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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

29. schůze rady města proběhla
7. 11. 2011. Radní na ni mimo jiné pro-
jednali smlouvu o dílo „Údržba zeleně
městského parku (za Občanskou zá-
ložnou) z důvodu zajištění následné pé-
če o městský park. Schválena byla také
smlouva o dílo na zpracování projekto-
vé dokumentace pro akci „Rekonstrukce
ulice Komenského v Přelouči“ s firmou
M. I. S., a.s. Hradec Králové. Na vědomí
vzali radní zápis ze schůze osadního vý-
boru Klenovka ze dne 21. 10. 2011. Osad-
ní výbor žádá vzhledem ke zrušení dvou
autobusových linek v dopoledních ho-
dinách zavedení linek MHD a to v ča-
sech cca 9.00 hod. a v 11.30 hod (auto-
bus do Přelouče jede v 7:06 a pak až
v 13:21, což považuje osadní výbor za
nedostačující.) Zamítnuta byla žádost
o. s. PROZRAK Pardubice na hrazení zra-
kového screeningu dětí v mateřských
školách v Přelouči. Činnost o. s. PRO-
ZRAK je jistě záslužná, odmyslíme-li si
finanční profit očních lékařů, kteří v o. s.

PROZRAK působí. Rozhodně však není
„výchovná“, protože péče o zrak dětí mu-
sí být prvořadým zájmem rodičů. Je na
zvážení každého rodiče, zda je částku
Kč 150,- ochoten do zdraví dítěte inves-
tovat. Zaměření pouze na děti, které na-
vštěvují mateřskou školku, je nesprave-
dlivé a diskriminační. Do MŠ chodí děti
rodičů, kteří pracují a tato částka pro ně
není rozhodně zásadní. Naopak děti ze
sociálně slabých rodin MŠ nenavštěvují.
Běžné oční vyšetření je součástí prohlíd-
ky dítěte ve 3 a v 5 letech, při sebemen-
ším podezření na vadu je dítě doporuče-
no k očnímu specialistovi. Částku, kterou
o. s. PROZRAK za provedené vyšetření
požaduje (230,- — 250,- Kč) je neadekvát-
ní, na internetu lze dohledat, že vyšet-
ření na tomto přístroji je prováděno za
150,- Kč. 

Zamítnuta byla rovněž žádost obce
Trnávka o spolupráci v oblasti zajišfová-
ní veřejného pořádku strážníky Měst-
ské policie Přelouč z kapacitních důvodů. 

Rada města rovněž neudělila výjim-
ku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2011
ze zákazu pořádání veřejných hudeb-
ních produkcí na konání hudebních pro-
dukcí v provozovně v ul. Havlíčkova 1496
v Přelouči.

Další zasedání rady města proběhlo
21. 11. 2011. Radní mimo jiné vzali na
vědomí sdělení Charity Přelouč o koná-
ní Tříkrálové sbírky na území města Pře-
louče ve dnech 2. -6. 1. 2012. Schválena
byla servisní smlouva o servisu souboru
měření a regulace kotelny v nové budo-
vě Městského úřadu Přelouč s firmou
SUMO, s.r.o. Schválen byl rovněž nový
jízdní řád MHD Přelouč platný od 11. 12.
2011. Rada města rovněž souhlasila se
zřízením jednosměrného provozu na
veřejně přístupné účelové komunikaci
před nemovitostí č. p. 1414 směrem Li-
bušina-Sluneční a se zřízením parkova-
cího místa pro vozidlo přepravující osobu
těžce postiženou na veřejném parkoviš-
ti Masarykovo náměstí v blízkosti provo-
zovny „Holičství“, a to za předpokladu
redukce stávajících vyhrazených parko-
vacích míst. 

mh 

RADA MĚSTA PŘELOUČE

V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům
našeho města informaci týkající se provozní doby sběrného
dvora o vánočních svátcích. Sběrný dvůr bude uzavřen v so-

botu 24., v pondělí 26. a v sobotu 31. prosince. Otevřen bude
mimořádně v úterý 27. prosince v době od 13 do 17 hodin.
Děkujeme za pochopení. 

Upozorňujeme podnikatele, kteří do-
sud plnili ohlašovací povinnost týkající se
podávání ročního hlášení o produkci
a nakládání s odpady v listinné podobě
nebo elektronicky na emailovou adresu
Městského úřadu Přelouč, že hlášení za
rok 2011 je nutné podat prostřednic-
tvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností (ISPOP). V sou-
časné době jste zřejmě obdrželi na svou
emailovou adresu upozornění na tuto
změnu spolu s návodem, jak při registra-
ci do ISPOP a při podávání hlášení za rok
2011 postupovat. Termín pro podání hlá-

šení ani limity, kdy ohlašovací povinnost
vzniká, se nemění. Mění se pouze způ-
sob, jakým se bude hlášení podávat. Hlá-
šení za rok 2011, které bude podáno
v listinné nebo elektronické podobě emai-
lem, nebude hlášení podané v souladu
se zákonem a bude považováno za ne-
splnění ohlašovací povinnosti, kdy orgán
veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství uloží pokutu až do výše
1 000 000 Kč. Informace o tom, jak se
do ISPOP zaregistrovat a jakým způso-
bem hlášení v souladu se zákonem o od-
padech prostřednictvím ISPOP podat, jste

obdrželi v již zmíněném emailu nebo se
dozvíte na www.ispop.cz, kde najdete
i podrobný a srozumitelný návod. 

Povinnost podat prostřednictvím
ISPOP do 15. února 2012 hlášení o pro-
dukci a nakládání s odpady za rok 2011
se tedy týká podnikatelů, kterým za rok
2011 vznikne ohlašovací povinnost, te-
dy těch podnikatelů, kteří v roce 2011
nakládali s více jak 100 kg nebezpeč-
ných nebo více jak 100 t ostatních odpa-
dů. Informace o této změně Vám poskyt-
neme i na odboru životního prostředí, a to
bup osobně, nebo telef. na 466 768 521. 

Podnikatelé pozor, změna v podávání ročního hlášení
o produkci a nakládání s odpady!

Provozní doba sběrného dvora o vánočních svátcích



12 / 2011 3

Zprávy z radnice !



Nový jízdní řád začne platit v neděli
11. prosince. V celém kraji bude spuš-
těn Integrovaný dopravní systém IREDO,
který umožní cestovat na jednu jízden-
ku nejen autobusy a regionálními vlaky,

ale i všemi běžnými rychlíky Českých
drah. Cestující vlakem si tak budou mo-
ci vybrat mezi tarifem IREDO nebo tari-
fem Českých drah - v závislosti na tom,
který ceník bude pro příslušnou cestu

výhodnější. Bližší informace je možné
získat u osobních pokladen Českých
drah. Integrovaný tarif u autobusů a vla-
ků bude možné využít i do sousedního
Královéhradeckého kraje, na jednu jíz-
denku tak bude možné cestovat např.
z Přelouče do Jánských Lázní. Ve vla-
cích kategorie Expres, InterCity a Euro-
City bude nadále platit pouze tarif Čes-
kých drah.

4 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Ředitelka tel. 950 144 407
Referát SSP - telefon: 950 144 501, 502, 503, 504
Referát zaměstnanosti - telefon: 950 144 401, 402, 403, 404, 405

Míra nezaměstnanosti k 31. 10. 2011 v Pardubickém kraji: 7,3 %.
Region: Pardubicko 5,9 %, Holicko 5,6 %, Přeloučsko 7,2 %.
Na kontaktním pracovišti v Přelouči bylo k 31. 10. 2011 evido-
váno celkem 1056 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost

v číslech: Přelouč 6,61 %, Chvaletice 7,32 %, Řečany n/L 5,87 %,
Choltice 7,35 %, Břehy 6,67 %. Počet nahlášených volných pra-
covních míst: Přeloučsko 178 (18 THP, 160 dělníci).

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na KoP v Přelouči
v roce 2011: Leden: 1416, Únor: 1382, Březen: 1312, Duben: 1184,
Květen: 1112, Červen: 1102, Červenec: 1142, Srpen: 1118, Září:
1083, Říjen: 1056.

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v Pardubickém kra-
ji v říjnu 2011: Pardubice: 5347, Chrudim: 4314, Svitavy: 5289,
Ústí n/O: 5720. Celkem: 20670. 

Michaela Hývlová
vedoucí referátu zaměstnanosti

www.portal.mpsv.cz - volná pracovní místa - informace z ÚP -
- agentury práce - životopisy - databáze škol - státní sociální
podpora - sociální služby - elektronické formuláře apod.

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů platí držitel psa (fyzická nebo práv-
nická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města).

Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří
tří měsíců, nebo dnem vzniku trvalého pobytu nebo sídla držite-
le psa staršího tří měsíců na území města (držitel psa vyplní
formulář „Přihlášení psa do evidence“ a odevzdá na práv-
ní oddělení MěÚ Přelouč). 

Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení držby psa
(např. úhyn psa, ztráta, darování, prodej), nebo dnem ukončení
trvalého pobytu nebo sídla držitele psa na území města (drži-
tel psa vyplní formulář „Odhlášení psa z evidence“ a ode-
vzdá na právní oddělení MěÚ Přelouč). 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků vznik
i zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala !!!!

Poplatek ze psů je splatný vždy do 30. 6. příslušného kalen-
dářního roku. Pokud dojde ke vzniku nebo zániku poplatkové
povinnosti v průběhu kalendářního roku, je poplatek ze psů
splatný do 30 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povin-
nosti a to v poměrné výši.

Upozornění pro občany!

11. prosinec - novinky v dopravě
přinesou změny na železnici 

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce



Počet vlaků v Přelouči je na srovna-
telné úrovni se stávajícím jízdním řádem,
některé osobní vlaky pojedou nově v ka-
tegorii „spěšný vlak“ a nebudou zasta-
vovat na zastávkách Lhota pod Přeloučí
nebo Opočínek a Svítkov. 

České dráhy ještě upozorňují, že až
do 10. prosince je možné zakupovat jíz-
denky za stávající ceny v rámci předpro-
deje i pro jízdy plánované v období po
změně jízdních řádů. 

Ing. Michal Štěpán, 
ředitel Krajského centra 
osobní dopravy Pardubice,
České dráhy, a.s.
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Poděkování Odjezd autobusem 2. 12. 2011 do Národního domu v Praze na sraz rodáků Přelouče bude z Masarykova nám. ve 14.15

Všem čtenářům Roštu přeji v adventu
co nejméně shonu při předvánočních
přípravách a o to více příležitostí ke
ztišení a radostnému očekávání Kris-
ta. Laskavými vztahy naplněné Vánoce
a vykročení do nového roku L.P. 2012
v pokoji a míru.

Tereza Šmejdová Koselová

Pozvánka ke společnému setkání 
při bohoslužbách a koncertech 
ve sboru Tůmy Přeloučského:

* středa 14. 12. 2011 v 17.00 hod.
adventní pobožnost 

vedená královéhradeckým 
biskupem Š. Kláskem

* neděle 25. a pondělí 26. 12. 2011
ve 14.30 hod. - vánoční bohoslužby

* neděle 1. 1. 2012 ve 14.30 hod. 
- novoroční bohoslužba

* pátek 6. 1. 2012 v 18.00 hod. 
- Tříkrálový koncert „Klíčenky“

dětský sbor 
Českého červeného kříže 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Kladen-
ská děkuje Městu Přelouč za získání fi-
nančních prostředků a realizaci zatep-
lení celého objektu naší mateřské školy.
Těšíme se na další spolupráci, při níž nás
čeká celková rekonstrukce sociálního za-
řízení na šesti třídách.

Hana Novotná
ředitelka MŠ

v Chrudimi



1. 12. 1928 byly zrušeny okresní politické správy v Pardu-
bicích a v Přelouči a současně byl vytvořen jeden územní
celek s názvem Okresní úřad Pardubice.

1. 12. 1944 byla uvedena do provozu autobusová linka
Přelouč- Turkovice.

2. 12. 1993 potvrdil akademický senát VŠCHT Pardubice
do funkce rektora na další období prof. Ing. Ladislava Kud-
láčka, CSc. přeloučského rodáka (nar. 16. 8. 1932) - zemřel
20. 12. 1999. 

4. 12. 1916 se v Přelouči narodil akademický malíř Miro-
slav Brotánek, profesor na střední odborné škole výtvarné,
náměty z krajinomalby čerpal převážně z Polabí. Zemřel
10. 11. 1987. 

5. 12. 1913 se v Přelouči narodil Miloš Svoboda, mj. ČSA,
vítěz Velké pardubické steeplechase v r. 1946 a 1952. V tom-
to dostihovém závodě startoval celkem jedenáctkrát. Zem-
řel v Pardubicích dne 22. 6. 1996. 

5. 12. 1945 zemřel v Praze přeloučský rodák Rudolf Neu-
höfer (nar. 6. 3. 1876), klasický filolog, později pracovník
ministerstva školství a osvěty. Byl autorem četných spisů
pro školství a vydavatelem latinských klasiků pro školní
potřebu. 

5. 12. 2000 byl položen základní kámen ke stavbě čistič-
ky odpadních vod v Přelouči. 

6. 12. 1795 se v Přelouči narodil Václav Kozelka, ThDr., teo-
log, profesor bohoslovecké fakulty v Praze, v r. 1836 jme-
nován profesorem univerzity ve Vídni. Zemřel 28. 7. 1871
ve Vídni. 

6. 12. 1851 se narodil v Novém Městě na Moravě Bohumil
Mareš, teolog, od r. 1887 prví evangelický duchovní v Pře-
louči, literárně velmi činný (Listy Husovy, J. A. Komenský, Dě-
jiny církve křesfanské.) Zemřel v Přelouči dne 14. 11. 1901. 

10. 12. 1994 vysvětil královéhradecký biskup Karel Otčená-
šek kostel ve Vápně na Přeloučsku po ukončení náročné
rekonstrukce. 

11. 12. 2000 projel poprvé budovaným rychlostním korido-
rem ČD vlak rychlostí 160 km/h. Stalo se tak v úseku me-
zi Pardubicemi a Přeloučí. 

12. 12. 1955 zemřel v Písku Dalibor Doubek, hudební peda-
gog, varhaník a dirigent. V letech 1923-1936 byl učitelem
hudby v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filharmo-
nie v Olomouci, od roku 1951 ředitel Hudební školy v Pís-
ku. Dalibor Doubek byl táborským rodákem, narozen 25. 9.
1898. 

13. 12. 1914 se v Přelouči narodil Ing. Karel Ptáček, geo-
metr, potomek známé přeloučské muzikantské rodiny, ve
30. a 40. letech známý jako aranžer džezové hudby, pů-
sobil v předních orchestrech té doby (Gramo-klub Jana Ší-
my, Ladislava Habarta, Karla Vlacha aj.) Zemřel 1. 7. 1997
v Praze. 

14. 12. 1912 se narodil v Kladrubech n. L. František Pivec
(Hanek), sportovní novinář a publicista, bývalý čsl. repre-
zentant ve stolním tenisu, v mládí sportoval v Přelouči (ko-
paná, tenis). Autor sportovně odborných publikací. Zemřel
13. 10. 1988 v Praze. 

14. 12. 1993 byla v Přelouči otevřena prodejna fy Quelle. 
15. 12. 1580 povýšil císař Rudolf II. Přelouč na královské ko-

morní město. 
17. 12. 1910 byli jmenováni čestnými občany Přelouče po-

slanci JUDr. Karel Kramář, Karel Adámek, Ing. Jan V. Hrás-
ký a JUDr. František Ulrich. 

19. 12. 2000 byla v Přelouči dána do provozu prodejna PEN-
NY MARKET.

20. 12. 1918 zastavil okresní hejtman v Pardubicích činnost
Okresního národního výboru v Přelouči. 

20. 12. 1999 zemřel v Pardubicích prof. Ing. Ladislav Kud-
láček, CSc., rektor Univerzity Pardubice, přeloučský rodák
(nar. 16. 8. 1932).

21. 12. 1865 věnovalo obecní zastupitelstvo v Přelouči 300 zla-
tých na stavbu Národního divadla v Praze. 

21. 12. 1944 podlehla v Krasnici partyzánská jednotka ZA-
REVO v nerovném boji s kolínským a pardubickým gesta-
pem. 

21. 12. 1987 byl komplex vodní elektrárny v Přelouči roz-
hodnutím bývalého ONV Pardubice zařazen mezi technic-
ké památky. 

22. 12. 1884 se narodil v Plzni Gustav Adolf Molnár, česko-
bratrský farář v Trnávce na Přeloučsku. Básník a předkla-
datel náboženského směru. Zbásnil listy Husovy „Všem věr-
ným Čechům“. 

22. 12. 1889 se narodil v Přelouči Karel Seidl, český operní
tenorista. Působil v pražském německém divadle, později
v Essenu, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu. Po 1. světové vál-
ce jako operní pěvec v Plzni, Českých Budějovicích a v Olo-
mouci. Úspěšný interpret postav Smetanových oper. Zemřel
17. 7. 1941 v Plzni. 

22. 12. 1900 se narodil v Příbrami Emanuel Vítkovec, peda-
gog v Přelouči, významný osvětový pracovník, v 70. letech
působil ve funkci správce Městského muzea. Zemřel 7. 3.
1983. 

23. 12. 1977 byl zahájen zkušební provoz na prvním 200MW
bloku elektrárny ve Chvaleticích. 

24. 12. 1954 zemřela v Kladrubech nad Labem Marta Rap-
haelová, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, kde
se živila malováním. Po návratu se věnovala hlavně portrét-
ní malbě. (Rodačka z Mitavy v Lotyšsku - 21. 5. 1870). 

24. 12. 1922 se narodil v Sedlci u Sedlčan profesor Ing. Dr. Mi-
roslav Večeřa, DrSc., od dětství žil s rodiči v Přelouči. Působil
jako profesor - později vedoucí Katedry na VŠCHT Pardubice,
nyní Univerzita Pardubice. Rozsáhlá publikační činnost, před-
nášky v ČR i zahraničí. Zemřel v Přelouči dne 17. 9. 1989. 

