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47. schůze rady města proběhla
dne 4. 6. 2012. Radní na ni mimo jiné
schválili odprodej cisternové automobi-
lové stříkačky ŠKODA CAS 25- Š 706 RTHP
za cenu min. 90.000,-. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že došlo k dovybavení jednotky
SDH Přelouč nákupem nové automobi-
lové stříkačky, je na radě města předklá-
dán návrh k odprodeji staré. 

Rada města pověřuje Odbor správy
majetku a infrastruktury MěÚ Přelouč
k udělování souhlasu žadatelům s umís-
Yováním přenosných reklamních zaříze-
ní na veřejném prostranství charakteru
veřejné zeleně a ostatních ploch. Pokud
si fyzická osoba nebo právnická osoba
požádá o umístění reklamního zařízení
na veřejném prostranství - pozemních
komunikacích, jedná se o výkon státní
správy a příslušné povolení vydává Odbor
stavební, vodoprávní dopravy MěÚ Pře-
louč. Pokud si FO nebo PO požádá o umís-
tění reklamního zařízení na veřejném pro-
stranství charakteru - veřejná zeleň nebo
ostatní plochy vydá souhlas s umístě-
ním Odbor správy majetku MěÚ Přeluč.
Toto bude podkladem pro zpoplatnění
zvláštního užívání tohoto druhu veřejné-
ho prostranství. 

Rada města rovněž souhlasí s bez-
úplatným umístěním informačního LED
panelu na pozemku města p.č. 1791/16
v rámci realizace projektu Modernizace
odbavovacího systému integrované do-
pravy Královéhradeckého a Pardubické-
ho kraje - II. fáze, jehož realizátorem je
OREDO, s.r.o. Hradec Králové. Společnost

OREDO s.r.o. Hradec Králové připravuje
pro Pardubický a Královéhradecký kraj
projekt modernizace vybavení systému
veřejné dopravy, v rámci kterého budou
na vytipovaných zastávkách umístěny
elektronické informační panely. Panely
budou cestující informovat o nejbližších
odjezdech autobusů meziměstské do-
pravy, MHD i vlaků, včetně případných
výluk či zpoždění spojů. V Přelouči OREDO
vytipovala pro umístění panelu zastáv-
ku Přelouč-železniční stanice, která je
nejvíce využívána. 

49. schůze rady proběhla 25. 6. Na
svém programu měla mimo jiné návrh
na dopravní řešení centra Přelouče. Vzhle-
dem k tomu, že v ulici Československé
armády se dokončují stavební úpravy ko-
munikace, je nutné dořešit dopravní si-
tuaci v přilehlých ulicích. Rada města po
projednání navržených řešení stanovila,
že ulice Tůmy Přeloučského bude v úse-
ku mezi ulicí Československé armády
a Riegrovou ulicí obousměrná, ulice Ko-
menského bude jednosměrná ve smě-
ru z ulice Pražská. Dále Rada města vy-
dává nařízení obce č. 8/2012, kterým se
vymezují oblasti města Přelouče, ve kte-
rých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání motorového
vozidla jen za sjednanou cenu, s účin-
ností od 15. 7. 2012, ceník č.2/2012, kte-
rým se stanoví cena za stání silničních
motorových vozidel na místních komuni-
kacích, nebo jejich vybraných úsecích
v Přelouči a vymezené oblasti, ze kterých

mohou „oprávněné osoby“ získat parko-
vací kartu. 

Radní dále vzali na vědomí návrh ře-
šení umístění kontejnerů u Penny Marke-
tu. Společnost Penny Market nesouhlasí
s umísYováním kontejnerů na tříděný od-
pad na parkovištích u svých prodejen. Od-
bor správy majetku a infrastruktury pro-
to cca během 1 měsíce vybuduje nové
stanoviště v ulici Sportovní. Bude se jed-
nat o zpevněnou plochu po levé straně
vedle chodníku na pozemku p. č. 311/4,
který je ve vlastnictví města. Sem budou
přemístěny všechny kontejnery, které se
nacházejí na parkovišti u Penny Marke-
tu, a to včetně kontejneru na textil. Od-
bor životního prostředí tuto informaci
písemně sdělil společnosti Penny Mar-
ket a zároveň společnost požádal o str-
pění kontejnerů na stávajícím místě po
dobu výstavby nové zpevněné plochy.
Vzhledem k tomu, že stanoviště u Pen-
ny Marketu je velice vhodné z hlediska
spádovosti a velkého pohybu občanů,
navrhujeme v budoucnu vybudovat no-
vé stanoviště v těsném sousedství stá-
vajícího a to na pozemku p. č. 2244. 

