18 (Šimon)
Sokol Hradec Králové PP - liga U18 (Bulušek, J. Dašek)
Sokol Hradec Králové - oblastní přebor mladších minižaček
(T. Roubová)
BVK Holice - oblastní přebor mladších minižáků (Tomášek, Válek)

Největšího úspěchu dosáhl Petr Heřman, který se ja-
ko reprezentant ČR stal ve skupině B mistrem Evropy!!!

&n bsp; D. Rambousková

BENEŠOVICKÁ AMAZONKA 2010

Basketbalový klub Přelouč: Nová sezona 2010-11 zahájena!

Přeloučský trucktrialista Bohouš Čáp v sezóně 2010 bramborový
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známe už léta, na trucktrial jsem s nimi
začal jezdit jako divák, mechanik a ku-
chař již od roku 2002. To se jel Nurburg-
ring a pak jsme přejížděli do švédského
Ystatu. Když letos měl Radek ve Francii

ten úraz, na další závod mi Bohouš ten
záskok nabídnul a já ho přijal,“ vysvětlu-
je Jirka Ryšavý.

Závod v německém Crailsheimu po-
sádce přinesl 3. místo, stejně jako domá-

cí závod v Krásné Lípě. Z hollandského
Emmenu se povedlo pěkné 2. místo, ale
závod na německém Nurburgringu me-
daili tentokrát nepřinesl. A jaká je vlast-
ně role spolujezdce v trucktrialu? „Myslet
si můžeš co chceš, ono je to ve finále
stejně hlavně na řidiči ... - ale vážně.
V podstatě hlásíš řidiči to, co on ze svo-
jí pozice nevidí. Tedy pravou stranu auta,
vzdálenosti, měl bych hlídat čas vlastní
jízdy v sekci (to se týká Evropy) a odpo-
čítávat projetý brány, aby se na něco ne-
zapomnělo.“

Rejšek je vlastně (podobně jako Bo-
houš) bývalý motokrosař a o přechodu
z motorek na auta v terénu říká, že to
není žádné velké drama. „Je to stejný
čtení terénu, jako v motocrossu, odhad
a zkušenosti s autem už Bohouš nějaký
má. Docela mě překvapily ty náklony.
Netušil jsem, jak to z auta vypadá, ale
když jsem v Holandsku dosáhl na vodní
hladinu louže a když jsem v Crailsheimu
v prudkým sjezdu zjistil, že mám vlastně
hlínu jen půl metru před nohama, pak
to jen Bohouš pustil po přední nápravě,
poznal jsem, že to je vlastně dost dobrej
adrenalin a legrace. Jo jo, to se to kecá,
uvidím, až dáme první pořádnou boudu,
ale snad už má Čáp boudový pubertál-
ní roky za sebou...“ líčí Jirka s nadhledem
své dojmy.

Závěr letošní „Evropy“ patří závodům
v Rakousku a v Maxarsku. Ani rakouský
závod Čápovi s Rejškem příliš mnoho ra-
dosti nepřinesl: „Není snad ani o čem
psát nebo mluvit. Tomáš (Pražák, úřadu-
jící mistr Evropy 2009) začínal závod,
projel první sekci a začal slejvák a bylo
vymalováno. Ve druhý sekci jsme zlomi-
li poloosu a propadli se na konec na
čtvrté místo. I když na bronz nám chyběl
pouze jediný bod. Závod vyhrál Tomáš
Pražák, druhý byl Jorg a třetí Kristofr,“ do-
plňuje Bohouš Čáp.

Z Mazarska si pak Přeloučáci do-
vezli bronz a celkově skončili o pouhé
čtyři bodíky čtvrtí, tedy bramboroví
v ME. Titul obhájili další Češi - Pražák
s Vodičkou s MB Unimog.

Pavel Jelínek
Šéfredaktor TV Motormix 
(www.tvmotormix.cz) 

Inzerce
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Úvodní turnaj se uskutečnil
za hojné účasti mužstev v Pra-
ze na hřišti Slavie. Zároveň všem
přálo slunečné počasí a tak se
turnaj plně vydařil. V kategorii
U13 hrálo 7 mužstev, V kat. U11
odehrálo 6 mužstev. V kat. U9
dokonce 11 mužstev a v U7 -
7 mužstev. My jsme obsadili
turnaj jedním mužstvem v U13
a jedním mužstvem v U9. 

U 13 
Výsledky utkání: 
ŘÍČANY A - ŘÍČANY B 0 : 1 
PETROVICE - SPARTA 2 : 2 
SLAVIA - ŘÍČANY A 0 : 4 
SPARTA - PŘELOUČ 2 : 1 
ŘÍČANY B - PETROVICE 4 : 0 
PŘELOUČ - TATRA 0 : 1 
PETROVICE - SLAVIA 0 : 1 
PŘELOUČ - ŘÍČANY B 0 : 0
ŘÍČANY A - PETROVICE 2 : 1
ŘÍČANY B - TATRA 1 : 0 
SLAVIA - PŘELOUČ 0 : 2
TATRA - SPARTA 2 : 2 
PŘELOUČ - ŘÍČANY A 0 : 3 
TATRA - SLAVIA 2 : 2 
PETROVICE - PŘELOUČ 2 : 0 
SLAVIA - SPARTA 2 : 2 
ŘÍČANY A - TATRA 1 : 1 
SPARTA - ŘÍČANY B 1 : 3
TATRA - PETROVICE 5 : 2 
SPARTA - ŘÍČANY A 1 : 1
ŘÍČANY B - SLAVIA 4 : 0 