26. 12. 1873 se stal prvním čestným občanem obce Svinča-
ny na Přeloučsku jednomyslně místní učitel Antonín Vag-
pany. 

26. 12. 1953 se narodila v Havlíčkově Brodě Kamila Žena-
tá-Přibáňová, akademická malířka a grafička, žila přechod-
ně s rodiči v Přelouči. Samostatné výstavy v četných měs-
tech ČR i v cizině. 

27. 12. 1919 zemřel v Kojicích tamní rodák Jan Vozáb (na-
rozen 22. 3. 1861), námořní důstojník-major, z četných pla-
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Prosincová výročí 
a významné události na Přeloučsku



Vážení čtenáři,
v dnešním svátečním vydání Roštu bych vás rád informo-

val nejen o tom, co se událo za poslední měsíc, ale také bych
rád nastínil, co plánujeme pro příští rok v připravovaném pro-
jektu pro širokou veřejnost.

NEJPRVE TEDY K UDÁLOSTEM JIŽ MINULÝM...
V měsíci listopadu prošli strážníci školením

o poskytování první pomoci. Přednášející člen
projektu podpory včasné defibrilace „Pomáháme
společně“ se mimo hlavní náplně školení dotkl
i mnoha mýtů, které s poskytováním první po-
moci souvisí - od propichování „zapadlého jazy-
ka“ a jeho přišpendlování k jiným částem těla
(které máme stále mnozí ve svých představách),
až po násilná otevírání úst, která jsou v křeči
v důsledku např. epileptického záchvatu. Velmi
zajímavá přednáška byla doprovázena ukázkami
a jako jedno z témat byla i ukázka „Automatizo-
vaného Externího Defibrilátoru“. Toto malé zaří-
zení je dnes v běžné výbavě městských i státních policií a je

velmi dobrým pomocníkem při záchraně lidského života. Mělo
by být dostupné na místech, která jsou hojně veřejně navště-
vovaná a pokud budu mluvit o našem městě, bylo by z mého
pohledu velmi efektivní, aby jeden defibrilátor byl umístěný
v budově nového městského úřadu a druhý ve služebním auto-
mobilu městské policie. Jedině včasné a správné poskytnutí
první pomoci zachránilo již mnoho životů a vrátilo lidi zpět do
jejich běžného života...

Pro ty, které zajímají in-
formace o poskytování první
pomoci, doporučuji shlédnout
stránky www.azmedice.cz Na-
jdete zde zajímavá videa i fo-
tografie. Mimo jiné zde nara-
zíte i na tuto fotografii (mýtus

v praxi!), jak opravdu NEMÁ vypadat poskytnutí první pomo-
ci... upozorňuji, že tato fotografie je stará přibližně 1 rok!

Pro ty, kteří se chtějí o poskytování první pomoci dozvědět
více skutečně užitečných, a v praxi použitelných informací, tu
mám událost plánovanou na příští rok. Chystáme projekt urče-
ný široké veřejnosti, který se bude zabývat školením v posky-

tování laické první pomoci. Budeme oslovovat
školy (pedagogické pracovníky), firmy a pořádat
kurzy pro zájmová sdružení i jednotlivce, jejichž
cílem bude teoretické a praktické zvládnutí
laické resuscitace. Toto školení budeme nabí-
zet a provádět zdarma nebo za cenu opravdu
symbolickou. Zbývá ještě pořídit jednu resusci-
tační figurínu a zájemci už nás mohou mailem
kontaktovat...

Přestože touto do-
bou začínají vrcholit
vánoční nákupy a ještě

čekáme na tu pravou pohodu, snaž-
te se udržet svoji pozornost při vě-
domí! Nedáte tak šanci zlodějům, kteří by vám mohli zka-
zit radost z nejhezčích svátků v roce.

- kabelky a příruční tašky nenechávejte bez dozoru v ná-
kupních košíkách

- peněženky a platební karty noste nejlépe ve vnitřních
kapsách oblečení

- lépe je u sebe mít platební kartu než hotovost
- v tlačenicích buote velmi obezřetní
- nemějte pohromadě platební kartu s PIN kódem
- uložte si do mobilu číslo pro případnou blokaci karty,

kdyby selhala prevence

Co nejpohodovější Vánoční svátky, 
bohatou nadílku 

a do roku 2012 mnoho Zdraví, Štěstí 
a Úspěchů...

přejí „měšsáci“!

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

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

za městskou policii Mgr. Martin Karabec, 
velitel MP Přelouč

veb přivezl mnoho pozoruhodných předmětů, část sbírek vě-
noval muzeu v Přelouči. Ovládal 8 cizích jazyků. 

29. 12. 1929 zemřel v Praze Rudolf Šetina, rodák z Lohenic
(nar. 11. 4. 1878). Katecheta, hudební skladatel chrámové
hudby. Představitel cyrilického směru v chrámové hudbě,

působil v Hradci Králové, Jičíně, České Třebové a Vysokém
Mýtě.                                                              F. H. 

Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (2003)
- Aktualizovaný záznamník autora

12 / 2011 7

Aktuální informace !

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

M STSKÁ
POLICIE

Ì

P

ØELOUÈ



8 Přeloučský ROŠT

! Kultura 

Inzerce



Kdo by z nás neznal velikonoční koledovačku: „Hody, hody,
doprovody, dejte vajíčko malovaný, atd.“, se kterou mladí i od-
rostlejší koledníci navštěvují o velikonočním pondělí s pomláz-
kou děvčata, aby je šetrně pomrskali. Vždyf právě vajíčko je sym-
bolem jarního znovuoživení přírody. 

Z našich krajů je u nás malovanými vajíčky - kraslicemi -
- nejproslulejší Moravské Slovácko. Odtud se každoročně vyvá-
žely kraslice do celého světa. 

Méně však se již ví, že i v Čechách žila jedna lidová uměl-
kyně a tou byla právě naše přeloučská spoluobčanka paní Jo-
sefa Černá. Nebyla sice místní rodačkou, narodila se v roce
1879 v rodině pana Špíny v Lázních Bohdaneč. Do Přelouče
se provdala za zaměstnance Sekerkova pivovaru pana Černé-
ho a místem jejich bydliště byl dům č. p. 476 ve Střelově ulici. 

Ve šfastném manželství měla paní Černá 3 děti. Nejstarší
dcera Růžena se narodila v r. 1910, mladší Marie v r. 1912 a nej-
mladší Frantík v r. 1915. Avšak vypuknutí 1. světové války posti-
hlo rodinu velmi tragicky. Pan Černý padl v boji již v roce 1915,
aniž se dožil narození nejmladšího potomka, syna Frantíka.
Ovdovělá manželka ustála tuto tragedii ve svých 36 letech
opravdu hrdinně. Nejenže zajistila řádný chod početné rodi-
ny prací v zemědělství, ale ještě umožnila oběma dcerám ab-
solvování obchodní školy, aby jim vytvořila pod-
mínky pro zaměstnání. Rovněž nejmladší Fran-
tík se řádně vyučil a přesídlil do Prahy, kde již
působila jeho sestra Marie a kde oba založili
rodiny. S matkou zůstala v Přelouči jen nejstar-
ší dcera Růžena, provdaná za pana Pecu, která
vykonávala odpovědné místo u místní firmy pa-
na F. Chvojky (výroba stájové mechanizace.)

Paní Černá začala s malováním kraslic teprve ve svých
45 letech, čímž si zlepšovala finanční situaci pro vedení počet-
né rodiny. Kraslice zasílala do odborného prodejního obchodu
v Praze. Technologie výroby kraslic od paní Černé byla odlišná
od výroby z Moravského Slovácka. Paní Černá si nejprve při-
pravila bílá vajíčka a velmi pozorně je prohlížela, nejsou-li po-
rušena, potom je opatrně vkládala do nádoby se studenou vo-
dou. To proto, aby prý vajíčka v horké vodě nepopraskala. A nyní
je pozvolna vařila. Natvrdo uvařená vajíčka nechala vychlad-
nout. Zatím si připravila na kamna hrníčky s anilinovými bar-
vami, v nichž zcela vystydlá vajíčka barvila. Takto obarvená
vajíčka musela nejprve zaschnout a potom se štětcem leštila.
Tím byla přípravná procedura skončena a paní Černá přistupo-
vala k vlastní umělecké tvorbě. Vzala každé vajíčko opatrně
jedno po druhém a kouzlila na nich rydlem půvabné staročes-
ké vzory, kterých měla asi 20, jeden krásnější než druhý. Tuto
zálibu v kraslicích měla prý již od dětství. Ke své tvorbě zvoli-
la ornamenty podle lidových středočeských krojů, nikoliv kopí-
rováním kraslic z Moravského Slovácka. 

Je opravdovým štěstím, že alespoň 2 alba kraslic z origi-
nální práce paní J. Černé - včetně technologického postupu -
- má v úschově její vnučka, paní Jana Kárníková, rozená Peco-
vá, která o svoji babičku pečovala při zaměstnání obou svých
rodičů přes 3 roky ve svém mladém věku od 14 do 17 let. 

Paní Josefa Černá zemřela dne 30. 3. 1962 ve stáří 83 let. 
Práce této naší lidové umělkyně, zachycená ve dvou albech,

by měla mít důstojné místo v městském muzeu. Žel, to důstoj-
né místo v současných muzejních provizoriích nemá. Snad se
to v brzké době vyřeší.                       František Hollmann

Poznámka autora příspěvku: Děkuji touto cestou Janě Kární-
kové, vnučce paní Josefy Černé, za umožnění přístupu ke všem
podkladům o práci její babičky, které tak pečlivě opatruje. 

Errata:  V 11. čísle Přeloučského Roštu byl v článku „Osob-
nost města Přelouče“ opomenut mezi přítomnými hosty bývalý
předseda Krajské tělovýchovné organizace pan Zdeněk Čihák,
dlouholetý přítel a spolupracovník našeho oslavence pana
Františka Hollmanna. 
Redakce se za chybu omlouvá. 
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Od Dušiček do Vánoc zbývá jen pár
týdnů. S nástupem podzimní rovnoden-
nosti se v nás probouzí veverčí syndrom.
Zaplňujeme sklepy a spíže podzimní úro-
dou a chystáme se na zimu. Na rozdíl od
lesních tvorů následně křižujeme marke-
ty, aby zásoby vydaly alespoň na tři ki-
logramy nadváhy. Po vánocích velkým
obloukem obcházíme osobní váhu a vy-
čkáváme okamžik, kdy se dostaví odva-
ha na ni vstoupit.

Po náročném adventu a posledním
soustu bramborového salátu bychom mě-
li v rituálu vánoc pokračovat. Vlivem pře-
tlaku několika porcí smaženého kapra
v našich útrobách není na zpívání koled

ani pomyšlení a tak dáme přednost ně-
kterému z kanálů České televize. Váno-
ce utneme okamžikem rozbalení dárků.
Umělohmotný stromeček s umělohmotný-
mi ozdobami nám odblikává čas, trávený
v polospánku u velkoplošné obrazovky.

Pocit štěstí potrvá do chvíle, než se
ozve žlučník, podlomené zdraví dolomí-
me zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi
a pokoj svatý se v nás rozhostí, až bude
po všem.

Takhle by si František z Assisi ve
13. století vánoce těžko uměl předsta-
vit. Ten, který se dal na pouf chudoby,
ač pocházel z dobře situované rodiny, byl
podle legendy autorem první koledy.

O pět století později zhudebnil Franz
Xaver Gruber, učitel a varhaník z Obern-
dorfu, báseň místního kaplana Josepha
Mohra. Netušil, že píseň, oslavující krá-
su vánoční noci, získá nebývalou popu-
laritu a jeho „Tichá noc“ se dočká něko-
lika set jazykových překladů.

Na opačném kontinentě, o několik let
později, jednoho zářivého sněhobílého
odpoledne uprostřed zimy napsal John
Pierpont jako dárek své rodině a přáte-
lům písničku, která vyjadřuje tu nejprost-
ší radost. Jeho „Rolničky“ znají milióny li-
dí na světě.

Nechme se i my unést od zaběhnu-
tých štědrovečerních požitků do poetiky
českých vánoc lidovými koledami a vá-
nočně laděnými skladbami Jana Václa-
va Adama Michny. Třeba v nich najdeme
skutečné štěstí, zdraví, pokoj svatý…

D. Jiroutová
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NARODILI SE
Vojtěch Tichý
Jiří Jelínek
Eliška Havránková
Štěpán Škultéty
Anna Horáčková
Ondřej Moravec
Laura Svobodová
Jan Seman
Andrea Waldhansová
Nela Sovová

JUBILANTI
Vlasta Jakubčíková 93 let
František Chyba 93 let
Marie Kohoutková 90 let
Marie Kysilková 90 let
Anna Netušilová 89 let

Marta Miřácká 88 let
Helena Mifková 86 let
Milada Kačerová 86 let
Věra Malínská 86 let
Klucká Milada 85 let
Jiří Hubáček 85 let
Dagmar Nováková 80 let
Drahomír Šimák 80 let
Jarmila Pokorná 80 let
Jiřina Dušková 75 let
Věnceslava Nováková 75 let

ZLATÁ SVATBA
Božena a Josef Kosinovi 14. 10. 

STŘÍBRNÁ SVATBA
Hana a Jiří Bervidovi 8. 11.

PŘELOUČÁCI

FEJETON
Štěstí, zdraví, pokoj svatý…

Dne 3. 12. uplynou dva roky 
co nás navždy opustil 

náš milovaný syn a bratr 

p. Martin HORÁK
ve věku nedožitých 39 let. 

Vzpomínají rodiče 
a sestry Iveta a Edita s rodinami.

Přeloučská poliklinika a.s.
oznamuje:

od prosince bude v prostorách hlavní budovy 
otevřena pro pacienty nová vlastní lékárna.

Těšíme se na Vaši návštěvu!



Drakijáda 
Na konci října jsme pořádali tradiční podzimní akci - pou-

štění draků. Byly vyhlášeny dvě kategorie - draci vlastnoručně
vyrobení a koupení. Počasí sice přálo procházkám, bylo sluneč-

no, ale bohužel bezvětří. Přesto se většině účastníků podařilo,
především díky běhavým rodičům, dostat draky do vzduchu.
Všem účastníků děkujeme za účast a slibujeme, že se příští
rok pokusíme poručit větru.

Klub Šikulka
Předškoláci, pod vedením paní Anety Linhové, se schází

každé pondělí v DDM. Děti se nejen učí pracovat s různými
materiály, ale hlavně si zvykají na práci v kolektivu.  

Připravujeme 
Šachový turnaj škol

V listopadu a prosinci budou probíhat v DDM turnaje pře-
loučských škol v šachu ve dvou kategoriích - I. stupeň ZŠ (prima
až kvinta gymnázia) a II. stupeň ZŠ. Soutěž vyvrcholí v předvá-
nočním čase v pátek 16. 12. 2011 závěrečným turnajem o po-
hár místostarosty Přelouče za účasti nejlepších šachistů z kaž-
dé školy. 

Koncert flétniček
Vánoční koncert účastníků kroužků hry na flétnu ve středu

21. 12. 2011 od 17.00 v hlavním sále DDM. Na závěr si zazpí-
váme vánoční koledy se skupinou Vodfrk. 

Pohodové svátky vánoční, hodně štěstí, 
rodinné pohody a hlavně zdraví v roce 2012 

přejeme všem dětem i dospělým.
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová
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NAUČNÁ LITERATURA
výchova
KUNZE, Petra
Malé děti potřebují rituály. 
Brno: Computer Press, 2011.

vojenství, druhá světová válka
SVOBODA, Tomáš
Velká kniha o malých bunkrech: česko-
slovenské lehké opevnění 1936-1938.
Praha: Mladá fronta, 2011.

umění
JUNEK, Václav
Lucerna: její čas a její lidé: příběhy z praž-
ské Lucerny. Brno: Computer Press, 2011.

zahrádkářství
VĚTVIČKA, Václav
Mahagon, měsíček a špenát: exotické rost-
liny v našem životě. Třebíč: Akcent, 2009.

cestopisy
KULHÁNKOVÁ, Jitka
Mizející Ladak aneb Po šedesátce mě do-
ma nic neudrží. Praha: Práh, 2011.

KRÁSNÁ LITERATURA
CUNNINGHAM, Michael
Za soumraku. Praha: Odeon, 2011.

STRÁNSKÝ, Jiří
Tóny. Havlíčkův Brod: Hejkal, 2011.

ŽIVOTOPISY
BANÁŠ, Jozef
Zastavte Dubčeka!: příběh člověka, který
překážel mocným. 
Praha: Knižní klub, 2011.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela
Hana Hegerová: originální a svá. 
Praha: Petrklíč, 2011.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Pohádky před spaním. Praha: Portál, 2011.

SLABÝ, Zdeněk Karel
Strašidelné pohádky. Praha: Portál, 2011.
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Městská knihovna v Přelouči pořádá čas od času malé či
větší literární setkání s autory nebo jejich díly.

Ve čtvrtek 10. 11. 2011 jsme v podvečer do Gavi Cafe na
Pernštýnském náměstí pozvali velmi zajímavého hosta. Byl jím
Roman Mlejnek, jeskyňář, speleoalpinista a spisovatel, jehož
beletristickou prvotinu Cesta slepých brouků jsme chtěli našim
čtenářům představit.

Poprvé jsme se s Romanem Mlejnkem setkali při promítá-
ní jeho filmu POSEIDON - skalní labyrint v přeloučském kinu
o týden dříve. Fascinující příběh o objevu prostor skrytých uvnitř
Adršpašsko-Teplických skal je vyprávěním o odvaze i pevné
vůli a především o velké lásce k podzemnímu světu. Už z to-
hoto důvodu je osobnost Romana Mlejnka velmi zajímavá.

Také kniha Cesta slepých brouků se začala rodit dost ne-
tradičním způsobem.