Rada města rovněž vzala na vědo-
mí žádost FK Přelouč o poskytnutí mi-
mořádné dotace na provoz a údržbu
stadionu užívaným a provozovaným fot-
balovým klubem. Projednán byl rovněž
zápis sportovní komise. Vyplývá z něj,
mimo jiné, že byla posouzena žádost od-
dílu SK Kuželky. Komise odsouhlasila fi-
nanční dotaci 5000 Kč z fondu sportov-
ní komise na uspořádání super poháru
ČKA mezi vítězem I. ligy a vítězem po-
háru ČKA v kategorii mužů a žen. Pro
Přelouč se jedná o uspořádání výjimeč-
né, prestižní akce.                       mh
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
14. 6. 2012. Zastupitelé si mimo jiné vyslechli zprávu o čin-
nosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastu-
pitelstva a vzali na vědomí stanoviska výboru majetkového a fi-
nančního. Zastupitelstvo rovněž schválilo rozpočtové opatření
č. III rozpočtu města pro rok 2012 s tím, že příjmy v rozpočtu
budou činit 130.673 tis. Kč a výdaje budou činit 147.065 tis. Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let. Za-
stupitelstvo města rovněž projednalo závěrečný účet města
a souhlasí s celoročním hospodařením města Přelouče za rok
2011 bez výhrad. Dále zastupitelstvo schválilo smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města pro Charitu Přelouč, nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež Jakub Klub ve výši 75 tis. Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytování příspěv-

ku na provoz Domova u fontány Přelouč. Princip a důvod po-
skytování příspěvku byl již v zastupitelstvu města projednán
a byl s ním vysloven souhlas. Je zřejmé, že se bude do budouc-
na jednat o pravidelný příspěvek města za „své“ občany a byl
zvolen jako kompromis, kdy město Přelouč se jako jediné
v rámci Pardubického kraje nestalo zřizovatelem pobytového
zařízení pro seniory a výše poskytovaného příspěvku je v po-
rovnání s ostatními zřizovateli těchto služeb v Pardubickém
kraji minimální. Poskytování příspěvku městem je nejen jakým-
si projevem morálního postavení města ke svým nesoběstač-
ným občanům, ale i zárukou, že potřební přeloučští občané
budou v Domově umístěni. Faktem je, že požadavky na umístě-
ní občanů do tohoto zařízení dalece přesahují kapacitní mož-
nosti zařízení, průměrná čekací doba na umístění se pohybuje
v řádech mnoha měsíců (výjimečně roků). 

Zastupitelstvo města schvaluje a vydává OZV č. 7/2012,
kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, Požární řád města
Přelouče, ve znění OZV č. 4/2010.                               mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA



Úřad práce ČR 
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Zaměstnanost

Informace k s-Kartě
Karta začne být vydávána postupně od července 2012.

Budou ji dostávat všichni lidé, kteří pobírají nepojistné sociál-
ní dávky a dávky týkající se zaměstnanosti.

Jde hlavně o: 
" rodičovský příspěvek
" přídavek na dítě
" příspěvek na bydlení
" dávky v hmotné nouzi
" dávky pro osoby se zdravotním postižením
" podpora v nezaměstnanosti (s-Karta začne být vydávána

až po 1. 10. 2012)

O nic se nemusíte starat a nikde žádat. Vydávání karty bu-
de postupné, dostanete ji zdarma na úřadu práce. Vydání kar-
ty bude probíhat takto: 
# každý příjemce karty bude písemně vyrozuměn o tom, že

je jeho karta na úřadu práce připravena k vyzvednutí
# klasickou poštou přijde dopis s bezpečnostním kódem (PIN)

a heslem. 
# při převzetí s-Karty úřad práce ověří vaši totožnost (občan-

ský průkaz) a klient dostane příručku s návodem, jak lze
kartu používat, informaci o podmínkách použití a také sa-
zebník plateb. Podepíše formulář o přijetí karty.

Proces z pohledu příjemce dávky

Dále obdrží:
$ 2/3 nosiče karty s heslem k autentizační funkci
$ obal na kartu
$ příručku pro držitele sKarty
$ sazebník České spořitelny a.s. pro s Kartu
$ podmínky České spořitelny a.s. pro vydání a používání

sKarty a otevření platebního účtu
$ přílohu Návod na aktivaci karty

Kontaktní centrum pro sKartu:
bezplatná linka 800 752 782

Dostupnost 24 hodin denně. 
Linka je spravována Českou spořitelnou.

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace: http://portal.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce Čes-
ké republiky - krajské pobočky v Pardubicích. 

Kontaktní pracoviště zajišYuje následující služby: 
Zprostředkování zaměstnání 950 144 401, 402, 403, 404, 405
Státní sociální podpora 950 144 501, 502, 504
Hmotná nouze 950 144 503, 520
Soc. služby, přísp. na péči 950 144 521
Dávky pro os. se zdrav. post. 950 144 505, 506
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V současné době dochází v celé republice k finální fázi
digitalizace filmové distribuce, klasické filmové kopie kvapem
mizí a jsou nahrazovány kopiemi digitálními. Pro kina, která
nebudou vybavena novou digitální technologií, to znamená
postupně ukončit provoz, protože filmy budou k dispozici pou-
ze v novém formátu. Aktuální filmové tituly jsou již nyní distri-
buovány na přenosných harddiscích a následně promítány
pomocí počítačové techniky. Distribuce klasických kopií by mě-
la skončit s koncem roku 2012. Jistě si mnozí z vás všimli po-
stupnému snižování odehraných titulů v posledních měsících
v našem kině. Bylo to a je právě z důvodu nedostatku filmo-
vých titulů na klasických 35 mm pásech.