Umístění v turnaji:
1. ŘÍČANY B 17    13 : 1
2. ŘÍČANY A 14    11 : 4
3. TATRA 13    11 : 8
4. SPARTA 12    10 : 11
5. SLAVIA 10 5 : 14
6. PŘELOUČ 9      3 : 8
7. PETROVICE 9      7 : 14

Sestava našeho mužstva:
Balada Martin, Joukl Martin, Čej-
ka David, Petržílka Luboš, Šnok-
hous Metju, Lukács Vojta, Roz-
košný David, Huf Láxa, Honzů
Radim

Bodovali: Balada M. 2x, Šnok-
hous M. 1x
Trenér: Rozkošný Miloš

Přechod našeho mužstva do
starší kategorie byl vynucen roč-
níkem narození hráčů. Všichni
si musejí zvykat na větší rozměr

hřiště a jiný způsob pohybů na
něm. Proto mě mile překvapili,
jak odehráli celý turnaj. Sice ob-
sadili až šesté místo, ale dvě
těsné prohry, které byly docela
zbytečné, hodně ovlivnily koneč-
né pořadí. Jinak hru mužstva mu-
sím zcela pochválit a až odstra-
ní některé nedostatky, jako je
podpora při útočení můžeme se
dočkat i lepšího umístění.

U 9 
Skupina A: 
SLAVIA - SPARTA 0 : 4 
DELFÍNI - KRALUPY 2 : 0 
ŽRALOCI - PŘELOUČ 1 : 3 
SLAVIA - DELFÍNI 0 : 2 
KRALUPY - ŽRALOCI 0 : 5 
SPARTA - PŘELOUČ 3 : 1 
ŽRALOCI - SLAVIA 3 : 1 
PŘELOUČ - KRALUPY 5 : 0 
DELFÍNI - SPARTA 0 : 4 
SLAVIA - PŘELOUČ 0 : 4 
DELFÍNI - ŽRALOCI 0 : 2
SPARTA - KRALUPY 1 : 0
PŘELOUČ - DELFÍNI 4 : 0
KRALUPY - SLAVIA 2 : 1
ŽRALOCI - SPARTA 1 : 2

Umístění skupina A: 
1. SPARTA 15    12 : 2 
2. PŘELOUČ 13    17 : 4 
3. ŽRALOCI 11    12 : 6 
4. DELFÍNI 9    4 : 10 
5. KRALUPY 7    2 : 14 
6. SLAVIA 5    2 : 15

Skupina B: 
KOSATKY - TATRA 0 : 3
PETROVICE - CHOBOTNICE 2 : 1
VELRYBY - KOSATKY 1 : 1
TATRA - PETROVICE 2 : 0
VELRYBY - CHOBOTNICE 3 : 1
KOSATKY - PETROVICE 2 : 2
TATRA - CHOBOTNICE 3 : 0
VELRYBY - PETROVICE 1 : 0
KOSATKY - CHOBOTNICE 2 : 0
TATRA - VELRYBY 3 : 1

Umístění skupina B:
1. TATRA 12  11 : 1
2. VELRYBY 9     6 : 5
3. KOSATKY 8     5 : 6
4. PETROVICE 7     4 : 6 
5. CHOBOTNICE 4 2 : 10

Utkání o umístění: 
9. - 10. místo 
CHOBOTNICE - KRALUPY 3 : 1 

7. - 8. místo 
PETROVICE - DELFÍNI 1 : 0 
5. - 6. Místo 
KOSATKY - ŽRALOCI 0 : 2 
3. - 4. Místo 
PŘELOUČ - VELRYBY 3 : 2 
1. - 2. Místo 
TATRA - SPARTA 

Celkové umístění: 
1. TATRA SMÍCHOV
2. SPARTA PRAHA
3. PŘELOUČ
4. VELRYBY ŘÍČANY
5. ŽRALOCI ŘÍČANY
6. KOSATKY ŘÍČANY
7. PETROVICE
8. DELFÍNI ŘÍČANY
9. CHOBOTNICE ŘÍČANY

10. KRALUPY
11. SLAVIA PRAHA

Sestava našeho mužstva: 
Brom Adam, Černý Tomáš ml.,
Čeřovský Dominik, Doležel Lu-

káš, Dostál Ondra, Krejzl Štěpán,
Němec Patrik, Rozkošný Vítek,
Suchý Petr

Bodovali:      Čeřovský D. 7x,
Krejzl Š. 4x, Rozkošný V. 2x, Su-
chý P. 2x, Dostál O. 1x, Němec P.
1x
Trenér: Doležel Zbyněk

Výsledky mužstva i předvede-
ná hra si zaslouží velkou pochva-
lu. Opory mužstva nezklamaly
a svou bojovností donutily k lep-
šímu výkonu i ostatní hráče muž-
stva. Přesto je i nadále co zlep-
šovat. Doufám, že postupem ča-
su se zlepší hra i ostatních hráčů.

Další poděkování si zaslouží
i doprovod z řad rodičů, nejen
za dopravu na turnaj i zpět, ale
i za neúnavné povzbuzování
obou mužstev po celý turnaj.

Zpracoval a zapsal 
Oczadlý Zdeněk 

Rugby turnaj mladších žáků - Slavia 12. 9. 2010

Inzerce
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