Každý z nás jistě občas zatouží vytěsnit okolní svět a po-
hroužit se jen sám do sebe, udělat si čas na své myšlenky. Za-
stavit se a vydechnout si. Roman Mlejnek se na 10 dnů uzavřel
jen sám se sebou do tmavé jeskyně. Jako společníky si přizval
jen tmu a ticho.

Pro někoho nepředstavitelné, pro jiného lákavé. Autor sám
použil slovo konejšivé.

Během pobytu v absolutní tmě pod zemí se kromě jiného
věnoval také malování a zachytil své myšlenky a nápady pro
knihu na diktafon. To byl počátek Cesty slepých brouků.

Chcete-li se dozvědět o čem je, přečtěte si ji.
Naše setkání s autorem bylo tak zajímavé a dotazů v za-

plněném Gavi Cafe bylo tolik, že jsme nakonec knihu zapomně-
li pokřtít. Ale za to si může Roman Mlejnek sám… nemá být
tak dobrým vypravěčem.

L. Hývlová

P. S. Zájemci si mohou knihu zakoupit v kavárně Gavi Café na
Pernštýnském náměstí.

Blíží se konec roku, čas přání a bilancování. Chtěla bych
poděkovat všem svým kolegyním za vše, co dělají pro kniho-
vnu jak v rámci pracovní doby, tak především za to, co děla-
jí bez nároku na odměnu. Také bych chtěla poděkovat všem
dobrovolníkům, zejména paní Marcele Danihelkové a manže-
lům Schusterovým.

Všem čtenářům děkuji za přízeň.

Půjčovní doba mezi svátky: STŘEDA 28. 12. 2011 8-12 13-18

Přeji všem klidné a pohodové Vánoce.      Lydie Válková

Ve čtvrtek 20. října 2011 upozornila na interním oddělení
přeloučské polikliniky zdravotní sestra Samková pana dr. Hemz-
ského, aby se podíval na mé oteklé nohy. Pan dr. Hemzský zjis-
til vážný zdravotní stav, proto mne poslal na kožní oddělení Kraj-
ské nemocnice do Pardubic. Po vzorné lékařské péči a vzorné
péči zdravotních sester jsem byl po dvanácti dnech propuštěn
do domácího ošetření. Vrchní sestra Anna Kulakovská denně ke
mně posílala zdravotní sestry, které ošetřovaly mé nemocné nohy. 

Po dvaceti dnech vzorné péče paní Kulakovské a vzorné pé-
če zdravotních sester pan dr. Horáček z obvodního oddělení pře-
loučské polikliniky zjistil, že obě nohy jsou v pořádku, že není
zapotřebí, aby ke mně zdravotní sestry docházely. 

Zdravotnímu kolektivu v Pardubicích i zdravotnímu kolek-
tivu v Přelouči patří velký dík!

PaeDr. František Levinský
K. Čapka 1134, Přelouč, 535 01

Městská knihovna Přelouč
Poděkování

CESTA SLEPÝCH BROUKŮ

Poděkování 
zdravotnímu kolektivu

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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Návštěva knihovny
Žáci ze třídy 2.B ZŠ Masarykovo ná-

městí navštívili v pátek 4. 11. 2011 Měst-
skou knihovnu v Přelouči. Pro již pokro-
čilé čtenáře to nebyla první návštěva, na
konci loňského školního roku byli v čí-
tárně knihovny Paní Knížkou „pasováni
na čtenáře“.

V dětském oddělení knihovny nás při-
vítala knihovnice paní Hývlová. Měla pro
děti připravený pěkný program. Sezná-
mila žáky s provozem knihovny, povědě-
la jim, že knížky se rozdělují podle věku
čtenářů, podle žánru a odbornosti. Děti
se také dověděly, jak se knihy půjčují.
S dětmi si o knížkách povídala a bese-
du zpestřovala čtením ukázek z připrave-
ných knih. Na závěr měly děti možnost
prohlížet si knížky v dětském oddělení
a zkusit si ji samy zařadit správné místo.

Žákům se návštěva knihovny líbila,
někteří si domů odnášeli přihlášku pro
nového čtenáře. Děkujeme paní Hývlové
za skvěle připravený program.

Mgr. D. Cyroňová

Kinder Tour
V pátek 11. listopadu naše škola

zhlédla v přeloučském kině multimediál-
ní koncert „KINDER TOUR“ s podtitulem
„KDYŽ NAJDEŠ PŘÍTELE, NAJDEŠ POKLAD“.

Projekt je spojením živého koncer-
tu, divadla, projekcí, světelného designu
a soutěží. Děti od těch nejmenších až
po „osmáky“ se dobře pobavily a spolu
s účinkujícími si zazpívaly a zatančily.

Vložené soutěže přinesly nejlepším
odměny v podobě originálních triček.
Každý dostal ke vstupence zdarma CD
a propagační tiskoviny.

Naši žáci si tak část pátečního dopo-
ledne před víkendem příjemně užili.

Mgr. I. Richterová

Exkurze 
do čističky odpadních vod

Tentokrát kroky žáků 8. ročníků míři-
ly do čističky odpadních vod, kde jsme
se dozvěděli mnoho zajímavostí. Velmi
kuriózní pro žáky byla hlavně fakta, co
všechno se v čističce dá najít - přes pi-
raně až po občanské průkazy a bankov-
ky. A není se ani čemu divit, nečistoty,
které se do čističky dostanou, se přeléva-
jí do nádrže, která zachycuje předměty
padající z výšky na filtru. Předčištěná vo-
da, jak se všichni přesvědčili, odtéká do
aktivační nádrže, kde se uplatňují mikro-

organizmy. Je však nutný neustálý po-
hyb, jinak by se nečistota neodstranila
a bakterie by uhynuly. Směs aktivního
kalu a odpadní vody nateče do dosazo-
vací nádrže, kde se případný kal odstra-
ní a odtokovým zařízením vede do odto-
kového potrubí. 13. prosince tomu bude
právě 10 let, co tato čistička odpadních
vod vznikla a zavedla tento dobře fungu-
jící systém. Po prohlídce jednotlivých čás-
tí čističky jsme zajímavou exkurzi zakon-
čili ,,povozením“ na mostku odkalovací
nádrže.

Kateřina Zemánková, 8. B

Předškoláci na návštěvě
I letos na podzim se budoucí prvňáč-

ci přišli podívat do naší školy.

V keramické dílně si každý z nich vy-
robil malý dárek, který si před Vánoci od-
nese domů na památku. Prohlédli si ško-
lu, zahráli si v počítačové učebně pár her
a také nakoukli do prvních tříd, kde ma-
jí spoustu kamarádů ze školky.

Tak trochu se seznámili s tím, co je
čeká příští rok, až sami zasednou do škol-
ních lavic.

Mgr. D. Staňková

Volby do školské rady
Dne 8. 11. 2011 se konaly volby do

Školské rady - volby zástupců rodičů
a učitelů. 

Volby zákonných zástupců:
p. K. Nečasová 155 hlasů
p. P. Klimečková 55 hlasů

Volby učitelů:
p. M. Marková 12 hlasů
p. M. Souček 10 hlasů

-ved-

Základní �kola Pøelouè
Masarykovo nám. 45

poøádá

Den otevøených dveøí
14. prosince 2011

od 15:00 do 16:30 h

Do nového roku 2012 
pøejeme hodnì zdraví, �tìstí,
osobních a pracovních úspìchù. 
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Mamuti v Přelouči?
Žáci 3. tříd měli jedinečnou možnost seznámit se s rytířem

Hynkem Ptáčníkem, který je provázel historicky zajímavými mís-
ty našeho města. Zavedl je např. do tajných komnat v Záložně

nebo jim ukázal v depozitáři městského muzea kosti mamuta.
Poděkování patří paní L. Hývlové, která akci zorganizovala tak,
aby se děti nejen něco zajímavého dozvěděly, ale aby se i po-
bavily. Během historické procházky se totiž potkaly s bílou pa-
ní nebo čertem.

Ochrana obyvatel za mimořádných situací 
Před podzimními prázdninami probíhal na 2. stupni projekt

Ochrana obyvatel za mimořádných situací. Mluvčí HZS Pardu-
bického kraje Bc. Vendula Horáková vysvětlila žákům postup

hasičů při vyprošfování zraněných z havarovaného auta. Katka
a Martin z 9. A byli ochotni vyzkoušet si to „na vlastní kůži“.

Vyhodnocení sběru papíru
Děkujeme všem, kteří se zapojili do podzimního sběru pa-

píru. Za 13,18 tun starého papíru přibylo do pokladny Klubu
rodičů a přátel školy 25 042 Kč. Všechny děti dostaly pochva-
lu, 36 nejlepších sběračů ještě čokoládu. Některé výkony jsou
neuvěřitelné. Sourozenci Vítovi přinesli do školy dohromady
500 kg, A. Albert nashromáždil sám 338 kg, deset žáků sebra-
lo více než 200 kg. 

A zase jsme se báli
A jak! Moc jsme se na to těšili. Však letos to bylo už potře-

tí. Na parkovišti u sportovní haly bylo plno. Pohádkové posta-
vičky nám dávaly různé úkoly, a když jsme je splnili, dostáva-
li jsme za to drobné odměny. Nemohli jsme se dočkat, až se
otevře brána školní zahrady, která slibovala něco moc pěkné-
ho, i když strašidelného. Blikotala tam všelijaká světýlka a mí-

haly se postavičky. Jéééé, to se zas budeme bát! A pak to za-
čalo. Vešli jsme, každý sám, do zahrady. A najednou jsme po-
tkali skřítky, pak zvířátka a čarodějnice a… Těch bylo! A každý
se bál. Každý! Aspoň trochu. I když to někdo nechtěl přiznat.
Ale bylo to takové hezké „bání se“, protože jsme věděli, že se

nám nic zlého nestane. A ta čarodějnice nakonec! Takovou
ještě nikdo nikdy neviděl. A byla hodná, ještě nám dávala bon-
bónky a tak. K ní do cíle jsme došli všichni, i malá Klárka, kte-
ré ještě nejsou ani tři roky. Byl to moc hezký večer. A tak se
všichni těšíme na příští rok. A teprve tep se opravdu bojíme -
- aby zas za rok u školy strašilo. Ale snad jo.

Bojístkové ze ZŠ Smetanova
Projekt „U školy snad straší?!“; autorky: Zuzana Jánská a Ale-
na Malečková s kolektivem; areál I. stupně ZŠ Smetanova;
25. listopadu 2011
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Základní škola
Smetanova ul.
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Tradièní Vánoèní akademie se bude konat

ve støedu 14. prosince v 15.00 a 17.30

v Obèanské zálo�nì.

Pøedprodej vstupenek od 1. 12. 2011

v recepci hotelu Fontána.

Doprodej pøed pøedstavením v Zálo�nì.

Všechny srdeènì zveme!
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Krásné Vánoce a v roce 2012 hodnì zdraví, pohody a úspìchù

všem rodièùm našich �ákù, pøátelùm školy a ètenáøùm Roštu

pøeje vedení školy.



Absolventský koncert Anny Pokorné
Uskutečnit vlastní koncert, být na pódiu hodinu téměř bez

přestávek sám, to vyžaduje odvahu a roky cvičení. Anna Po-
korná, absolventka druhého cyklu ve hře na klavír, to zvládla
a večer 2. 11. 2011 byl ukázkou toho, co může vzniknout za
čtrnáct let hraní, vůle a lásky k hudebnímu nástroji. Během
onoho večera jsme vychutnali hudební bonbónky rozmanitých
chutí, počínaje hudbou barokní, přes klasiku až po nakažlivé
jazzové skladby. 

Večer Anička zahájila dvěma Bachovými invencemi. Poté
jsme v rytmu Chopinova valčíku zasněně odtančili o století
dál. V následující chvíli se k těm Aniččiným připojily další dvě
ruce patřící Robinu Blažkovi. Nezůstalo ovšem jen u klavíru.
O tom, jak nádherně zní tóny houslí, nás přesvědčil další host,
Ladislav Štěpina. Poslední, jazzovou část koncertu, zahájily
čtyřručně Eva Jiráková s Terezou Luňákovou známou melodií
Entertaineru, po němž opět nastoupila Anička, aby s klidem
a jistotou přednesla Moserovu rockovou baladu. Na závěr nás
zatlačila do sedáků židliček skvěle zvládnutou jazzovou etudou
od Dvořáka. 

Po vydařeném koncertu přichází euforie a tentokrát také
gratulace od početného publika. Af takových pocitů a úspěchů
přibývá, třeba na Ježkově konzervatoři, kam se Anička chystá.

Tereza Luňáková

Novoroční přání
O hospodářské krizi v poslední době nejen hodně slyšíme,

ale postupně ji začínáme i pocifovat na vlastní kůži. Z pohá-
dek a dalších klasických literárních nebo divadelních útvarů ale
víme, že peníze nejsou to nejdůležitější. I když bez nich není
možné uskutečnit spoustu věcí, nelze si za ně ani všechno kou-
pit. A každá krize časem pomine. 

Často píšeme o nutnosti získání nových prostor pro výuku
v naší škole. V poslední době nám svitla opravdu velká naděje,
že se tento náš velký sen snad opravdu uskuteční. Je to díky
velkému pochopení, podpoře a energii paní starostky Ireny Bu-
rešové a pana projektanta Romana Luňáka. Z jejich energie
a energie všech našich spolupracovníků a přátel vyšlo i naše
novoroční poděkování a přání.

Af k sobě máme všichni blízko a cílem našeho snažení je
radost a štěstí druhých. Af není nikdo sám. Děkujeme všem,

kdo s námi v tomto roce spolupracovali i všem, kdo k nám
měli připomínky ve snaze zlepšit naše snažení.Těšíme se, že
budeme i v příštím roce nablízku a tam, kde nás bude třeba.

Dobrý a ještě lepší celý nový rok 2012 Vám všem přeje
Vaše ZUŠ-ka

ROŠŤÁK V NĚMECKU
Na pozvání Sudetoněmeckého spolku se ve dnech 26. až

28. 10. uskutečnil zájezd pěveckého sboru Rošfák do Berlína
a Drážpan. Bylo zajímavé setkat se s bývalými krajany, kteří
mají vzpomínku na naši zemi stále živou a velmi rádi si poho-
voří a poslechnou písně ve svém rodném jazyce. Jako vzpo-
mínku na tento zájezd otiskujeme fotografii.

Rošsáci

Pražský pěvec
Ve dnech 4. a 5. 11. probíhala v Praze Mezinárodní pěvec-

ká soutěž Pražský pěvec, kterou organizuje každoročně Dětská
opera Praha. Prostory provozní budovy Národního divadla svou
suše strohou studiovou akustikou prověřily pěvecké schopnos-
ti i jedné z našich žákyň Diany Hladíkové. Před jedenáctičlen-
nou porotou přednesla písně, árie a solfege z období klasicis-
mu a romantismu. Ve své kategorii postoupila do druhého kola
a umístila se na 4. místě. Potěšil nás nejen její úspěch, ale i kon-
statování rodičů: „Už se těšíme na krásné prostory v přeloučské
Záložně, kostele sv. Jakuba a Vinotéky U Kotýnků. Atmosféra
Vašich koncertů je skvělá.“

Snad se takto cítí i další z rodičů a návštěvníků našich kon-
certů. Je to pro nás velká podpora a těšíme se, že budeme mo-
ci rozdávat radost a pohodu i při dalších příležitostech. 

Jana Bednářová

PĚT LET ORCHESTRU BUĎ FIT
Taneční orchestr s názvem Bup Fit vznikl z žáků a pedago-

gů hudebního oboru ZUŠ Přelouč na podzim roku 2006, a téměř
od svého založení pravidelně účinkuje na veřejných akcích ne-
jen ZUŠky, jako je například Reprezentační ples ZUŠ, Festival
Polanského, Den pro rodinu, Ceny F. Filipovského, Železnohor-
ské slavnosti na rozhledně Barborka a mnoho dalších.

V roce 2009 orchestr společně s dramatickým oborem na-
cvičil náročný muzikál Pavla Dostála Výtečníci. Tento muzikál
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Anička Pokorná



měl premiéru a řadu repríz nejen v Záložně Přelouč, ale jeho
představení proběhlo i na prknech Kulturního domu Chvaleti-
ce, Kulturního domu Hronovická Pardubice, a dokonce i ve Vý-
chodočeském divadle v Pardubicích.

V dubnu 2010 jeli Bupfifáci poprvé změřit své síly s kon-
kurencí na krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v oboru taneční
orchestry ve Svitavách, kde získali skvělé stříbrné místo, navíc
kytarista Petr Zeman obdržel za svůj výkon zvláštní ocenění od
poroty.

Rok 2011 přinesl další velkou zkušenost a obohacení reper-
toáru - společně s pěveckým sborem Rošfák nacvičil taneční or-
chestr Operky autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
S velkým úspěchem pak toto netradiční a vtipné zpracování kla-
sických pohádek Budulínek a O Červené Karkulce pobavilo
nejen širokou veřejnost, ale zejména žáky přeloučských škol.
A aby se působnost Bupfitu neomezovala pouze na Přelouč
a nejbližší okolí, dvě nahrávky skladeb tanečního orchestru za-
zněly dokonce i v rámci pořadu na stanici ČRO 2 Vltava.