Digitální technologie přináší nový divácký zážitek díky pod-
statně vyšší obrazové kvalitě, dokonalejšímu vícekanálovému
zvuku a samozřejmě promítání titulů ve 3D. Nelze opomenout
ani fakt, že premiérové tituly bude možno promítat zároveň
s celostátní premiérou. Toto díky omezenému počtu vyrobených
kopií a tomu, o jak významné kino z hlediska tržeb se jednalo,
nebylo dosud možné. Zároveň je možno v případě dostatečné-
ho zájmu diváků realizovat přímé přenosy divadelních, sportov-
ních, hudebních a jiných představení. Nyní i naše kino čeká
přechod na digitální technologii s možností projekce ve 3D
formátu. Přípravy začaly již před 2 lety kompletní rekonstrukcí
všech prostor předsálí kina, sociálních zařízení, bufetu a šatny.
Zároveň byla v těchto prostorách vyměněna elektroinstalace

a centrální topení. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové
řízení na dodavatele nové technologie pro digitalizaci městské-
ho kina formou zadání podlimitní veřejné zakázky. Vítězem se
stala firma D - cinema s.r.o. Praha jakožto firma s nejnižší na-
bídnutou cenou. Veškeré financování je zajištěno z prostřed-
ků Města Přelouče a částečně poskytnutím účelové dotace ze
Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české
kinematografie. Samotná instalace nové digitální technologie
je plánována v letošním roce na druhou polovinu měsíce srp-
na s tím, že v prvním týdnu měsíce září by měl být spuštěn
zkušební provoz. Vzhledem k stávající povaze a interiérovým
možnostem našeho kina byla vybrána tzv. pasivní technologie
umožňující 2D a 3D projekci na stříbrném plátně, založená na
kruhové polarizaci světla. V tomto případě odpadá složité půj-
čování, mytí, skladování a výměna baterií v brýlích. Každý di-
vák si zakoupí vlastní 3D plastové brýle v ceně od 20 do 30 Kč,
které mu již zůstanou, a které si při další návštěvě kina přine-
se na představení.

Na závěr bych chtěl velice poděkovat vedení města, za-
stupitelstvu a všem, kteří digitalizaci městského kina podpoři-
li a od září pozvat všechny příznivce kvalitní filmové produkce
na představení do městského kina v Přelouči. 

D. Reichman
Kulturní služby města Přelouče
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DIGITÁLNÍ 3D KINO V PŘELOUČI

6. července 2012 bude sběrný dvůr uzavřený
Upozorňujeme občany, že v pátek 6. července 2012,
v den státního svátku, bude sběrný dvůr uzavřený.
Občané mohou sběrný dvůr využít hned následující 

sobotu v normální otevírací dobu, a to od 8—12 hodin.
Děkujeme občanům za pochopení.

Inzerce

Inzerce



Vážení čtenáři,
protože se poslední dobou setkávám s dotazy související-

mi s užíváním omamných a psychotropních látek, rád bych se
zde tímto problémem aspoň v krátkosti zabýval. Dotazy při-
cházejí zejména od občanů, kteří jsou obtěžováni zápachem
z konzumace konopí (marihuany, trávy, jointů, marušky…).
Jak je to tedy s nejčastěji užívanou drogou marihuanou? 

Přestupkový zá-
kon nám v § 30 ří-
ká, že přestupku se
dopustí ten, kdo ne-
oprávněně přechová-
vá v malém množ-
ství pro svoji potře-
bu omamnou nebo psychotropní látku. Malým množstvím je
zde váhově myšleno u marihuany množství do 15 gramů. Nad
toto množství se již jedná o trestný čin, za který hrozí odnětí
svobody do 1 roku, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Co
je malým množstvím u všech stanovených psychotropních
a omamných látek může každý vyhledat v na-
řízení vlády č. 467/2009 Sb.

Kouření marihuany je tedy přestupkem, za
který hrozí pokuta do 15.000 Kč. Policie ČR mů-
že toto jednání řešit blokovou pokutou na místě
a zabavenou látku zničit nebo zaevidovat. Měst-
ská policie přestupek zaeviduje, zajistí důkazní
materiál a předá správnímu orgánu nebo přivolá
na místo policii ČR pro podezření ze spáchání
trestného činu. 

Trestné je také pěstování konopí, pokud pěs-
tovaná rostlina obsahuje více než 0,3 % látku
tetrahydrocannabinol (THC).

Pokud někdo tuto lát-
ku prodává nebo dává
někomu dalšímu nebo
mu ji jakýmkoliv způso-
bem nabízí, může se do-
pouštět trestného činu dle
§ 283 trestního zákoní-
ku - Nedovolená výroba
a jiné nakládání s omam-

nými a psychotropními látkami a s jedy nebo Šíření toxikoma-
nie dle § 287 tohoto zákoníku.

Rozhodně není pravdou, že užívání psychotropních ne-
bo omamných látek v tzv. malém množství je beztrestné!

Krátce z našich událostí…
Záchrana káčat…

Dozorčí přijal oznámení, že v Račanském rybníčku jsou
ve stavidle uvězněna káčata a nemohou se dostat zpět na
hladinu ke kachně. Hlídka MP nedokázala kvůli mřížím ká-
čata vyndat a tak byla spuštěna záchranná akce ve spoluprá-
ci s hasiči. Po vynaložené námaze se podařilo káčata evakuo-
vat a vypustit zpět na volnou hladinu. ☺

Poděkování a uznání
Velmi mě těší, že mohu na tomto místě podě-

kovat lidem, kteří jsou ochotni udělat mnohem víc
než by museli a pomáhají tak nejen nám, ale i os-

tatním potřebným.

Za celou městskou policii přeji všem pohodové a klidné
strávení letních měsíců a načerpání nových sil na vašich do-
volených!

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
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Zvláštní dík patří paní Lence Rutové za obětavou a ne-
zištnou spolupráci s MP Přelouč v oblasti péče o nalezené
psy umísYované dočasně do kotce městské policie. Děku-
jeme za všechny němé tváře, kterým pomohla najít nový
domov, a o které se dočasně nebo i trvale postarala. Paní

Rutová, patří Vám veliký dík za to, co děláte! 

Další nemenší dík patří majiteli autoservisu pa-
nu Ivanovi Mikovovi z Přelouče. Již mnoho-
krát neváhal a na prosbu lidí, kteří si omylem
uzavřeli svoje vozidlo, se vždy dostavil na mís-
to a vozidlo otevřel. V posledním případě se
tak stalo ve čtvrtek 14. 6. 2012 v odpoledních
hodinách, když majitelka omylem nechala klí-
če ve vozidle a vozidlo se uzavřelo. Na tom by
nebylo nic tak neobvyklého, kdyby ve vozidle
nezůstal uzamčený tělesně postižený syn ma-
jitelky, který sám nedokázal zevnitř auto otev-

řít. Náhradní klíče nebyly k nalezení ani doma a tak ne-
byla jiná možnost než v „krajní nouzi“ vozidlo otevřít. Toto
se zhruba po půlhodině panu Mikovovi podařilo a šYastná
rodina byla opět pohromadě. Jako již v mnohých případech
předtím nevzal za svoji práci ani korunu. Proto mu patří na-
še srdečné poděkování za ochotu a jeho čas, který si vždy
najde, aby pomohl ostatním v nouzi.

M STSKÁ
POLICIE

Ì

P

ØELOUÈ



Školní rok skončil, brány chrámů po-
znání a vědění se zavřely. Opuštěné tří-
dy se stěnami zdobenými abstraktními
tvary, malovanými jablečnou šYávou od-
razovou technikou, nápisy na lavicích - aY
už vzkazy komusi či taháky- a nalepené
žvýkačky na spodních stranách pracov-
ních desek svědčí o tom, že v nich do-
nedávna byly formovány (někdy marně)
charaktery nových generací. Předražené
maturity s nulovým, ba dokonce se zá-
porným efektem, které číhaly za dveřmi,
konečně překročily práh a těžké kame-
ny ze srdcí studentů houfně padaly na
zem. Nastal pocit úlevy a euforie z vidi-
ny prázdnin.

Směrem k osídlencům lavic byly po
řadu let vysílány požadavky těmi, co stá-
li za katedrou. Ač tito mravokárci a di-
stributoři zkušeností a vědomostí měli
na mysli jen dobro svých svěřenců, čas-
to zůstali nepochopeni. Pokud na opač-
né straně katedry výchovně vzdělávací

proces dokázal vyvolat jakékoliv reakce
žáků, byl to pozitivní signál pro učitele.

V jedné americké škole byla v rámci
demokracie zavedena pro žáky „schrán-
ka připomínek“. Vyhodnocení a násled-
ná analýza názorů žáků patrně měla
přispět ke zvýšení kvality vyučovacího
procesu. Připomínky (bez pravopisné ko-
rekce) byly následující:
&Nervózní žák: „Nemohla byste to nějak

zařídit, aby neskřípala křída?“
&Otrávený žák: „Vaše vyučování se mi lí-

bí až na to že musím probírat ty pito-
mý knihy jako je Oddisea. To bych ne-
dal číst ani psovi.“

&Anonim: „Jednu věc byste neměla, a to
bejt tak krásná. Rozptylujete moc naši
pozornost s Louem a tím pádem si mu-
síme při vyučování posílat psaníčka.“ 

&XY: „Navrhuju, aby vám i ostatním uči-
telům zvýšili plat aby mohli slušně žít.“

&Zkušený žák: „Přesvědčila jste nás o tom,
že jste učitelka.“

&Ulejvák: „Vůbec mi nevyvoláváte a kdyš
tak jen málo kdy.“

&Stydlín: „Umíte se ohromně oblíkat. Pro-
stě umíte nosit šaty, zvlášY ten červený
kostýmek. Žádné jiné stížnosti nemám.“