Za celý orchestr bych chtěl poděkovat vedení školy za po-
moc a podporu v činnosti, zejména při realizaci odhlučnění ma-
lé zkušebny. Věřím, že v budoucnosti se nám podaří s MÚ Pře-
louč realizovat větší zkušebnu v budově školy, kde by orchestr
našel důstojné zázemí a prostor pro své aktivity. To by zároveň
pomohlo v možnostech rozšíření počtu členů a nástrojového ob-
sazení orchestru. Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem rodi-
čům žáků, kteří s námi spolupracují a významnou měrou pomá-
hají při organizaci veškerých akcí. Náš dík patří i výboru SRPŠ,
který společně se školou finančně zaštifuje činnost orchestru.
A na úplný závěr chci vyjádřit poděkování všem našim přízniv-
cům, kteří nás povzbuzují v další práci.          Miroslav Nedbal

30. 9. 2011 bylo ukončeno 2. kolo fotografické soutěže „Pře-
loučsko“. Ani tentokrát neměla porota jednoduchou práci. Vy-
bírala z 250 došlých fotografií a toto jsou konečné výsledky
2. kola: 

1. místo - Jiří Danielka - U rybníčku před bouří

2. místo - Petr Lidický - Západ slunce u Lohenic

3. místo - Miloš Hebký - Elektrárna v noci v dešti

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem autorům za je-
jich zaslané příspěvky a popřáli jim mnoho úspěchů a zajíma-
vých „fotografických úlovků“.
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VÁNOČNÍ AKCE ZUŠ
1. 12. ADVENTNÍ KONCERT - 17:00, Záložna Přelouč

7. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - 17:00, Hudební sál ZUŠ

8. 12. VÁNOČNÍ KONCERT - 17:00, 
Sál Obecního úřadu Jeníkovice

9. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PRO SENIORY - 14:00, 
Domov U Fontány

9. 12. VÁNOCE U KEYBOARDU - 16:30, 
Hudební sál ZUŠ

10. 12. VÍTÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ - 13:00, 
Kaple sv. Romedia Choltice

12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ - 18:00, 
Záložna Přelouč

13. 12. KYTAROVÝ VÁNOČNÍ KONCERT - 17:00,
ZUŠ, učebna č. 20

14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT - 16:30, 
Divadlo Jen Tak Chvaletice

15. 12. INTERNÍ VEČÍREK - 16:30, Hudební sál ZUŠ

16. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Kostel sv. Vavřince Svinčany

16. 12. FILMÁČ představení filmového klubu Přelouč - 19:30,
Hudební sál ZUŠ

19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ
- 17:00, Hudební sál ZUŠ

20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ - 19:30, Záložna

21. 12. KONCERT ŽÁKŮ J. BABORÁKOVÉ - 16:00, 
Hudební sál ZUŠ

Výsledky 2. kola 
fotografické soutěže



Milí čtenáři,
v měsíci listopadu pro vás a vaše děti Rodinné centrum

Sluníčko připravilo Autobusový výlet do Vodního světa v Ko-
líně. Pobyt ve vodě si užily děti i maminky, nadšeni byly všich-
ni, proto tento výlet v novém roce brzy zopakujeme. 

V měsíci listopadu jsme mimo pravidelný program uspořá-
daly dva ADVENTNÍ VEČERY. Prvním z nich bylo Tvoření ad-
ventních věnců, za jejichž vedení děkujeme Pavle Vosáhlové
a Zdobení perníčků, čímž děkujeme Tereze Kašparové. Jistě
obě přispěly svým umem ke krásné adventní atmosféře a při-
nesly pro maminky mnoho nových nápadů, jak si vlastnoruč-
ně vyrobit vánoční dekorace bytu i chutné a krásné perníčky.

V pátek 2. 12. Vás srdečně zveme na
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE S HRAMI, VÁ-
NOČNÍ POHÁDKOU O DVOU SNĚHULÁCÍCH
A MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU!

Akce se koná v ZŠ Masarykovo náměs-
tí v budově 1. stupně, v 1. patře v tělocvič-
ně, a to od 15.30 hodin. Vchod do budovy je
z náměstí. Po dobu programu bude k dispozici dětský koutek -
- hračky, skluzavka, hrací deky pro miminka a další. Program
je vhodný i pro úplně nejmenší dětičky a celé rodiny, které se
těší na Vánoce. Čertíka se nemusíte bát, máme toho nejhodněj-
šího na světě ☺. Prosíme, přineste si s sebou přezůvky. Rodin-
né vstupné 50 Kč. Podrobnosti naleznete na letácích ve městě
a na našich internetových stránkách.

Na měsíc prosinec chystáme PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE
i širokou veřejnost o nutnosti koordinace zádržných systé-

mů v autě (autosedačky, bezpečností pásy a další bezpečnost-
ní prvky) a První pomoc u malých dětí. Podrobnosti a termíny
se dozvíte v nejbližších dnech z letáků ve městě a na našich
internetových stránkách.

V prosinci také připravíme pro maminky a tatínky s dět-
mi, které k nám dochází, VÁNOČNÍ PŘESPÁNÍ VE SLUNÍČ-
KU. Začneme odpoledne ukázkami starých vánočních obyče-
jů, zpíváním koled a cvičeníčkem, na které jsou děti zvyklé.
Dále budeme ochutnávat cukroví ☺, vyrábět vánoční dekora-
ce, které si děti odnesou domů, přečteme si vánoční pohádky
a snad půjdeme i spát ☺. Ráno, až se probudíme a nasnídáme,
ozdobíme venku stromeček a rozejdeme se do svých domovů.
Už se této akce nemůžeme dočkat ☺. 

Od měsíce ledna pro Vás nachystáme novinku, a tou je
ŠKOLKA NANEČISTO. Starší děti, které k nám chodí na pro-
gram a které nás dobře znají, zde budou mít možnost zkusit
být hodinku bez maminky. Hodinu povedou vždy tři členky
výboru Sluníčka, které všechny děti dobře znají. Všechny tři
mají zkušenosti s vedením dětí a s kurzy cvičení s dětmi. Pro
děti bude připraven program dle jejich schopností. Na tuto ak-
ce je třeba přihlásit se předem, kapacita bude omezená.

OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:

Den Skupina Čas Věk dětí  
(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: Všeználek 9.30 až 11.30 2 až 6 let

Úterý: Kuřátka 9.30 až 11.30 1 až 2 roky

Středa: Berušky 9.00 až 10.15 0 až 9 měsíců 
Kofátka 10.20 až 11.50 10 měsíců až 2 roky

(možno přijít už v 10 h)
Herna 15.00 až 17.00 0 až 6 let

Čtvrtek: Slůňata 9.30 až 11.30 2 až 6 let

Pátek: V pátek nás naleznete ve Chvaleticích, kde také cvičíme
s dětmi od 0-1 roku a 1-2 roky, viz rc-chvaletice.wz.cz 

Na program se není potřeba přihlašovat předem, 
těšíme se na Vás☺.

Rády bychom Vám poděkovaly v čase vánočním 
za celoroční přízeň a popřály pokojné a šsastné Vánoce!
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Oslava poslední noci keltského roku 
31. října jsme si vyzdobili klub, děti vydlabaly a vyřezaly

obrovské dýně, které jsme osvítili, zapálili jsme svíce, lucernič-
ky, lampióny, hořely ohně a tajemná noc začala. Namalovaná
strašidýlka, oblečená do kostýmů se ukázala také ve městě, kde
dostala nějaké dobrůtky. Opekli jsme si buřtíky a pili čarovný kelt-
ský nápoj. Oslava se vydařila také díky příznivě teplému večeru.

Podzimní turnaj v kuželkách
8. 11. jsme uspořádali turnaj v kuželkách, který vyhrála Eri-

ka Slaběňáková. Gratulujeme!
1. místo - Erika Slaběňáková 
2. místo - Daniela Doubravová
3. místo - Soňa Slaběňáková
4. místo - Bára Vosáhlová
5. místo - Kristýna Rácová
Děkujeme SKP - kuželky Přelouč, kde jsme mohli tento tur-

naj uspořádat.

Zdravotní prevence
10. listopadu jsme uskutečnili besedu u šálku čaje na téma

zdravotní prevence. Děti se dozvěděly, jak se v tomto podzim-

ním období máme oblékat, jak se chránit vitamíny a větším pří-
sunem ovoce a zeleniny proti bacilům

Připravujeme:
Každý čtvrtek otevíráme tělocvičnu, kde děti mohou využít

náčiní pro pohyb, trampolínu, skákat přes kozu, věnovat se mí-
čovým hrám (košíkové, florbalu, vybíjené). Nezapomeňte si do
tělocvičny přezůvky. 

6. 12. na svátek sv. Mikuláše do klubu Mikuláš opravdu
zavítá.

20. 12. Vánoce v klubu Radost, výroba svícnů, odlévání olova,
vůně cukroví, poslech koled, zdobení vánočního stro-
mečku a možná k nám zavítá i Ježíšek!!!

28. 12. Silvestrovská diskotéka!!! Nastává jako vždy loučení
se starým rokem.

Klub Radost přeje všem našim sponzorům, 
dobrovolníkům, zaměstnancům, dětem a lidem dobré vůle

poklidnou dobu adventní, vánoční svátky 
prožité v kruhu rodinném, aby nikdo nebyl sám. 

Zdraví a štěstí, lásku a úspěšný rok 2012.

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY - výtvarné techniky s nejrůzněj-

šími materiály 
- artterapie 
- PC - internet

ÚT - video klub, dramaterapie - povídání u šálku čaje
- preventivní programy, divadlo
- PC - internet

ST - společenské hry - soutěže
- doučování 
- práce na PC 

ČT - doučování, muzikoterapie - tělocvična (fotbal, vybíjená,
trampolína, kruhy, atd.)

- práce na PC
- doučování s gympláky
- muzikoterapie, karaoke, tanec
Zumba

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít PC
připojeného k internetu.

Otevírací doba klubu RADOST
PO—ČT 14:30 — 17:30

Kolektiv klubu Radost.
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Střediskový výlet 
- Indiana Jones

Na čtyřicet natěšených skautů z Pře-
louče vyrazilo hledat dobrodružství s In-
diana Jonesem. V roce 1936 nalezl světo-
známý archeolog Dr. Indiana Jones v pa-
řížských katakombách hrobku velmistra
templářského řádu Jacquese de Molay.
Řád templářů byl největším a nejmoc-
nějším křesfanským rytířským řádem stře-
dověku. Jejich odznakem byly bílé pláš-
tě, doplněné záhy o typické červené kříže.
Cesta k pokladu není jednoduchá, bada-
telé musí urazit tisíce kilometrů, navštívit
mnoho zemí na různých kontinentech,
překonat překážky a nástrahy.

A tak se nejodvážnější z odvážných
vypravili dne 7. 10. na skautskou základ-
nu Blažkovec u Holic. Sám by to nikdo
nezvládl, a nejen proto se spojili do vý-
zkumných týmů. Rázem šlo vše výrazně
snáz. Děti uvítal Indiana Jones, který si
je nejprve prověřil vstupními zkouška-
mi, zda jsou schopní mu v cestě za po-
kladem pomoci.

Dobrodruzi zvládli velké sportovní
výkony, najít v obklíčeném území dra-
hocenné artefakty, vyluštit těžké hlavola-
my, předvést kouzelné scénky zapomnět-
livém kouzelníkovi a mnoho dalšího. Po
zapeklitém boji s mapou, to nakonec
všechna družstva zvládla a poklad na-
šla. Ačkoliv jsme při cestě zpět zmokli,
dětem se výlet líbil. A já sám jsem moc
zvědavý, jaké dobrodružství nás příště
společně bude netrpělivě očekávat.

Druhý oddíl 
na zřícenině hradu Žumberk

Kluci z Druhého oddílu vyrazili na tra-
diční výpravu na své oblíbené místo. Zří-
cenina hradu Žumberk a přilehlá skaut-
ská základna se o druhém listopadovém
víkendu stala místem zvýšeného pohy-
bu skautů. Podobná akce probíhá kaž-
dý rok od roku 2003. Již na první výpravě
skupina Dvojkařů zakopala na utajeném
místě na hradě láhev se vzkazem do bu-
doucna. Láhev, kterou každoročně vyko-
peme, a na papír v ní napíšeme osobní
přání, nebo přání oddílu do příštího roku.
Vždy ji opět pečlivě uschováme. Perličkou
je její hledání, nebof je zakázáno kam-
koliv zapisovat polohu našeho pokladu.
A tak se místo na jeden den stane mís-

tem archeologického výzkumu. O víken-
du jsme toho stihli mnohem více. Něko-
lik venkovních sportovních aktivit střídal
program ve vyhřáté chatě. Večery jsme
obohatili kytarou a zpíváním. Jako podě-
kováni za možnost využití chalupy jsme
doplnili sklad dřevem z lesa. Výprava se
povedla a tak se těším, až zase příští rok
budeme láhev hledat.

Výlet nejmladších 
do Chrudimi

Na výlet jsme vyrazili Světlušky spo-
lečně s Plamínky. V sobotu 12. 11. v 10:49
jsme naposledy zamávali svým rodičům

a vyrazili směr Pardubice. V Pardubicích
byl čas půl hodinky, vyšli jsme před ná-
dražní halu a zahráli si spoustu honiček
a jednu zpívanou hru. Těsně před nástu-
pem do vlaku jsme se nasvačili a napili.
A poté jsme už uháněli na vlakové ná-
draží v Chrudimi. Do muzea jsme dorazi-
li v jednu hodinu a rozdělili se na menší
skupinky s pracovními listy. Po skupin-
kách jsme si postupně prohlídli celou
expozici muzea. Mohli jsme spatřit Per-
níkovou chaloupku, spoustu čertů, celé
oddělení Zlatovlásek, zahraniční loutky
a spoustu dalšího. Po prohlídce jsme na-
vštívili náměstí, prohlédli si ho a zahráli
pár her. Nakonec nás čekala už jen ta
samá cesta zpět na nádraží, i tu jsme
zvládli v naprostém pořádku a do Pře-
louče jsme dojeli v plném počtu.

Série přespání v klubovně
Týdně proběhne v našich klubovnách

minimálně sedm schůzek. Ani to někte-
rým oddílům nestačilo a tak uspořádali
na víkend přespání. Světlušky uspořádali
pyžamovou párty s plyšáky plnou tance.
Druhý oddíl navázal na oddílovou schůz-
ku filmovou nocí a skautky svůj večer po-
jali jako tvořivostně zábavný. Noční akce

v klubovně se osvědčili a tak v brzké době
budeme v podobných akcích pokračovat.

Roverská Olomouc
Naším cílem bylo seznámit se s his-

torií města, prohlédnout si ho, ale hlav-
ně, užít si společný čas. Když jsme v pá-
tek odpoledne dorazili, každý z nás už
měl v hlavě připravenou část historie Olo-
mouce, kterou jsme se cestou do klu-
bovny navzájem seznamovali. Viděli jsme
dóm sv. Václava, Horní i Dolní náměstí,
známý morový sloup, který je památkou
UNESCO, orloj a mnoho dalšího. I přes
drobné zabloudění se nám podařilo klu-
bovnu objevit a ubytovat se. Páteční noc
jsme strávili u hrnku čaje a zajímavých
stolních her.

Sobota byla věnována olomoucké zoo,
kterou najdeme v blízkosti Svatého ko-
pečku. Nejvíce jsme se těšili na žirafy, lvy
a vlky. I když byla sobota o podzimních
prázdninách, v zoo nebylo mnoho lidí.
Proto jsme skoro osamoceni navštěvo-
vali jednotlivé pavilony. Olomoucká zoo
je trochu jiná, než možná známe. Na-
chází se v prostředku lesa a konfronta-
ce s přírodou je opravdu mnohem lepší,
než v zoo uprostřed města. Když jsme se
zde dost vynadívali, vyrazili jsme autobu-
sem zpět do velkého města, kde jsme pro-
gram řešili individuálně. Večer jsme opět
pokračovali ve stolních hrách a obohati-
li jsme ho o noční procházkou po městě.

I když jsme si mohli v neděli pospat
o hodinku déle, ráno jsme se vyhrabali
z vyhřátých spacáků poměrně pozdě. Pře-
ci jen jsme byli „ušajdaní“ a měli jsme
za sebou několik kol deskovek. Tyto sou-
boje občas neměli konce, protože sou-
peři byli vyrovnaní. Nasnídali jsme se,
uklidili a vyrazili jsme zpět do Přelouče.
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Ohlédnutí za rokem 2011
a poděkování sponzorům

Vážení čtenáři Přeloučského Roštu. Ani
jsme se nenadáli a je zde prosinec, konec
roku, čas obvyklý pro bilancování. Dovolte
i mně, zhodnotit co vše se v Domově u fon-
tány podařilo změnit a vylepšit. 

Ve funkci ředitelky jsem již rok a půl a při ohlédnutí se na
začátek máme všichni velmi pěkný pocit, protože za sebou vi-
díme mnoho změn vedoucích ke kvalitnějšímu poskytování
sociálních služeb našeho domova. O některých novinkách jsme
Vás průběžně informovali, přesto si je dovolím shrnout. 

Při pohledu na budovu zvenku jistě upoutá pozornost no-
vá, oranžová fasáda, která pod sebou ukrývá zateplení budo-
vy a nově vyměněná plastová okna. Jsme rádi, že nemusíme
již mít obavy z průvanu z nedoléhajících oken a u některých
také z vypadnutí. Z těch větších stavebních změn, jsem ráda,
že se také podařilo zrekonstruovat další koupelny na oddě-
leních, včetně nákupu nových masážních van a sprchových
koutů, které jsou jednak pohodlné a důstojné pro klienty, ale
také umožňují využití moderní techniky v oblasti zvedání a pře-
misfování klientů a tím zvyšují také komfort práce zaměstnan-
ců a šetří jejich zdraví. V této souvislosti byly v letošním roce
také nakoupeny nová mobilní zvedací křesla pro přesun a zve-
dací sprchovací lehátko umožňující důstojné provedení hygie-
ny klientů trvale upoutaných na lůžko. Na všechna oddělení
byly také pořízeny myčky přenosných toaletních nádob, které
zvýšily hygienické podmínky klientů i personálu. Další celé od-
dělení bude v průběhu prosince vybaveno novými polohovací-
mi lůžky a všechna oddělení jsou dovybavena geriatrickými
křesly, která umožňují i klientům, kteří se již neudrží v sedící
poloze bez opory, pobývat s ostatními klienty a účastnit se dě-
ní v domově. Pro bezpečí klientů jsme také zakoupili evakuač-
ní plachty, které v případě nebezpečí umožní rychlou a pohodl-
nou evakuaci ležících klientů.