&Zrzek: „Kdybyste byla mužskej místo
ženská, tak bych řek, že jediný pořád-
ný učitel v naší škole jste Vy a pan škol-
ník a to ani není učitel.“

&Čtenář: „Vaší zásluhou jsem už přečet
skoro celou jednu knihu.“

&Mstitel: „Podle mýho náhledu mi dete
na nervi.“

&Podvodík: „Dáváte moc úloh, ale mě to
nevadí, poněvadž je stejně nedělám.“ 

& Třetí lavice: „Kdyby nebyly známky, tak
by člověk nemusel opisovat.“

&Dříve váš nepřítel: „Jste přeci jen lepčí
než ostatní.“ 

Možná, že zavedení podobných schrá-
nek u nás by usnadnilo Ministerstvu škol-
ství rozhodování při zavádění projektů
do praxe. Není nad zpětnou vazbu.

Hezké prázdniny! 
D. Jiroutová

(Ukázky z knihy Bel Kaufmanové 
„Nahoru po schodišti dolů“)

Smíšený pěvecký sbor „Josef Bohuslav
Foerster“ se sbormistrem Petrem Vackem
připravil a uvedl tradiční jarní koncert. Ve
velkém sále Občanské záložny v Pře-
louči zazněly v sobotu 26. května 2012
v první části programu skladby s milost-
nou tématikou, druhá část obsahovala
díla z klasické hudby. Nově sbor nastu-
doval dva moravské dvojzpěvy Antonína
Dvořáka v úpravě Leoše Janáčka pro čty-
ři hlasy a klavír, italský madrigal Orlan-
da di Lassa, Foerstrovu skladbu „Rodné
brázdy v šíř i v dál“, chorál „Svatý Vác-

Ve Sboru Tůmy Přeloučského „J.B.Foer-
ster“ uzavřel v pátek 8. června svým vy-
stoupením „Nocturno“, kterým byl zahájen
VIII. ročník festivalu „Polanského Přelouč“.

Sbor „J. B. Foerster“ děkuje všem po-
sluchačům za zájem a srdečně zve své
příznivce k poslechu svých dalších vy-
stoupení. Poděkování patří také Kultur-
ním službám města Přelouče, Městu Pře-
louč a firmě ELMET spol. s r.o. za podporu
koncertu.

Za sbor D. Jiroutová
Foto: Bohumil Čejka
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„J. B. Foerster“ přivítal jaro

FEJETON
Čau, pančelko!

lave“ v úpravě O. A. Tichého a „Canticorum iubilo“ G. F. Händla. 



1. 7. 1919 byl zvolen starostou města Přelouče berní správ-
ce František Horáček. 

1. 7. 1949 vznikl národní podnik Manganorudné a kyzové
závody Chvaletice (MKZ). 

1. 7. 1957 byla v Přelouči zrušena čokoládovna EGO. Ob-
jekty a zaměstnance převzala Tesla II. Přelouč. Čokoládovna
EGO byla v Přelouči založena v r. 1923, po roce 1945 byla
přejmenována na VÝVOJ. 

1. 7. 1978 si obyvatelé obce Raškovice mohli poprvé nato-
čit vodu ve svých domácnostech z vodovodu. 

1. 7. 1997 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 13. 12.
1914) Ing. Karel Ptáček, potomek přeloučské muzikantské
rodiny, ve 30. a 40. letech byl známý jako aranžér džezové
hudby. Jako tenorsaxofonista působil v předních orchestrech
té doby (Ladislava Habarta, Karla Vlacha, Gramo-Klub Jana
Šímy aj.)

2. 7. 1959 zemřel v Praze přeloučský rodák MUDr. Jiří Di-
viš, bývalý přednosta 2. chirurg. kliniky v Praze, vynikající
hrudní chirurg, v r. 1923 provedl první transfusi krve v ČSR,
narodil se 4. 5. 1886 v rodině Ing. Jana Diviše, ředitele cu-
krovaru v Přelouči a v letech 1914 -1919 úspěšného staros-
ty města Přelouče. Měl čtyři sourozence, bratra a 3 sestry. 

2. 7. 2003 zemřela soběslavská rodačka Klára Zurynková-
-Svobodová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení
v Přelouči vyučovala hudbě a řídila pěvecký sbor J. B. Foer-
stera. Byla doprovázečkou četných umělců ve východních Če-
chách. Narozena v Soběslavi dne 7. 3. 1910. 

3. 7. 1842 zničil požár ve Zdechovicích za silného větru
22 domků. 

4. 7. 1776 se konala v Přelouči slavnost u příležitosti do-
končení stavební rekonstrukce Svatopolského areálu. 

5. 7. 1837 se konal v Přelouči první týdenní trh na obilí, pro-
dalo se přes 300 korců obilí, mnoho drůbeže a jiných věcí.

5. 7. 1866 vtrhlo do Přelouče pruské vojsko, které zde po
bitvě u Hradce Králové pátralo po zbytcích rakouských ar-
mád. 

6. 7. 1921 se v Přelouči narodil Miloslav Bervíd, bývalý
šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru v Ma-
riánských Lázních. Zemřel 8. 9. 1980 v Praze, pochován
v Přelouči. 

6. 7. 1930 byla otevřena školní budova ve Chvaleticích,
postavená podle návrhu akad. arch. Karla Řepy st. 

7. 7. 1861 sehráli divadelní ochotníci hru „Paličova dcera“. 
8. 7. 1927 narodil se v Přelouči Miroslav Brebera, dlou-

holetý funkcionář místního Sokola a aktivní cvičitel spar-
takiádních a sletových vystoupení, po ukončení totalitního
režimu působil od 1. 3. 1990 do nových voleb 30. 11. 1990
ve funkci starosty města Přelouče. 

10. 7. 1752 vyhořel lovecký zámeček kladrubského hřebčí-
na. Po opravě v něm zřídila dvorská komora „císařskou fab-
riku na sukna“. 

10. 7. 1817 se v Bohdanči narodil Václav Pour, právník, poz-
ději mlynář ve Valech, přítel Karla Havlíčka Borovského,
účastník revolučního dění v r. 1848. Byl jedním z českých

81 poslanců, kteří podepsali v srpnu 1868 Deklaraci čes-
kou (požadavek federace v rámci Rakouska-Uherska). 

10. 7. 1997 zaplavil vysoký stav vody v Labi po vytrvalých
deštích prameniště pitné vody u Semína. 

11. 7. 1870 se narodil v Bohdanči Jan Hroch, hudební peda-
gog a skladatel, v letech 1907-1922 působil v Přelouči. Ve-
dle učitelské praxe byl sbormistrem pěveckého spolku a di-
rigentem smyčcového orchestru. V r. 1922 se stal ředitelem
měšYanské školy v Pardubicích. 

13. 7. 1930 byla v Přelouči slavnostně otevřena nová so-
kolovna, postavená nákladem 470. tis. tehdejších korun. 

13. 7. 1947 se konal na letišti v Přelouči (bylo zrušeno v ro-
ce 1955) první letecký den. 

14. 7. 1875 se narodil v Přelouči Bohuslav Jelínek, hudebník
a cestovatel, absolvent pražské konzervatoře. Byl kapelní-
kem 18. východisibiřksého pluku v Manžursku, a to v hod-
nosti kapitána. Muzeu v Přelouči věnoval sbírku zbraní. 

15. 7. 1863 se narodil v Cholticích PhDr. Jindřich Barviř, čes-
ký petrograf, původně středoškolský profesor, později pro-
fesor petrografie na UK v Praze. Jako regionální archeolog
provedl řadu průzkumů. 

15. 7. 1867 žilo v Přelouči 2 345 obyvatel. 
15. 7. 1919 se narodil v Přelouči Jindřich Mahelka, akade-

mický malíř, grafik, ilustrátor, profesor na stření průmyslové
škole grafické u profesora Vladimíra Silovského. Náměty pro
krajinomalby čerpal hlavně z Polabí v okolí Přelouče. Čest-
ný občan města Přelouče, zemřel 3. 3. 1990 v Praze na Zbra-
slavi. 

15. 7. 1922 byl v Cholticích zřízen a uveden do provozu chu-
dobinec. 

15. 7. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 17. 9. 1872) Gu-
stav Heřman, školský a osvětový pracovník, ředitel měšYan-
ské školy v Přelouči. Působil jako správce konzulátu ve
Splitu, později působil jako ředitel měšYanských škol na
Slovensku. Byl zakládajícím členem městského muzea, dů-
věrný přítel Dr. Emila Holuba. 

16. 7. 1921 byla v Kojicích založena Tělocvičná jednota So-
kol. V roce 1945 se spojila s místním fotbalovým klubem
pod společným názvem Sokol Kojice. 

17. 7. 1864 se v Přelouči narodil Rudolf Brunner - Dvořák,
momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody Fer-
dinanda dÉste. Zemřel v Praze dne 7. 6. 1927. 

17. 7. 1937 zemřel v Pardubicích Jan Hroch, hudební peda-
gog a skladatel, bývalý ředitel měšYanské školy v Pardubi-
cích. V letech 1907 - 1922 působil v Přelouči. Autor něko-
lika instrumentálních skladeb. Místem jeho narození dne
11. 7. 1870 byla Bohdaneč. 

17. 7. 1941 zemřel v Plzni přeloučský rodák Karel Seidl,
český operní tenorista. Zpěv studoval v Praze a v Dráž�a-
nech, na angažmá odešel do Essenu, Kolína nad Rýnem
a Düsseldorfu. Po 1. světové válce působil jako operní pě-
vec v Plzni, Českých Budějovicích a v Olomouci. Úspěšný
interpret postav Smetanových oper. Datum narození v Pře-
louči bylo 22. 12. 1889. 
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17. 7. 1989 zemřel v Rychnově nad Kněžnou přeloučský ro-
dák (26. 6. 1916) Jan Horyna, bývalý důstojník čsl. armády,
v mládí talentovaný místní sportovec, reprezentant armád-
ního tenisu, zakládající člen přeloučského hokeje, úspěšný
hráč kopané a stolního tenisu. 