Ti z Vás, kteří se přepravujete vlakem, jste si mohli povšim-
nout, že u hlavní budovy nádraží máme novou vitrínu s aktuál-
ními informacemi o dění v domově. Stejně tak jsme pořídili
velkou informační tabuli v hlavní hale domova. Společně s tím,
jak se zvýšila nabídka aktivizačních programů pro naše klien-
ty, jsme zavedli prodejní výstavy výrobků našich klientů a vel-
mi nás těší, že jsou výstavy veřejností poměrně hodně navště-
vovány. Také nás těší, že jste využili naší výzvy k procházkám
v areálu domova. Je příjemné vidět skotačící děti u fontány a ro-
diny procházející se naším pěkným parkem s rozsáhlým arbore-
tem. Věřte, že jste Vaší přítomnosti zpestřili život i našim klientům.
Jak jsem zmiňovala, zvýšili jsme pro klienty nabídku aktivizač-
ních činností a kulturních akcí. Vznikl tak například Klub ku-
chařinek, cvičíme a tančíme s klienty na židlích, zvýšili jsme
četnost výletů za krásami a zajímavostmi okolí, s novými po-
můckami procvičujeme paměf, zavedli muzikantské hodinky,
pořádáme velké akce v areálu, a takto bychom mohli pokračo-
vat dále. Neváhali jsme také investovat peníze do kultury pro-
středí domova a postupně jsme zakoupili do jídelny, do společ-
ných prostor, ale i na pokoje klientů na 400 látkových ubrusů
(aby byly také na výměnu v době jejich praní), potažené teflo-

novou vrstvou, které jsou méně náchylné k ušpinění. Klienty
byla také uvítána změna ve stravování, když si v poledne mo-
hou vybrat ze dvou jídel. Jsme také rádi, že se podařilo rozšířit
nabídku služeb pro klienty a do domova dochází další kadeř-
nice, dvě nové pedikérky a dokonce kosmetička. 

Naší hlavní snahou je samozřejmě kvalitní péče o klienty,
jejíž součástí je rozvoj jejich sociálních kontaktů s rodinou a přá-
teli. Zavedli jsme proto pro rodiny sdělování aktualit z domova
a pozvánek na pořádané akce prostřednictvím elektronické poš-
ty. Nejenom pro rodiny, ale i pro zvýšení orientace klientů jsou
na všech odděleních umístěna tabla s fotografiemi a se jmény
všech pracovníků, kteří o klienty pečují. S rodinami také aktiv-
ně spolupracujeme na vytváření tzv. vzpomínkových kufříků,
které v podobě drobných předmětů a fotografií obsahují důle-
žité momenty života našich klientů. S klienty se vzpomínkami
pracujeme a dáváme jim tak odpovědi na důležité otázky typu
kým jsem byl, jak jsem žil… 

Udělali jsme také velký pokrok v oblasti lékařské péče o klien-
ty. Od července letošního roku je praktický lékař přítomen v or-
dinaci v domově celé dopoledne a je tak k dispozici nejen klien-
tům, které navštěvuje i u lůžka, ale také rodinám, kterým tak
mohou být poskytnuty aktuální informace přímo lékařem. Ordi-
nace lékaře je také nově vybavena přístrojem na měření EKG.

Většina zde uvedených změn a jak vidíte je jich opravdu hod-
ně, je spojena s jejich financováním. Chci proto poděkovat všem
sponzorům a dárcům, kteří v letošním roce přispěli na naši čin-
nost a dovolte mi je zde vyjmenovat:
Pardubický kraj - podpora činnosti v řádech milionů
Město Přelouč - posekání trávníku v části areálu před letní

akcí
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové - 50.000,-Kč na nákup zveda-

cího zařízení
K+B Expert s.r.o. - horkovzdušná trouba a sklokeramická var-

ná deska pro Klub kuchařinek
Baumarkt Globus Pardubice - kuchyňská linka pro Klub ku-

chařinek
ČSSD s podporou poslance pana Miroslava Váni - hudební

vystoupení zpěváků Josefa Sochora a Karla Bláhy
Hartman-Rico
Věra Malinská, Přelouč - 30.000,- Kč na nákup zvedacího za-

řízení
Respect a.s. Praha - počítač s vybavením
Internetový obchod www.zverimex-rybarské-potreby.com

- vybavení akvária, včetně akvarijních rybiček a krmení

Všem patří nejen obrovský dík, ale také uznání, za podporu
činnosti, která zvyšuje kvalitu péče poskytovanou našim klien-
tům, Vašim blízkým. Poděkování však patří také všem, kteří do
domova opakovaně dochází a bez nároku na odměnu pro na-
še klienty připravují kulturní a duchovní vyžití. Patří sem:
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charity Přelouč
Římskokatolická církev evangelická 
Českobratrská církev evangelická
Církev československá husitská
Elmet, spol. s r.o. - firma poskytla dobrovolníky, kteří nám po-

máhali při letním kulturně sportovním dni pro klienty a dě-
ti z mateřské školy
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Mateřská škola Přelouč
Základní umělecká škola Přelouč

Jsem však také velmi ráda, že touto cestou mohu veřejně
poděkovat, společně s celým vedením domova, všem zaměst-
nancům našeho zařízení. Bez jejich obětavé péče a pozitivní-
ho přístupu ke změnám by nebylo možno zavést mnoho zdán-
livých maličkostí, které však významně zvyšují kvalitu života
klientů v našem domově. 

Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány 
a vedoucí jednotlivých úseků

Dojeli jsme do Madridu!

Klienti Domova u fontány se v průběhu měsíce října zúčast-
nili projektu Rotopedtours 2011, který je zaměřen na podporu
pohybu, zlepšení kondice a zdraví seniorů. 

Letošní ročník je již pátý v pořadí a přihlásilo se do něj
62 seniorských zařízení z devíti krajů. V domovech pro se-
niory, klubech, denních stacionářích a dalších zařízeních
tak po celý říjen šlapalo na rotopedech nebo chodilo pěšky
1160 dam a pánů. 

Akce neměla soutěžní charakter, ale ryze motivační a u na-
šich klientů byla přijata s nadšením, dokonce jsme museli za-
půjčit dva rotopedy, abychom vyhověli zájmu. Nejmladšímu
účastníkovi bylo 60 let a nejstaršímu úctyhodných 99 let. Den-
ní výsledky jsme pečlivě zaznamenávali a podle počtu ujetých
kilometrů, neuvěřitelných 2394,8 km naši klienti pomyslně do-
jeli až do hlavního města Španělska - Madridu. Průměrně tak
naši klienti ušlapali každý téměř 160 km, což je obdivuhodné,
uvědomíme-li si, že mnozí z nich potřebují k pohybu berle,
chodítka či dokonce invalidní vozík. Vítězem se tak stal kaž-
dý účastník, protože všichni dokázali, že věk ani zdravot-
ní stav nerozhoduje, když chce člověk udělat něco dobré-
ho pro své zdraví.

Konečné výsledky přijela vyhlásit lektorka akce Mgr. Len-
ka Pechová, která předala každému účastníkovi Účastnický list
za ujeté kilometry a odměnu v podobě alternativních hudebních
nástrojů s využitím pro muzikoterapii.

Vzdělávací kurzy 
pro klienty Domova u fontány

Ve spolupráci s organizací SKP-CENTRUM o.p.s. za finanč-
ní podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, probíhají v Do-
mově u fontány kurzy pro klienty. Klienti, kteří měli zájem, již
absolvovali kurz na téma Správné stravovací návyky, který
proběhl ve dnech 24. 9. a 25. 9. 2011 a řeč byla o obecných
zásadách výživy seniorů, o nebezpečí malnutrice a dehydrata-
ce, o dietním stravování, včetně praktických příkladů sestavo-
vání jídelníčku pro seniory. Další konaný kurz nesl název Po-
hybové aktivity, uskutečnil se ve dnech 12. 11. a 13. 11. 2011.
Účastníci měli možnost poslechnout si vše důležité o nutnosti
pohybu pro člověka a velmi vítané byly praktické ukázky cvi-
ků, včetně cviků s pomůckami, jakými jsou např. francouzské
hole. V rámci projektu je pro naše klienty připraven ještě kurz
na téma Aktivizační techniky a pro zájemce z řad rodin na-
šich klientů a občanů Přeloučska je ve dnech 3. a 4. Prosince
připraven kurz na téma Stáří a Alzheimerova choroba, na kte-
rý jsme Vás opakovaně zvali ve dvou vydáních Roštu. Veškeré
kurzy jsou vedeny zábavnou interaktivní formou a všichni klien-
ti si z nich odnesli poznatky pro svůj život. 

Bc. Andrea Faltysová, DiS., vedoucí úseku péče o klienta
Martina Moravcová, DiS., sociální pracovnice
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V Jakub klubu…
Jakub listopadem proletěl strmým pá-

dem! Zažili jsme toho fůru. 
Založili jsme florbalové družstvo, to

je asi největší událost. Není to nic jed-
noduchého, ale snažíme se ze všech sil
a trénujeme, co to dá. Vyhlásili jsme tur-
naj pro všechny základní školy a jeho
průběh a výsledky budou překvapením
v dalším čísle. Naši sportovci dostali za
výdrž a odehrání turnaje nové vybavení,
aby se jim lépe hrálo a měli pak možnost
pokračovat dál. Třeba zase v příštím roce
vyhlásíme další amatérský turnájek pro
pobavení a pro radost. 

Kluci si natřeli a natáhli síf na nové
branky, které jim vyrobil a věnoval Jan
Stýblo a tímto mu za ně všichni děkuje-
me. Část vybavení a ceny pro vítěze jsme
pořídili za sponzorský dar od firmy SVOS,
které tímto rovněž děkujeme. 

Tématem měsíce byla První pomoc.
Zaměřili jsem se také na osobní bezpe-
čí, dopravní výchovu a běžná rizika.
U všech témat jsme si promítli malý pro-
grámek a některé situace jsme si ode-
hráli a vyzkoušeli na pomůckách. Dětem
se to docela líbilo a s nadšením se do pro-
gramu zapojily. 

Do klubu nám přibyl nový člen, kře-
ček Ferda. Zatím se mu u nás líbí, větši-
nu dne totiž prospí ☺. Objevilo se také
pár nových lidských tváří. 

Pomalu jsme se začali připravovat na
vánoční čas, vyráběli krásné andílky, sr-
díčka z jeřabin, zlaté kapříky, dárkové
krabičky a jiné věcičky. Zašli jsme na ku-
želky, tento rok naposledy. Bylo to opět
prima. Vaření jsme pro tentokrát vyne-

chali, vyřádíme se během adventu a na-
pečeme si spoustu cukroví. 

Vyhlásili jsme výtvarnou a rukoděl-
nou soutěž ve všech základních školách
na téma Co pro tebe znamenají Vánoce? 

V listopadu také proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, kte-
rou uspořádal Pardubický kraj ve spolu-
práci s Koalicí nevládních neziskových
organizací KONEP - Jak jsem potkal do-
brovolníka. Tři kluci z klubu se do soutě-
že zapojili a umístili se ve své kategorii
na krásném druhém místě. Gratulujeme
Rolandovi Rácovi, Martinovi Rácovi a Ni-
kolasovi Gašpárovi ☺. 

Chystáme na prosinec
#Andělé, čerti a Mikuláš - chodíme stra-

šit a nadělovat dětem na objednávku
#Mikulášský karneval 
#Amatérský mikulášksý turanj ve flor-

balu - i pro školy
#Výtvarná a rukodělná soutěž - Co pro

tebe zanmenají Vánoce? - i pro školy
a veřejnost

#Pečení cukroví 
#Vánoční besídka 
#Romský svět - velkoplošný preventivní

program
#Vánoční zdobení a tvoření

tým Jakub klubu

RC Kubíček
Program na prosinec 2011

RC Kubíček je otevřeno každý čtvr-
tek od 9 do 11.30 hodin. Najdete nás
v Orlovně (u kruhového objezdu) v pro-
storách Jakub klubu. Bezbariérový vstup,
zdarma.

V prosinci využijeme poslední denní
schůzky v Rodinném centru Kubíček ke
zpříjemnění předvánočního času. Čeká
nás zdobení perníčků, ochutnávání cuk-
roví, zpívání vánočních koled, výroba dá-
rečků, povídání o adventu a spousta her
pro děti.

V novém roce se budeme setkávat
při příležitostných programech, kurzech
a akcích.

V úterý 13. 12. od 17 do 19 hodin
zveme na VÁNOČNÍ KURZ FLORISTIKY
s Hankou Kubátovou

Maminky a babičky, přijpte si vytvo-
řit vánoční dekoraci do svého domova.

Na kurz si přineste svíčky, stuhy a ko-
šíčky na dekorace. Ostatní materiál bu-
de v ceně kurzovného, které je 50,- Kč.
Bezbariérový vstup.

POHODOVÉ VÁNOCE 
VÁM PŘEJE RC KUBÍČEK! 

NOVÁ SLUŽBA 
- PODPORA RODINY

Poděkování všem dárcům
Děkuji všem, kteří reagovali na vý-

zvu sběru dětského oblečení a obutí pro
rodiny, kterým poskytujeme naše služ-
by. Ohlas byl velký, z vašich darů jsme
oblékli děti, které to nejvíce potřebovaly.
Oblečení, obutí i hračky sbíráme i na-
dále. 

Váš kladný ohlas mi dodává naději,
že se můžeme obrátit na všechny dob-
ré lidi s další prosbou. Při poskytování
našich služeb jsme bohužel zjistili, že dě-
ti v těchto rodinách netrpí jenom nedo-
statkem oblečení a obutí, ale i nedosta-
tkem jídla. Možná se to někomu bude
zdát k neuvěření, vždyf nedostatek po-
travin si spojíme ještě tak s Afrikou, ale
u nás ? Není výjimkou, že přijedeme do
rodiny, kde je zcela prázdná lednička
a maminka vaří k obědu několik dní pou-
ze těstoviny, protože nic jiného nemá.
K večeři dá dětem krajíc suchého chle-
ba, máslo není a do braní je daleko. 

Zjistíte-li při svých nákupech po-
travin, že můžete koupit navíc balí-
ček těstovin, krabici rýže, sáček mou-
ky, brambory, zeleninu, ovoce, máslo
nebo cokoliv jiného, víme, kde je těch-
to potravin zapotřebí.

Rodiny často trápí i velký nedostatek
hygienických potřeb, pracích prášků, ná-
dobí, příborů, ložního prádla, ručníků, utě-
rek apod. 

Pokud se rozhodnete darovat potra-
viny nebo další potřebné věci, kontak-
tujte nás prosím na tel. 731 598 914, ne-
bo emailu hudcova.charita@seznam.cz,
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budeme vám opravdu velmi vděční. Ješ-
tě jednou děkujeme všem, kteří nám po-
můžete pomáhat.

Rita Hudcová, vedoucí služby

Klub Aktivní senior
První úterý v měsíci, tentokrát 6. 12.

2011, se sejdeme opět v klubovně Ja-
kub klubu od 9.30 a budeme zdobit na-
pečené vánoční perníčky. Vše připraví
Hanka Kubátová. Přijpte se podělit se
svými zkušenostmi a inspirovat se jinými. 

Vánoční setkání seniorů 
s biskupem Josefem Kajnekem

Srdečně vás zveme na předvánoční
povídání s pardubickým pomocným bis-
kupem Mons. Josefem Kajnekem. Set-
kání se uskuteční v úterý 20. 12. 2011
od 15.00 na faře (Masarykovo náměs-
tí 48). Pan biskup přijede do Přelouče na
naše setkání po dvouleté pauze, kdy kvů-
li povinnostem po odchodu biskupa Do-
minika Duky měl na starost vedení celé
diecéze a času měl málo. Na setkání
v Přelouči se už moc těší, tak přijpte! 

Ocenění dobrovolníků 
Dobrovolnického centra Přelouč

V rámci 11. výročí vzniku naši orga-
nizace a Evropského roku dobrovolnic-
tví jsme uspořádali 3. listopadu setkání
bývalých i současných dobrovolníků, kte-
ří od roku 2005 prošli našim Dobrovol-
nickým centrem. Bylo to už téměř 70 lidí
ochotných pomáhat druhým. Na setkání
přišlo 30 dobrovolníků. Všichni dostali
z rukou krajského radního Ing. Pavla Šo-
toly Pamětní list a ti, kteří svou dobrovol-
nickou práci vykonávají více jak dva roky,
dostali krásného keramického anděla.
Služebně nejstarší je dobrovolnice stu-
dentka Katka, která dochází k jedné oby-
vatelce Domova u Fontány již přes 4 roky.

Děkujeme všem těmto dobrým a ak-
tivním lidem, kteří svůj volný čas věnuji
práci pro druhé. 

Kdybyste se chtěl někdo připojit do
týmu dobrovolníků, můžete nás kdykoliv
kontaktovat. 

Za celou organizaci přeji vám všem
hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání
v novém roce 2012.

Zdenka Kumstýřová

Tříkrálová 
sbírka 2012
Rok 2011 vstoupil do svého posled-

ního měsíce a v naší organizaci vrcholí
přípravy na jednu z největších celostát-
ních sbírek, sbírku Tříkrálovou. Loňskou
sbírku zdobí hned několik nej a tak už
nyní doufáme, že ta letošní nezůstane
v jejím stínu. 

Hlavním organizátorem Tříkrálové
sbírky je Charita Česká republika, pod
jejíž záštitou probíhá koledování v síti
Charit jednotlivých měst a obcí. V letoš-
ním roce se tak stane už po dvanácté.
Sbírka má svá ustálená pravidla. Sku-
pinku tvoří zpravidla tři koledníci, které
doprovází vedoucí skupinky. Tím musí být
osoba starší 15-ti let vybavená průkazem
koledníka. Průkaz obsahuje podpisy od-
povědných osob a údaje o vedoucím.

Koledníci putují od domu k domu
s koledou a přinášejí přání pokoje a po-
žehnání pro celý další rok s tradičním
nápisem nad dveře +K+M+B (Kristus žeh-
ná tomuto domu).

Válcovitá kasička, do které kolední-
ci vybírají, musí být úředně zapečetěná
a označená razítkem městského úřadu.
Číslo kasičky musí souhlasit s číslem prů-
kazky a na kasičce musí být umístěna
nálepka se znakem Charity.

A kdy můžete Kašpara, Melichara
a Baltazara u svých dveří očekávat? Le-

tošní sbírka bude probíhat od pondělí
2. 1. do neděle 8. 1. 2012 a to nejen
v Přelouči, ale i v 37 přilehlých obcích.

Závěr sbírky bude patřit už tra-
dičnímu Tříkrálovému koncertu žá-
ků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba.
Krásné tóny se tu rozezní v neděli 8. 1.
2012 v 15 hodin.

Výtěžek sbírky bude použit na zajiště-
ní aktivizačních a pečovatelských služeb
pro seniory, na pomoc sociálně slabým
mladým rodinám s dětmi a pro provoz níz-
koprahového centra Jakub klub, který při-
spívá k tomu, aby se děti jen netoulaly po
ulicích.

Děkujeme už nyní Vám všem, kteří
se rozhodnou jakoukoliv částkou přispět
do kasiček koledníků a ukázat tak, že so-
lidarita a lidskost stále ještě vítězí nad
sobeckostí a zlobou.

Velký dík patří vedení ZUŠ Přelouč, pe-
dagogům i žákům za ochotu a spolupráci
při organizování tradičního charitativního
tříkrálového koncertu v kostele sv. Jakuba.
I když je pokaždé strašná zima a umělci
vystupují bez jakéhokoli honoráře, vytvo-
ří pokaždé nádhernou atmosféru a krás-
né rozloučení s vánočním časem.

+ K + M + B 2012 DĚKUJEME !

Monika Krejčíková, 
koordinátorka sbírky
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ADVENT 
V DOBRÉ NADĚJI

Když se řekne, že je žena v dobré na-
ději, čeká dítě. Poslední měsíc roku pro-
žíváme svátečněji a všichni „v dobré na-
ději“ čekáme na svátky vánoční, svátky
míru a klidu. My křesfané jim říkáme:
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ. Advent již za-
počal, v církvi je to čas očekávání druhé-
ho příchodu Krista. První příchod Krista
se již uskutečnil před cca 2011 lety, ale
stejně tehdy i dnes není o Krista velký

zájem. Přejeme si svátky míru a klidu, ale
nevíme, kde bychom tento mír a klid pro
své duše získali. Jedné známé jsem polo-
žil otázku: „Kdy už konečně chcete uvě-
řit v Krista?“ Její odpověp byla upřímná,
řekla, že zatím nevěří v Boha. Něco je,
ale… Řekl jsem, že Bůh je osobní a oso-
ba žije ve vztazích, můžeme k němu mlu-
vit a odpovídá nám i skrze slova Písma
v Bibli. Došla řeč i na Vánoce. „Proč je
slavíte?“ „Jako svátky, jako všichni ostat-
ní, v pohodě, doma, zajdu na koncert
nebo i do kostela…“ Od této ženy jsem
cítil nespokojenost v duši ohledně pro-
žívání svátků míru a klidu. Jednoduchá
odpověp zní: „Jediný Ježíš je klidem a mí-
rem pro tvoji duši“. Avšak: „Přijmeš Kris-
ta každý den za svého Spasitele?“ V do-
bré naději jsme se rozešli. Já s vírou, že
snad se tato žena rozhodne otevřít své
srdce Spasiteli o letošních Vánocích.
A ona, … a Ty,…?

Bůh a sladkosti - příběh
Jedna maminka se snažila svému dít-

ku vštípit morální základy a využila k to-
mu „zmizení“ několika sladkostí, které by-
ly schovány v jedné skříňce v obývacím
pokoji.

„Víš, že když jsi sebrala ty čokoládové
tyčinky, Pán Bůh tam byl s tebou, i když
jsi to neviděla?“ „Jistě.“ Přikyvovalo horli-
vé dítko. Ale sladkosti mizely dál. Mamin-
ka trpělivě opakovala: „Víš, že tě Pán Bůh
v tu chvíli viděl?“ „Jistě.“ „A co myslíš, co
by ti řekl, když jsi tam brala ty tyčinky?“
„Řekl by mi: Jsme tu jen my dva, já a ty,
vezmi dvě!“

Dítě mělo přirozeně pravdu. Bůh nic
nehlídá, ani na hřbitovech, kam ho mno-
zí lidé „vykázali“. A kdyby si měl vybrat
mezi nějakými sušenkami a mnou, bez-
pochyby by si vybral mne. Kolik „masek“
přisuzují Pánu vychovatelé, byf v dobrém
úmyslu? Kdo pak zbaví děti představ
o Bohu jako o „hlídači“, hrozivém soud-
ci, nebo jako o Ježíškovi, který přichází
jen o Vánocích. Z knihy: Bruno Ferrero:
Úsměvy pro duši, Portál, 2010.

Milí lidé Přelouče i okolí! Přeji Vám: 
Požehnaný advent, klidnou přípravu
a krásné svátky Narození Jezulátka.

Do nového roku 2012 
hodně Božího požehnání

zdraví a ochranu 
Bohorodičky Panny Marie.

P. Pilka Lubomír

Vánoční Bohoslužby 2011
- Kostel sv. Jakuba 

v Přelouči
Štědrý den 24. 12.

24:00 Přelouč - Půlnoční mše svatá
Boží hod vánoční 25. 12.

9:30 Přelouč
Sv. Štěpán 26. 12.

8:00 Přelouč
Svaté Rodiny 30. 12.

18:00 Přelouč 
Silvestr 31. 12.

16:00 Přelouč - Poděkování za rok 2011
Nový rok 1. 1. 2012

9:30 Přelouč
Tři králové 6. 1. 2012

18:00 Přelouč

Návštěvy 
přeloučského Betléma:

Štědrý den 24. 12. 14:00-17:00
Boží hod 25. 12. 14:00-17:00
Sv. Štěpán 26. 12. 15:00-17:00
Nový rok 2012 1. 1. 15:00-16:00
Křtu Páně 8. 1. 15:00-17:00
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Římskokatolická farnost
Přelouč

Vás srdečně zve na

Vánoční varhanní
koncert

Pondělí 26. pprosince 2011
Od 17.00 hodin

V kostele sv. Jakuba 
v Přelouči na náměstí

Účinkující:

Přeloučský cchrámový ssbor
Ad LLibitum

Pod vedením Lucie Pavelkové

a zzazní ii sskladby 
pro fflétnu aa vvarhany

flétna:  Lucie Stříbrná
varhany: Martin Hadáček



Dobrý den, vážení čtenáři kulinářské-
ho okénka. Dnes vám nabídnu recepty na
polévku, salát, omeletu, chufovku z vep-
řového masa a květák trochu jinak. 

Začneme polévkou. Bude to chutná
GULÁŠOVÁ POLÉVKA.

Co budete potřebovat: 0,5 kg před-
ního hovězího (kližky), 2 cibule, 2 lží-
ce sádla na osmažení cibulky, 3 větší
brambory, 2 celerové papriky, 2 rajča-
ta, česnek, drcený kmín dle chuti, gu-
lášové koření, sladkou mletou papriku,
sůl, pepř, kostku masoxu na vylepše-
ní chuti.

Postup: Na sádle zpěníme jemně po-
krájenou cibulku, přidáme na malé kost-
ky pokrájené maso, přisypeme papriku,
jemně nasekaný česnek (dle chuti), tro-
chu kmínu, gulášové koření, masox a na
malé kostky nakrájené brambory. Pod-
lijeme vodou, přikryjte pokličkou a na mír-
ném ohni duste. Před dovařením masa
přidejte pokrájená rajčata a papriky. Do-
lijte vodou tak, aby byly brambory potope-
ny. Na závěr můžete dosolit a dopepřit. 

Poznámka: Bude-li se vám zdát, že
polévka je řídká, přidejte 1-2 lžíce hoto-
vé jíšky. 

KVĚTÁK SYPANÝ STROUHANKOU
Co budete potřebovat: hlavičku kvě-

táku, strouhanku, máslo na osmažení
strouhanky, tatarskou omáčku. 

Postup: Květák rozeberte na menší
růžičky a uvařte v mírně osolené vodě.
Scepte a nechte okapat. Než se květák
dovaří, připravte si do zlatova opečenou
strouhanku. Pak květák rozložte na mis-
ku a posypte ho strouhankou. Kdo má
rád tatarku, může ji též použít. 

OMELETA DĚDY MORAVCE
Co budete potřebovat: 3 vajíčka,

10 dkg uzené slaniny, 1 ve slupce uva-
řený brambor, 1 cibuli, nasekanou pa-
žitku, sůl, pepř.

Postup: slaninu nakrájejte na malé
kostky a nechte na pánvi zesklovatět. Při-
dejte na kolečka nakrájený a oloupaný
brambor a cibuli (také na kolečka). Mír-

ně přisolte (pozor - slanina může být sla-
ná) a opepřete. To vše zalijte rozšlehaným
vajíčkem. Pod pokličkou na mírném ohni
dodělejte. Omeleta se neobrací. Na talíři
omeletu ozdobte pažitkou nebo petržel-
kou.

KUŘECÍ SALÁT
Co budete potřebovat: dva plátky

pečených kuřecích prsíček, 1 ve slup-
ce uvařenou a oloupanou bramboru,
celer tak velký jako je brambor, jedno
oloupané a rozčtvrcené jablko, 1 lžíci
majonézy, plnotučnou hořčici (přimě-
řeně), 1 lžíci tatarské omáčky, citrono-
vou šsávu, sůl, pepř dle chuti, natvrdo
uvařené vajíčko.

Postup: Prsíčka bez kůže nakrájejte
na malé kostičky, to samé brambor. Ce-
ler uvařte do poloměkka, nastrouhejte
a pokapte citronovou šfávou (nezhněd-
ne), jablko nakrájejte na tenké plátky.
Vše dejte do misky, přidejte majonézu,
tatarku, hořčici, trochu soli, pepře a vše
rukama pečlivě promíchejte a dejte vy-
chladit do chladničky. Na závěr ozdobte

misku na kolečka pokrájeným vajíčkem.
Může se též přidat rajské jablíčko. Podá-
vejte s opečenou vekou. 

VEPŘOVÉ ŘÍZEČKY NA SMETANĚ
Co budete potřebovat: 50 dkg vep-

řového plecka, 10 dkg uzené slaniny,
6 žampionů, velkou cibuli, sladkou
mletou papriku, 1 rajče, 1 zelenou pa-
priku, sádlo na smažení, trochu hlad-
ké mouky, sůl, pepř, 1 kostku masoxu,
skleničku sladké smetany, 2 sklenič-
ky zakysané smetany. 

Postup: maso nakrájejte na menší
plátky, posypte moukou a na tuku z obou
stran orestujte. Z pánve je odložte stra-
nou. Do výpeku přidejte na kostičky na-
krájenou slaninu, najemno nakrájenou
cibuli a nechte zpěnit. Posypte paprikou.
Přidejte nakrájené a oloupané klobouč-
ky žampionů, nakrájené rajče a zelenou
papriku. Opečené plátky masa vrafte do
pánve a duste. Přidejte kostku masoxu.
Než maso změkne, vše podlijte rozkved-
lanou smetanou, do které přidejte lžíci
mouky. Vše za občasného zamíchání dus-
te, dokud maso nebude měkké. Příloha
může být brambor nebo hranolky. Dob-
rou chuf. 

Pavel Culek
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Kulinářské okénko

Děti a mládež z farnosti Přelouč Vás srdečně zvou na Vánoční scénku s písničkami
„Když na svět přišla Láska“

Neděle 11.. lleeddnnaa 2012 v 1166..0000 hodin v kostele sv. Jakuba - Přelouč

Inzerce



Jižně od městyse Choltice se nachá-
zí malá obec s krásným názvem Svinča-
ny. Každého, kdo jede na jaře do této
vesničky nebo jí alespoň projíždí, musí
zaujmout rozkvetlé sady, které zaujíma-
jí značnou část katastru obce. Východně
směrem na Jeníkovice se rozkládají pol-
ní lány, které pro nás nejsou tak zajíma-
vé. Po prohlídce památek a seznámení
se s historií, to chce vyrazit na jihozápad. 

První majitelé osady Svinčany ve
13. století

Jméno Svinčany je různě vykládáno.
Nejsprávnější výklad bude asi ten, že jmé-
no osadě dala sama příroda, jak tomu je
u mnohých jiných obcí. Kolem Svinčan
se kdysi rozkládaly hluboké pralesy, kte-
ré se hemžily zvěří. Snad od množství di-
vokých sviní dostala tvrz i pozdější osada
své jméno Svinčany. Vladykové ze Svin-
čan sídlili na tvrzi pod kostelem asi tam,
kde se nyní nachází dům čp. 8. Zemanská
tvrz byla dřevěná, byla obehnaná náspem
a kolovým plotem, částečně chráněná vo-
dou. Již roku 1226 se na Svinčanech při-
pomíná vladyka Křišfan, jeho jméno je
zapsáno s mnohými jinými jmény, když
král Přemysl I. udílel milosti klášteru Li-
tomyšlskému. Po něm vládli vladykové
Vlček ze Svinčan, Přibek ze Svinčan. Svin-
čany patřily i pánům Choltickým z Újez-
da, Dubánkům z Duban, Tuněchodským
z Poběžovic těm byly prodány r. 1469-85
a někdy v této době byly rozděleny na
tři části. V roce 1541 přikoupil Svinčany
k panství Choltickému královský podko-
moří Jiřík Gerštorf z Gerštorfu. Ves Svin-
čany tak znovu získala jednoho majitele
a nebyla již od panství Choltického ni-
kdy odpojena.

Gerštorfové
Gerštorfové se stali pány ve Svinča-

nech, ale sídlili v Cholticích. Do Svinčan
ukládali jen své tělesné schránky. Do
dnešních dnů o nich svědčí nápisy z je-
jich hrobů, vane z nich velká zbožnost
a hluboká víra v Písmo. Náhrobní kame-
ny lze shlédnout ve svinčanském kostele.
Nejmocnější z Gerštorfů byl stejnojmen-
ný vnuk výše uvedeného podkomořího,
Jiřík Gerštorf z Gerštorfu, císařský rada
a soudce zemský, pán na Cholticích, Svin-
čanech, Svojšicích, Žestokách a Chrou-
stovicích.. Zemřel roku 1612 a téhož roku
připadly Svinčany Bernardovi Mikuláši
z Gerštorfu. Protože se Gerštorfové zů-

častnili českého odboje proti Habsbur-
kům, byl jejich majetek r. 1624 prodán
Krištofu Šimonu z Thunu.

Kostel sv. Vavřince ve Svinčanech -
- hrobka rytířů z Gerštorfu

Af přijíždíme do Svinčan z kterékoliv
strany, nejprve se nám z terénních vln vy-
noří cibulovitá věž kostela sv. Vavřince.
Kostel nechal postavit v letech 1764-
-68 hrabě Jan Josef z Thunu. Nový kos-
tel byl postaven na místě starého dřevěné-

ho kostelíka, který vznikl dávno předtím,
než jsou výše uvedeny záznamy. První pí-
semné zmínky o existenci kostela a fary
ve Svinčanech najdeme v listinách z let
1349-51. K nejstarším památkám, pochá-
zejícím ještě ze starého kostela patřily
dva zvony. Do současnosti se zachoval
jen jeden, byl ulit zvonařem Tomášem
z Kutné Hory v roce 1591, nákladem Ji-
říka ml. z Gerštorfu. 

Výzdoba nově postaveného kostela
je laděna starozákonně, kde mezi sta-
rozákonními biblickými postavami klečí
sv. Vavřinec. Fresku vytvořil v roce 1774
Josef Kramolín, malíř pozdního baroka.
Zajímavou součástí historie kostela jsou
i záznamy o jeho údržbě. Např. mezi ji-
nými stavebními opravami bylo v roce
1912 do kostela zavedeno elektrické svět-
lo. Dvanáct památných náhrobních mra-
morových kamenů rytířů Gerštorfů z let
1574-1612, vlastně deset jich bylo opět
vráceno do kostelního interiéru, což je
nesporně zachránilo. Renesanční kamen-
né náhrobky byly při stavbě nového kos-
tela v letech 1764-68 ze svého původního
umístění vyňaty a zazděny do hřbitovní
zdi a tudíž vystaveny téměř na sto pa-
desát let povětrnostním vlivům. Dva z nich
jsou nadále vystaveny nepříznivým pod-
mínkám na vnější zdi svinčanského ko-
stela. Rytíři dle zápisu v kronice našemu
kraji velmi prospěli, moudře vládli, niko-
ho neutiskovali. Pokoj budiž popelu je-
jich, v půdě svinčanského chrámu.

Svinčanská fara - kulturní památka
Svinčanská fara byla v 16. a 17. sto-

letí jedinou na celém panství, a protože
se celé okolí přiznávalo k víře evangelic-
ké, bývali ve Svinčanech až do bitvy bě-
lohorské faráři téhož vyznání a to ve-
směs ženatí. Po vypuzení evangelických
kazatelů 1621-1623 zůstal kostel ve
Svinčanech bez duchovního až do roku
1665. Fara svinčanská byla archivem
pro celé panství Choltické, od r. 1683
uchovávala matriky jako jediná fara ve
svém okolí.

Dle úřední listiny z r. 1792 podepsa-
né hrabětem Janem Josefem z Thunu je
uvedeno, že dal postavit nejen kostel ve
Svinčanech ale přestavěl i faru, k níž byl
položen základ r. 1778. 

Důkladná a prostorná fara čp. 1, jed-
nopatrová, v přízemí klenutá, s mansard-
skou šindelovou střechou, velkým dvo-
rem s hospodářskými staveními a krásnou
zahradou. V prvním patře je velká jídel-
na, ozdobená obrazy krajinnými a antic-
kými hlavami, prací malíře Jos. Kramolí-
na. Popis pochází z doby, kdy byla fara
obývána a sloužila svému účelu. V po-
sledním desetiletí stavba barokní fary vel-
mi zchátrala, ale naštěstí má svého za-
chránce. Na svinčanskou faru, kulturní
památku nynější uživatel dal novou šin-
delovou střechou a stará se o zachráně-
ní kulturní hodnoty celé stavby.