17. 7. 1998 se konala kolaudace plynovodu do obcí Cholti-
ce, Chrtníky, Jedousov, Svinčany a Bezděkov. 

18. 7. 1920 se ustavil v Přelouči studentský spolek „Ladislav
Quis“.

18. 7. 1927 byla dokončena stavba zdymadla a hydroelek-
trárny na Labi v Přelouči. 

21. 7. 1774 se narodil v Kvasinách Alois Budislav Rettig,
zkoušený magistrátní rada, advokát, spisovatel a dramatik,
na přeloučské radnici působil v letech 1813-1818 jako ma-
gistrátní rada. Manžel M. D. Rettigové. 

21. 7. 1937 se narodil v Přelouči ing. Miroslav Hrnčíř, CSc.,
ekonomicko-finanční expert, bývalý poradce guvernéra cen-
trální banky v Praze, v r. 1996 jmenován prezidentem re-
publiky členem bankovní rady České národní banky. 

22. 7. 1638 povolil císař Ferdinand III. Městu Přelouči právo
pořádat Třetí jarmark v úterý po neděli Provodní. 

23. 7. 1893 byla v Přelouči zahájena Národopisná výstava,
u jejíhož zrodu stál Dr. Ladislav Quis, místní advokát a bá-
sník. 

23. 7. 1913 se narodil Václav Kytka, profesor Střední od-
borné koly výtvarné v Praze. Školní prázdniny trávil u pra-
rodičů v Přelouči, kde se stýkal s místními akademickými
malíři Emlerem, Brotánkem a Mahelkou. 

24. 7. 1879 byl položen základní kámen ke stavbě staré
choltické školy. 

24. 7. 1913 se narodil v České Třebové Vladimír Zourek,
akademický malíř a portrétista, žil a pracoval v Přelouči.
Studoval v letech 1934—1939 a též 1945 na AVU v Praze
u prof. Willi Nowaka. Místními spoluobčany byl označo-
ván za „posledního přeloučského bohéma“. Zemřel za tra-
gických okolností v Přelouči dne 19. 4. 1969. 

25. 7. 1867 byla na okresním úřadě v Přelouči zřízena „po-
ptavárna po práci“. 

25. 7. 1910 byl na mlýnských pozemcích u Výrova nalezen
poklad zlatých a stříbrných mincí, pocházejících většinou ze
17. století. 

25. 7. 1921 byla v Přelouči ustavena Federativní dělnická
tělovýchovná jednota (FDTJ). 

26. 7. 1844 zemřel v Litomyšli Alois Budislav Rettig, bývalý
magistrátní rada na přeloučské radnici, manžel M. D. Retti-
gové. 

26. 7. 1849 se narodil v Sezemicích Josef Ledr st., pedagog,
původně učitel, ředitel školy v Nových Dvorech a v Uhlíř-
ských Janovicích, od r. 1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny
města Přelouče n. L., Dějiny panství a města Nových Dvo-
rů, dějiny Malína, Dějiny města Uhlířských Janovic. Zemřel
dne 18. 6. 1934 v Přelouči. 

26. 7. 1912 se narodil v Přelouči František Emler, akademic-
ký malíř, čestný občan města Přelouče, náměty pro kraji-
nomalby čerpal z rodného Polabí, Českomoravské vrchovi-
ny a při svých studijních cestách v cizině. Zemřel v Praze
dne 24. 5. 1992. 

27. 7. 1864 se narodil v Přelouči František Flos, okresní škol-
ní inspektor v Pardubicích, autor dobrodružné a naučné li-
teratury pro mládež. Zemřel 8. 1. 1961 v Praze. 

28. 7. 1872 se konalo svěcení praporu „Krejčovské jednoty
v Přelouči“. 

31. 7. 1785 byl vysvěcen evangelický kostel v Bukovce. Prv-
ní bohoslužby e v Bukovce konaly před výstavbou kostela
již 3. 8. 1783. 

31. 7. 1938 byly při odstraňování zdiva na zbořeništi Krej-
zlova domu v Přelouči nalezeny zazděny v jedné místnosti
dva plátěné pytlíky stříbrných mincí o váze 4,8 kg, pocháze-
jících z let 1740 - 1800 a do úkrytu byly zazděny v bouřli-
vém roce 1848. 

31. 7. 1997 zemřel v Praze Ing. Josef Zeman, významný pro-
jektant, autor řady projektů sportovních hal u nás i v cizině.
Byl rovněž autorem unikátního Ž�ákovského mostu u Orlic-
ké přehrady. Mládí prožil v Přelouči, kde je také na Svatém
poli pochován. Jeho rodným místem dne 19. 3. 1922 byla
Běloves u Náchoda. 

31. 7. 1999 převzala obec Sopřeč z rukou senátorky Jaro-
slavy Moserové a přednosty Okresního úřadu v Pardubi-
cích Michala Rabase obecní znak a prapor. 