Po seznámení se s historií vyrazíme
z nadmořské výšky 260 m n. m. (nadmoř-
ská výška kostela) a budeme směřovat
na jihozápad, kde vystoupáme na nej-
vyšší kopec katastru a to Vysokou skálu
s nadmořskou výškou 337 m. Bude to
hezká procházka lesními porosty, která
je nejideálnější na podzim v době, kdy
rostou houby. Pozorný návštěvník si všim-
ne roztroušených malých skalek a určitě
najde i pozůstatky po malých lomech, kde
se v minulosti lámal kámen. Chceme-li
pozorovat lesní zvěř, které je zde dosta-
tek, chce to jenom se chovat tiše. Od Vy-
soké skály je to jenom kousek na roz-
hlednu Barborku, která je sice už v jiném
katastru, ale je z ní krásný výhled právě
na Svinčany.

Volně zpracováno dle svinčanské kroniky
a jiných archivních materiálů.

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Pole, sady, lesy to vše kolem Svinčan



Jeho životní příběh
jakoby vyšel z pe-
ra Jana Drdy. Ta-
ké on, stejně jako
Drdovi hrdinové,
byl obyčejný člo-
věk, který v rámci
svých možností se
nebál postavit pro-
ti zvůli a útlaku,
jak nám dokláda-
jí archivní materi-

ály a vzpomínky pamětníků.
Ve vsi Nížkov, která leží mezi Přiby-

slaví a Polnou na Českomoravské vyso-
čině se 8. listopadu 1898 narodil manže-
lům Laštovičkovým syn František, který
byl prvním z pěti dětí. Mlynářské řeme-
slo se v jejich rodině dědilo po mnohá
pokolení a také František v něm vynikl.
Po skončení základní školy, když zača-
la 1. světová válka, ve které padl jeho
otec, byl jako nejstarší syn rodině velkou
oporou. Po válce r. 1918 odešel do Čá-
slavi pracovat do mlýna a také tam poz-
ději vystudoval Střední zemědělsko-hos-
podářskou školu. V čáslavském mlýně
potom až do roku 1932 uplatňoval své
vzdělání a zkušenosti.

Ačkoli není pan Laštovička zdejším
rodákem, přesto bychom měli znát jeho
jméno stejně dobře, jako například jmé-
no městského správce Jana Dítěte a jiné
významné osobnosti našeho kraje, která
si lidé s úctou opakují celé generace. Ve
škole se učíme znát jména králů a pre-
sidentů, ale dějiny píšou také obyčejní li-
dé, kteří se svými činy neméně zapisují
do historie. V temných dobách, kdy naši
vlast okupovalo fašistické Německo mno-
ho českých mlynářů pomáhalo potřeb-
ným přečkat léta nouze, ale výrazně me-
zi nimi vyniká jméno Františka Laštovič-
ky. V dobách, kdy bylo mletí mouky „na
černo“ trestáno německými fašisty i smr-
tí, neohroženě pomáhal všem, kteří o po-
moc požádali. Mouku prodával za 3 až
4,50 Kč a chudým lidem rozdal mnoho
mouky zadarmo. Protože si nevedl žád-
né zápisky, snad by sám ani nespočítal,
kolik vagónů by se dalo naplnit moukou,
kterou semlel pro hladovějící lidi. Pod-
poroval rodiny zatčených, daroval mou-
ku na živení Rusů, ukrytých v Přelovicích.
Musel prožívat mnoho napjatých chvil -

- nebezpečí nad ním viselo každou minu-
tou. Dnes už nezjistíme, který člověk byl
příčinou toho, že se pan Laštovička ocitl
dne 21. prosince 1944 před německým
zvláštním soudem v Praze pro mletí „na
černo“. Pan mlynář měl tehdy štěstí, byl
pro nedostatek důkazů propuštěn a mohl
dále pokračovat ve své úctyhodné čin-
nosti. Byl také po celou válku místním
důvěrníkem Sociální pomoci, ve Břehách.
Zpráva z 8. ledna 1946 z novin „Národní
osvobození“ ukazuje praktickou pomoc,
kterou tato organizace v době okupace
poskytovala: „Česká sociální pomoc pro-
váděla celostátně v letech 1938-45 do-
brovolnou sociálně zdravotní péči. Vy-
plácela v této době finanční podporu na
různé akce, jako prázdninové stravová-
ní, ošacení, léčebnou péči poškozeným
leteckými útoky, rodinám českých politic-
kých vězňů, legionářům a jejich pozůsta-
lým, na podpůrnou péči o jednotlivce a je-
jich rodiny poskytla celkem 602 miliónů
500 000 Kč.“ Činnost Františka Lašto-
vičky ve Břehách jako důvěrníka Sociál-
ní pomoci v letech 1943-45 je doložena

v břežské kronice: „příjem r. 1943 - 9.890 K,
vydání 7.000 K, příjem r. 1944 - 11.245 K,
vydání 15.500 K, příjem r. 1945 - 16.210 K,
vydání 33.850 K. Dne 7. ledna 1945 bylo
v obci sebráno 7 pokrývek pro české ob-
čany „nasazené“ Němci na zákopové prá-
ce. Místní sociální výpomoc ve Břehách
splnila a plní i nadále úspěšně svůj úkol.“
Takový je zápis kronikáře. Záslužnou čin-
nost mlynáře Laštovičky také za války
vděčně zaznamenaly místní národní vý-
bory mnoha obcí zdejšího okresu a po

válce se stal členem okresního Národní-
ho výboru v Pardubicích.

Záslužná práce výrovského mlynáře
definitivně skončila v roce 1948. Někteří
lidé chtěli získat ostruhy pro svou novou
kariéru a tak připravili svým zlým jazy-
kem dobrému mlynáři zlý konec. V těch-
to dobách, kdy jedna totalita vystřídala
totalitu druhou a lidé bez zodpovědnos-
ti a udavači měli své volné pole působ-
nosti, byl František Laštovička obviněn
za nezákonnou hospodářskou činnost
a odsouzen na pět let. Tři roky strávil v já-
chymovských dolech a zbytek v příbram-
ských uranových dolech. Co nedokázal
fašismus v roce 1944, dokázal nastupu-
jící komunismus v roce 1948. Jména zlo-
činců smaže jejich vyměřený lidský čas,
ale nesmaže zkázu, kterou způsobili.
Pan Laštovička se po přežitých útrapách
v uranových dolech již nevrátil do výrov-
ského mlýna, ale do Seníku, kam se mu-
sela jeho rodina přestěhovat a kde jej
po všech trampotách zastihla i smutná
zpráva o tragické smrti jeho syna a na-
konec také smrt jeho samotného 8. dub-
na 1972. Úmrtí manžela přineslo vdově
existenční nesnáze, nakonec se musela

domáhat důchodu
po svém manželo-
vi - mlynáři, který
pomáhal vždy a za
všech okolností
všem, kteří o po-
moc požádali. Po-
hnutý osud sta-
tečného člověka -
- dobrodince, a je-
ho ženy Marie
uzavřel historii pět
set let starého vý-
rovského mlýna
a obohatil přelouč-
ské regionální dě-
jiny o jméno po-

sledního výrovského mlynáře - Františka
Laštovičky. 

Poděkování patří všem, kteří mlynáře
Františka Laštovičku znali, a byli ochot-
ni o jeho osobnosti a činnosti poskyt-
nout informace. 
Pro volné zpracování článku byla pou-
žita kronika Břehů a jiné archivní ma-
teriály.
Dějiny města Přelouče - Petr Vorel díl I., II.

Marcela Danihelková
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Historie výrovského mlýna V.
Vzpomínka na Františka Laštovičku - posledního výrovského mlynáře

František Laštovička
- mlynář na Výrově



Již jedenáctý ročník rybářských závodů mládeže v přívlači
se uskutečnil v neděli 30. října. Místem klání mladých adeptů
Petrova cechu se stala VELKÁ půlka Slavíkových ostrovů. Cel-
kem se s místními dravci této vody přišlo popasovat 33 závo-
dících. Z tohoto počtu byly tři děvčata a sedm hostů. Početný byl
i pomocný personál = tkzv. servismani z řad rodičů, či sourozen-
ců závodníků. Lovilo se tři hodiny bez přestávky, bez vymezení
lovných úseků pro jednotlivé závodníky. Každý závodník mohl
lovit formou pochůzky po celém revíru dle vlastního výběru. Po
revíru bylo rozmístěno deset rozhodčích, kteří prováděli zápis úlov-
ků. Hodnotila se každá (za ústa) ulovená ryba = 1 mm = 1 bod.

Pro závodníky, kteří se umístili na prvních třech místech, by-
ly mimo jiné připraveny pěkné poháry a medaile. A to jak v míst-
ním (přeloučském) hodnocení, tak v celkovém tedy (krajském)
hodnocení. Rozdávaly se tedy dvě sady pohárů a medailí. Byla
připravena i cena za nejdelší ulovenou rybu. Také další ceny
byly velmi pěkné a hodnotné. Prvních sedm vyhodnocených si
mohlo odnést kvalitní přívlačkový prut, pro další místa byly při-
praveny vlasce, voblery, smáčky, twistry, jig. hlavičky ap. - dle
vlastního výběru. Cenu obdržel každý závodící, i když se mu ne-
podařilo ulovit žádnou rybu.

Co se týče úlovků, nedopadlo to asi tak dobře jako v minu-
lém ročníku, ale přesto bylo uloveno: 30 okounů, 1 cejn, 1 šti-
ka (ukázková, hluboká, dlouhá 77 cm). Rybu se podařilo ulo-
vit tedy 12 z 33 přítomných závodníků.

První tři místa obsadili:
1)  Dlouhý František 935 b RK Heřmanův Městec
2)  Jíška Jan 891 b Milevsko
3)  Bažant Tomáš 850 b RK Živanice

Nejdelší ulovená ryba:
štika 77 cm - ulovil  Dlou-
hý František z RK Heřma-
nův Městec

Ceny všem mladým
účastníkům závodu pře-
dával jednatel  MO pan
Zářecký, který zároveň po-
přál všem mladým rybá-
řům mnoho zdaru a dal-
ších sportovních úspěchů.

Na závěr vyhodnocení byl rozporcován a na místě sněden
krásně MARCIPÁNOVĚ ZELENÝ sumec obecný  (cca 6 kg) od
cukrářky p. Slovíkové - všem chutnal.

VELKÝ DÍK patří pořadatelskému sboru a všem sponzorům.
Jejich výčet spolu s fotogalerií najdete jako vždy na webových
stránkách rybářské organizace.

S pozdravem Petrův zdar 
vedoucí mládeže při MO ČRS Přelouč
Kratochvíl Josef

Čas vánoc, čas klidu a pohody

Pokud opravdu chceme, aby nadchá-
zející čas adventu a vánoc byl opravdu
časem klidu a pohody, musíme se sami
o to také trochu přičinit. Advent je čas,
kdy se začínají více používat svíčky. Pro
spoluobčany je to navození příjemné at-
mosféry, ale hasiči ve svíčce vidí poten-
cionální zdroj zapálení. Chovejme se te-
dy k nim velmi obezřetně.

Nejčastěji požár vznikne při zapome-
nutí zapálené svíčky, odložené na hořla-
vém podkladě, při neopatrné manipulaci
a jejím převrhnutí při odpadnutí žhavé-
ho knotu na hořlavé předměty. Stane se
i to, že majitel bytu nebo chaty usne při
zapálené svíčce nebo že svíčku převrh-
ne domácí zvíře. Jaká je zde rada - svíčky
odkládejme na nehořlavé podložky, ne-
stavme je pod hořlavé předměty, protože
teplo stoupá vzhůru a pokud odcházíme
z domu či bytu nebo jdeme spát, svíčku
raději zhasneme.

Vánoce jsou svátky klidu a pohody,
zachovejme si je tedy takové a dbejme
zvýšené opatrnosti při používání svíček

a zde myslíme i těch elektrických, který-
mi zdobíme vánoční stromečky. Základ-
ní radou je prostudování návodu k těm-
to elektrickým svíčkám a především se
jím řídíme. Příčinou požáru může být
i nevhodně umístěná a zapálená prskav-
ka, mějme na paměti, že prskavky ne-
patří do rukou dětem.

Po vánocích je jen krůček k Silvestru
a jeho bujarému oslavování, zde si vzpo-
meňme, že používání pyrotechniky je ve-

lice nebezpečné a rachejtličky jsou kaž-
doročně příčinou mnoha požárů.

Co říci na závěr, chraňme si svoje
zdraví a život, ale i svůj majetek, není to
tak složité. Stačí například vybavit si svůj
dům nebo byt autonomním hlásičem po-
žáru a hasicím přístrojem.

Příjemné prožití svátků vánočních,
vše nejlepší do nového roku přejí hasiči.

Pavel Nejtek
HZS Pardubického kraje
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Koleský kůň MIRAINO letos ovládl oje-
dinělé překážky závodiště Kolesa v sezó-
ně 2011. Třikrát byl nominován do hlav-
ních překážkových dostihů a vždy vítězně
bodoval. Poprvé v dubnu s mezinárodním
žokejem Kouskem, podruhé v červenci,
kdy se konal hlavní mítink roku v Kole-
sách. V tomto mítinku MIRAINO byl veden
ostříleným žokejem Andrésem a doslova
strojovým tempem se zvyšujícím se spí-
dem v cílové rovině vítězně bodoval. Tre-
nérovi, majiteli, žokejovi přála i pardubic-
ká frekvence 107,8 FM Radia Beat, která
jim předala ceny z rukou mistra světa
v letecké akrobacii a profesionálního AIR
SHOW pilota Marka Hyky (domovské le-
tiště Sazená - Kralupy nad Vltavou).

Další zajímavostí dne byla i účast
v dostizích žokeje Bohuslava Mátla, kte-
rý se historicky zapsal v loňském roce ja-
ko nejlépe umístěný český žokej ve Vel-
ké ceně Švýcarska steeplechase 4200 m,
a to 4. Místem na závodišti v Aarau, kde
byl v sedle koně GILMOUR (trenér V. Lu-
ka ml.). V tomto dostihu Švýcarska také
bodoval žokej Zdenek Matysík 2, který se
umístil v první šestici žokejů, kteří protli
„cílovou pásku“. Matysík je synem trojná-
sobného vítěze Velké pardubické Maty-
sík - PERUÁN. Poslední koleský zářijový
mítink opět vítězně ovládl MIRAINO Pav-
líny Sůrové s žokejem Andrésem v sed-
le, a potřetí bodoval. Dle slov trenérky
Martiny Růžičkové - to je kůň, který do-
káže vyhrávat i na jiných závodištích.
Toto vítězné tažení MIRAINA mělo být
zúročeno na závodišti v Pardubicích při
mítinku Velké pardubické, kdy koleský
kůň byl přihlášen do rámcového dostihu
a v sedle byl opět žokej Andrés, který cí-
til vítězně dokončit dostih, ale předposled-
ní steeplechase skok asi vycítil snahu
Andrése. Na tomto skoku při překonání
MIRAINO padá, Andrés se ocitá v kotou-
lech 10 m za překážkou a dostih pro ko-
ně skončil. Co může těšit trenérku Pav-
línu Sůrovou?! Druhé místo v Koleském
šampionátu 8. Ročníku Ceny pro nejlep-
šího překážkového trenéra Kolesa 2011.
V Kolesách letos obhájil loňské vítězství
trenér František Zobal (umístění jeho ko-
ní do 5. místa).

V 10. Ročníku Koleského šampioná-
tu O nejlepšího překážkového jezdce, žo-
keje, amazonku (s umístěním do 5. místa)
v Kolesách bodovali v kategorii jezdec -
- Ondřej Velek, žokej - Josef Bartoš 2, jezd-
kyně, amazonka - Barbora Málková.

Jelikož se koleská dráha velice speci-
fikou dostihů podobá centrální dostiho-
vé dráze v Aarau, Švýcarsko, je i součás-
tí koleských cen 8. ročník Cena Swiss turf
Aarau, CH - Ocenění překážkového trené-

ra, jezdce/žokeje ve švýcarských dosti-
zích s účastí/umístění v Aarau. Letošní
velice kvalitní vizitku se vystavil žokej
Zdenek Matysík 2 (jehož počátky ve Švý-
carsku byli těžké, před lety utrpěl těžký
úraz od koně).

Ti, kteří byli jmenováni v rámci dosti-
hových cen si převzali v Kavárně Evropa
Pardubice 22. října 2011 ceny a ručně
broušené poháry.

Letošní koleský šampionát se zaha-
joval v měsíci lednu v Penzionu Kolesa
v rámci frekvence 107,8 FM Beat Par-
dubice, tak naladily sněhové vločky do-
stihovou Anketu 16. ročníku, která byla
součástí slavnostního dne v Kolesách.
Osobnosti turfu, partneři Anketu zaháji-
li na důstojném místě cinkotem švýcar-
ského zvonce. První anketní lístky pro ve-
řejnost byly rozdány při II. kvalifikaci na
VP, kde je i poslední prezentace při mí-
tinku Velké Pardubické kontinentálního
dostihu. V Kolesách byla druhá největší
prezentace Ankety díky panu Sůrovi, kte-
rý ji dává prostor na závodišti, uznávané
turfmany i veřejností. Anketní lístky by-
ly též zaslány na sekretariáty závodiště

Aarau (CH) a AINTREE (Liverpool, GB).
V rámci letošní Ankety nebyly počítány
hlasy pro Lucii Baluchovou, která vloni
po páté zvítězila a vstoupila do Síně slá-
vy. Zároveň byli i TOP vítězkou roku 2010.
Letošní hlasy obdrželi pro Nejsympatičtěj-
šího jezdce, žokeje, amazonku českých
překážkových dostihů 2011 jezdec On-
dřej Velek, žokej Josef Bartoš, amazonka
Barbora Málková. Top vítěz Ondřej Velek.

Jmenovaní si převzali tradiční skle-
něné ručně broušené poháry, které se
zhotovují v Čisté u Horek u Staré Paky
v brusírně paní Dagmar Plecháčkové,
která již 14 let pro Anketu chystá po-
háry. Postupně se k nim přidaly poháry
v rámci v rámci koleských cen a též i pro
cenu SWISS TURF Aarau, (CH). V rámci
Ankety několik pohárů vlastní i letošní
vítěz VP žokej Josef Váňa.

Slavnostní večer svou přítomností
zpečetili (dali punc) osobnosti českého

turfu, osobnosti, partneři, kterým je nut-
no poděkovat, že jsou těmi, kteří mají
zájem držet linii dostihové Ankety a dal-

ších cen na patřičné úrovni. Přítomným
v Kavárně Evropa podladili slavnostní at-
mosféru tóny hudebních nástrojů KV Ban-
du Karla Vávry.

Josef Vaníček Jun.
Pořadatel a 107,8 FM Pce Beat

12 / 2011 33

Sport !

Černá a bílá vlajka vítězně vlály v Kolesách



A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 16. 10. 
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI 5 : 4
góly: Hejhal 2x, Příhoda, Kopecký (2:2, 3:1, 0:1)

sobota 23. 10. 
HC JESTŘÁBI - SK SUDOMĚŘICE 1 : 4 (1:2, 0:2, 0:2)
gól: Příhoda

neděle 24. 10. 
HC JESTŘÁBI - HBC RIGUM HODONÍN 5 : 6 na sam. náj. 
góly: Příhoda 3x, Sádovský, Kalousek (2:0, 2:3, 1:2 - 0:1)

neděle 30. 10. 
HC JESTŘÁBI - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE 
góly: Svoboda, Hejhal 2 : 3 (1:0, 0:3, 1:0)

neděle 6. 11. 
HC JESTŘÁBI - TJ ACS MALENOVICE SV 1 : 2
gól: Svoboda (0:1, 0:1, 1:0)

neděle 13. 11. 
HC JESTŘÁBI - HBC VSETÍN 5 : 1 (1:0, 3:0, 1:1)
góly: Slanina, Svoboda, Sádovský, Tesák, Hejhal

Zápasy odehráli:
P. Brykner, Jan Kraus - M. Šmíd, L. Bažant, Z. Čapek, M. Kazimír,
L. Tesák, M. Štajner, J. Příhoda, P. Svoboda, Z.Hejhal, J. Kalousek,
P. Sádovský, R. Kubát, R. Kopecký, T. Vorba, D. Kazimír, R. Sto-
klasa, T. Hackenberg, J. Ježek, L. Komůrka, J. Hora, F. Mucha,
M. Slanina 

B-TÝM (OBLASTNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 16. 10.
HC JESTŘÁBI B - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE B 
góly: Šolta 2x, Kopecký, 6 : 3 (0:2, 4:1, 2:0)

Rob, Hackenberg, M. Kazimír

neděle 23. 10.
HBC MEDVĚDI PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B 
góly: Adámek, Mucha, Šanda 2 : 3 po sam. náj. 

(0:2, 0:0, 2:0 - 0:1)

neděle 6. 11.
HC JESTŘÁBI B - HBC AUTOSKLO-H.A.K. PARDUBICE C 
góly: Mucha 2x, Komůrka 2x, 7 : 0 (1:0, 3:0, 3:0)

Rob, Pecka, Raška

neděle 13. 11.
HC JESTŘÁBI B - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC C 
góly: Novotný, Raška, D. Kazimír 3 : 1 (1:0, 0:1, 2:0)

Zápasy hráli:
Jan Kraus, Jar. Kraus - L. Komůrka, P. Svoboda st., L. Dvořák,
T. Hájek, D. Kazimír, M. Kazimír, F. Mucha, J. Šolta, R. Raška,
P. Maschke, P. Rob, J. Novotný, R. Kopecký, T. Hackenberg,
R. Kubát, F. Zerzán, R. Adámek, P. Šanda, J. Kadera, M. Slanina,
J. Pecka, M. Pidanič, O. Holub, Vysoký, F. Oliva

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 23. 10. - hráno v Poličce
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 
gól: Balada 4 : 1 (0:1, 2:0, 2:0)

HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 0 : 2 (0:0, 0:0, 0:2)

neděle 6. 11. - hráno v Přelouči
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 
góly: Moravec 3x, J. Novotný 2x 5 : 1 (1:0, 2:0, 2:1)

SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 5 : 3 (0:0, 4:1, 1:2)
góly: Moravec 2x, Navrátil 

Utkání hráli:
P. Kratochvíl - O. Kadaník, V. Navrátil, F. Balada, J. Novotný, V. Metzl,
T. Malina, L. Moravec, J. Vamberský, M. Dekereš, F. Doležálek,
O. Novotný 

STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)
sobota 22. 10.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 12 : 2 (2:1, 7:0, 3:1)

SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 5 : 3 (1:1, 2:2, 2:0) 

sobota 6. 11.
HC JESTŘÁBI - HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988 

0 : 13 (0:3, 0:5, 0:5)

HC JESTŘÁBI - HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988 
0 : 3 (0:1, 0:0, 0:2)

sobota 12. 11.
HC JESTŘÁBI - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE 

2 : 8 (0:6, 0:1, 2:1)

HC JESTŘÁBI - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE 
2 : 19 (2:5, 0:7, 0:7)

Hráli:
M. Chalupa, P. Kratochvíl, J. Kmoníček, R. Gabriel, T. Hudec, P. Pla-
vec, J. Vamberský, M. Havlíček, J. Hlušička, T. Hudec, D. Tykvan 

- fáda -

Od 26. listopadu, a v průběhu prosince, ledna a února, bu-
de na hokejbalovém stadionu „Pod parkem“ probíhat již tradič-
ní zimní 1. PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA o putovní pohár.
Letos již po šestadvacáté.

Po řádném přihlášení bylo do soutěže zařazeno 11 týmů.
V této soutěži nastupují vedle sebe hráči, kteří mají hokej-

bal přes zimu jen jako doplňkový sport, až po současné Mistry
světa v tomto odvětví. Proto zveme diváky, aby si nenechali ujít
„prestižní boje“ o ceněný pohár, jenž bude vítězi předán na
banketu v únoru 2012.

Aktuální výsledky a program zápasů se lze dočíst na inter-
netových stránkách http://www.jestrabi.prelouc.com/

- fáda - 
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ZÁVĚR HOKEJBALISTŮ V PODZIMNÍ SEZÓNĚ

1. PŘELOUČSKÁ
HOKEJBALOVÁ LIGA

2011-12



Muži A:
trenér: Martin Bulušek, asistent: Otakar Marek

Vítězství v 1. kole Českého poháru
BK Přelouč - Basket Poděbrady 96 : 66 (56:26)
Konvalina 18, Zikmunda 16, Sojka 15, Von-
dráček 12, Marek 11, Miřejovský 7, Bulušek 5,
Pacák L. 4, Blažek 2, Šimon 2, Přemyslovský 2,
Šindelář 2

Druhá liga byla zahájena výhrami…
BK Přelouč - TJ Třebíč 89 : 69 (49:26)
Marek 17, Sojka 17, Zikmunda 14, Bulušek 10,
Miřejovský 10, Vondráček 9, Konvalina 6, Pře-
myslovský 4, Pacák L. 2

BK Přelouč - BC Vysočina 97 : 83 (40:42)
Konvalina 26, Zikmunda 21, Sojka 18, Miřejov-
ský 14, Marek 10, Vondráček 5, Přemyslovský 2,
Pacák L. 1 (2/1)

… porážky přišly na hřištích soupeřů
BSK TJ Jičín - BK Přelouč 93 : 76 (39:35)
Zikmunda 19, Marek 18, Konvalina 11, Soj-
ka 11, Pacák L. 8, Šimon 6, Bulušek 2, Vondrá-
ček 1 

Basketbal Nymburk - BK Přelouč 71 : 67 (42:40)
Zikmunda 25, Konvalina 13, Miřejovský 12,
Sojka 5, Bulušek 4, Šimon 2, Vondráček 2

Po tuhém boji ve 2. kole Českého poháru porážka
BK Přelouč - BK Kondoři Liberec 78 : 86 (39:34)
Zikmunda 18, Sojka 16, Konvalina 14, Ma-
rek 14, Bulušek 9, Kmošek 5, Miřejovský 2

Dvě těsné domácí prohry ve druhé lize…
BK Přelouč - TJ Sokol,BC Darren Chrudim 68 : 73 (33:33)
Sojka 24, Zikmunda 18, Konvalina 16, Ma-
rek 5, Miřejovský 4, Bulušek 1 

BK Přelouč - BK Žoár nad Sázavou 67 : 71 (34:31)
Sojka 17, Miřejovský 11, Konvalina 10, Zik-
munda 10, Bulušek 8, Pacák L. 5, Kmošek 4,
Vondráček 2 

Dvě důležitá vítězství na domácím hřišti
BK Přelouč - Sokol Hradec Králové 75 : 43 (41:22)
Miřejovský 15, Konvalina 13, Zikmunda 11,
Marek 9, Sojka 9, Šindelář, Přemyslovský 4,
Bulušek 4, Šimon 2, Blažek 2

BK Přelouč - BK Synthesia Pardubice 89 : 71 (44:38)
Marek 21, Zikmunda 18, Konvalina 15, Soj-
ka 15, Bulušek 11, Miřejovský 7, Přemyslov-
ský 2

Zajímavosti:
Petr Heřman ml., odchovanec přeloučského basketbalu,
reprezentant ČR v dorosteneckých a juniorských kategoriích,
později i hráč extraligového týmu BK Pardubice, se vydal zku-
sit štěstí do Basketbalové akademie na Kanárských ostro-
vech, kde by měl rozvinout své dovednosti a talent. Přejeme
hodně úspěchů!!!

Přelouč má mezinárodního rozhodčího 
basketbalu vozíčkářů!

Po Petru Hrušovi, který se před časem stal mezinárodním
FIBA rozhodčím basketbalu, splnil v polské Lodži veškeré pod-
mínky na rozhodčí IWBF Jakub Král a stal se tak teprve tře-
tím mezinárodním rozhodčím basketbalu vozíčkářů za ČR!

V přeloučské Sokolovně se sešly 
generace basketbalistů…

V sobotu 5. listopadu patřila Sokolovna těm, kteří se roz-
hodli oslavit 65. výročí založení basketbalového oddílu! Bě-
hem dne se návštěvníkům představila na palubovce družstva
současných hráčů a hráček, nejmladších i starších, a také těch,
kteří si basket přišli po dlouhé době opět zahrát… Slavnostní
schůzi zahájil předseda BK Přelouč Jan Dašek, jenž přivítal za-
kládající členy oddílu M. Breberu a J. Maršálka. Poděkování se
dostalo také L. Buluškovi , jednomu z nejstarších členů a velké-
mu iniciátorovi příprav tohoto výročí. Všichni přítomní pak ucti-
li minutou ticha památku těch, kteří se tohoto setkání nedožili...

Pro všechny návštěvníky Sokolovny byla připravena výstav-
ka vytvořená především z kronik, dobových fotografiií v albu-
mech i v obrazech, diplomů, ocenění a trofejí z posledních let,
zájemcům byla umožněna prohlídka nové sportovní haly. Ve-
čer se rozproudila zábava, vzpomínalo se, tančilo, … Vrcho-
lem večera byla soutěž ve střelbě trestných hodů a bohatá
tombola. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kte-
ří basketbalové oslavy finančně podpořili!!!

D. Rambousková

12 / 2011 35

Sport !

Pod basketbalovými koši…

65. basketbalová sezona v Přelouči (2011-2012) začala zápasy těchto družstev
(výsledky jednotlivých utkání do 15. 11.)
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V minulém čísle Roštu jsme čtenáře Roštu informovali o star-
tu florbalových družstev mužů, juniorů a dorostenců oddílu Orla
Přelouč do nové sezóny. Ve vánočním čísle přeloučského měsíč-
níku pak tedy přinášíme přehled o situaci celků mladších žáků,
starších žáků a také nově vzniklého družstva žen.

Orel Přelouč - starší žáci:
Starší žáci v úvodních čtyřech mistrovských zápasech zatím

potvrzují naděje realizačního týmu, že tyto dva ročníky přelouč-
ských florbalových nadějí jsou velmi slibné a mají poprvé v his-
torii klubu šanci na vítězství v krajské lize, ze které vítěz po
jejím skončení na jaře příštího roku postupuje na mistrovský
turnaj nejlepších celků z celé České republiky.

Samozřejmě k této vysoko položené metě je ještě velmi dlou-
há cesta, ale její první úsek kluci zvládli. Zejména výhra nad
silným rivalem ze Sokola Pardubice s trenéry hrajícími florba-
lovou extraligu se cení - nestává se totiž často, aby žáci Orla
Přelouč přehráli bez problémů tohoto tradičního soupeře. Potě-
šilo též vítězství nad Chrudimí, kdy po jasné první třetině a vlaž-
ně, profesorsky odehrané třetině druhé, se dokázal tým se-
mknout a otočit nepříznivě se vyvíjející zápas 3 brankami
v posledních 2 minutách.

Starší žáci se zatím mohou opřít o silnou obranu, která té-
měř již kompletně nastupuje i za družstvo dorostu a v útoku
pak o početnou soupisku, z níž lze vždy sestavit 3 úderné laj-
ny, které nedají soupeři ani na chvíli vydechnout. Také mít vy-
rovnanou brankářskou dvojici není v této kategorii běžným
jevem, což určitě přináší svoji kvalitu do hry celého družstva.

Výsledky:
Sokol Pardubice 8:3  (2:2, 2:0, 4:1)
FbK Svitavy 13:3  (4:0, 2:1, 7:2)
FTC Vysoké Mýto 5:2  (1:0, 3:1, 1:1)
FBC Piráti Sokol Chrudim 9:7  (5:1, 1:5, 3:1).

Čelo tabulky 3. ligy:
1. Orel Přelouč 4 4 0 0 12 35:15
2. FbK Orlicko-Třebovsko 4 3 1 0 10 21: 9
3. FTC Vysoké Mýto 4 3 0 1 9 15: 8
4. Sokol Pardubice 4 2 0 2 6 14:16
5. FbK Česká Třebová 4 1 1 2 4 13:13

Orel Přelouč - mladší žáci:
V mladších žácích tým Orla Přelouč stále doplácí na letitý

problém neexistence samostatného družstva elévů, kde ti nej-
menší již od svých 8-9 let získávají základní dovednosti s flor-
balkou a děrovaným míčkem. Takto se pak většina našich mlad-
ších žáků učí vše za pochodu, kdy již zároveň hrají soutěžní
zápasy s kluky, kteří již mají tyto první krůčky 1-2 roky za se-
bou, což je samozřejmě při hře znát. Doufejme jen, že se poda-
ří proto do příštích let sehnat a následně vyškolit trenéry ochot-
né věnovat svůj volný čas i těm nejmenším florbalistům.

Na druhou stranu v této věkové kategorii nejsou důležité
výsledky jednotlivých zápasů, ale radost a zkušenosti ze hry,
takže Česká florbalová unie (ČFbU) ani nevede v duchu této fi-
lozofie tabulku soutěže a statistiky jednotlivců. Snahou totiž

je, aby si pokud možno všichni kluci co nejvíce zahráli a získa-
li chuf do dalších tréninků.

Výsledky:
FbK Svitavy 3:2 a 1:4 Sokol Pardubice A 5:11
FBC Piráti Sokol Chrudim 4:6 TJ Lubná 1: 4
Sokol Pardubice B 7:6 a 2:5 FBC Peaksport Litomyšl 1: 5

Orlice Přelouč - ženy:
Každý začátek bývá těžký. Není tomu jinak ani v případě

startu historicky prvního florbalového družstva žen z Přelouče
v mistrovské soutěži ČFbU. Zejména pokud navíc souhrou ne-
šfastných okolností dojde při teprve druhém soutěžním zápa-
se ke komplikované zlomenině holenní a lýtkové kosti jedné
z našich hráček při jinak běžném souboji u mantinelu. V prů-
běhu celé historie florbalu v Přelouči se dosud nic takové ne-
stalo. Za celý oddíl tak přeji Ellen brzké uzdravení!

O to více pak potěší vůbec první výhra v soutěži po heroic-
kém výkonu celého družstva v zápase s béčkem Hradce Králo-
vé. Najednou se dařily i takové věci, které se normálně ne a ne
povést a trenéři z áčka mužů nestačili zírat, jaký že tým to tré-
nují! Když se k tomu pak přidá jedna kontumační výhra za na-
stoupení neregistrované hráčky soupeře k zápasu, je pak na
dolní polovinu tabulky celkem pěkný pohled☺. Doufejme, že to
naše hráčky povzbudí k dalšímu tréninku a úsilí co nejrychleji
si osvojit florbalové dovednosti. Potenciál k tomu určitě mají.

Na závěr článku o přeloučském florbalu pak za celý oddíl
přeji všem jeho členům, fanouškům florbalu, čtenářům Roštu
a vůbec všem občanům Přelouče a okolí pokojné a radostné
Vánoce a připomínám, že florbal v Městské sportovní hale do
Vánoc lze shlédnout ještě v těchto termínech:

neděle 4.12. - starší žáci,
neděle 18.12. - junioři.
Začátky utkání a další podrobnosti z přeloučského florba-

lu pak můžete sledovat na našich 5 nástěnkách po městě či na
webových stránkách www.fbcprelouc.ic.cz.

V neposlední řadě pak za celý oddíl děkuji našim sponzorům:
Skupině ČEZ, Stavebnímu podniku Přelouč s.r.o., Městu Přelouč,
Pardubickému kraji a firmě JP Sport (se speciální florbalovou
nabídkou v novém internetovém obchodě www.florbalka.cz),
bez nichž by fungování tak početného oddílu za rozumné ce-
ny pro jeho členy nebylo myslitelné.           

Mirek Kumstýř

Orel Přelouč - oddíl florbalu
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