1. 8. 1934 došlo ke spojení Městské spořitelny v Přelouči
s Městskou spořitelnou v Pardubicích. 

2. 8. 1906 zemřel v Praze Jan Slavík, matematik a filozof,
organizátor středního školství na Moravě. Od roku 1891
byl zemským školním inspektorem na Moravě. Tento pře-
loučský rodák byl čestným občanem sedmi moravských
měst. 

2. 8. 1975 zemřel v Přelouči ing. Dr. Zdeněk Kadlus st. Pro-
fesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči, byl au-
torem četných odborných publikací a příspěvků. 

3. 8. 1620 byl královskou komisí Fridricha Falckého sesta-
ven soupis majetku zdechovického statku. Kromě zámku,
kostela a panského dvora mu patřily mlýn a pivovar i pří-
slušný úsek Labe. Ve Chvaleticích obecní lázeň a vinice, z ves-
nic pak Trnávka, Řečany s kostelem, Labětín a Spytovice. 

3. 8. 1783 se konaly první evangelické bohoslužby v Bu-
kovce. Evangelický kostel zde byl vysvěcen 31. 7. 1785. 

3. 8. 1882 byla slavnostně zprovozněna nová školní bu-
dova v Přelouči na nynějším Masarykově náměstí. 

3. 8. 1935 byl v Přelouči ustaven „Sbor skautů DTJ“. 
4. 8. 1831 se narodil v Libenicích u Kolína Josef Dobiáš,

evangelický duchovní, přítel Karla Havlíčka Borovského,
autor řady článků historického obsahu. Zemřel 20. 3. 1907
v Bukovce. 

4. 8. 1861 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Paní
Mariánka, matka pluku“. 

5. 8. 1845 zemřela v Litomyšli Magdalena Dobromila Retti-
gová, populární spisovatelka, v Přelouči pobývala po boku
manžela-magistrátního rady na přeloučské radnici. 

7. 8. 1887 se narodil v Lipolticích Augustin Deršák, hudeb-
ní pedagog a sbormistr, absolvent varhanního oddělení
pražské konzervatoře, ředitel kůru, zakladatel a sbormistr
Pěveckého sdružení slovenských učitelů. 

10. 8. 1925 se v Přelouči narodil Ing. Stanislav Brebera, bý-
valý výzkumný pracovník Vojenského technického ústavu,
v r. 1952 vyvinul plastickou trhavinu s názvem SEMTEX pro
použití v průmyslu. 

10. 8. 1884 byl v Cholticích založen Sbor dobrovolných ha-
sičů. 

12. 8. 1934 byl v Přelouči otevřen spolkový dům DTJ s tělo-
cvičnou. 

7-8 / 2012 9

Výročí a významné události !



13. 8. 1933 byl v Přelouči otevřen hasičský dům. Základní
kámen byl k němu položen již v roce 1926.

14. 8. 1904 a 15. 8. 1904 uspořádali vídenští Češi mani-
festační výlet do Čech. Navštívili i město Přelouč. 

15. 8. 1785 bylo v Přelouči zrušeno Bratrstvo Sv. Barbory. 
16. 8. 1922 se narodil v Chlumci n. Cidlinou prof. PhDr. Zde-

něk Matějček, Dr.Sc., své mládí prožil v Kladrubech n. L.,
kde byl jeho otec ředitelem Národního hřebčína. Jako zná-
mý dětský psycholog byl autorem a spoluautorem řady od-
borných knih o psychických deprivacích v dětství. Vykonal
řadu přednášek doma i v cizině (Kanada, USA, Austrálie).
Zemřel 26. 10. 2004 v Praze. Byl členem Klubu rodáků a přá-
tel města Přelouče v Praze. 

16. 8. 1932 se v Přelouči narodil prof. Ing. Ladislav Kudlá-
ček, CSc., od 6. 4.1994 rektor Univerzity Pardubice, autor
četných odborných publikací, učebnic a skript. 

16. 8. 1976 byla v Přelouči otevřena nová pošta v nynější
Pardubické ulici. 

20. 8. 1984 zemřel v Praze přeloučský rodák ing. Jiří Rydlo,
specialista v oboru elektrotechnického zabezpečení želez-
nic. Publikoval v odborných časopisech. 

22. 8. 1917 se v Přelouči narodil Zdeněk Václavík, účast-
ník 2. zahraničního oboje ze Západu. Po 2. světové válce
napsal několik autentických knih o cestách a osudech
našich vojáků v zahraniční armádě. Po únoru 1948 byl vy-
loučen ze svazu novinářů a byl nucen emigrovat po druhé.
Žil v Americe ve státě Wiskonsin, kde také dne 4. 4. 2008
zemřel. 

22. 8. 1995 došlo v Cholticích k přepadení pošty. Maskova-
ný lupič si odnesl 36 tis. Kč.

24. 8. 1919 se usnesla obecní rada v Kojicích zavést do ob-
ce el. proud. Elektrifikaci provedla v r. 1921 fa ing. Křižík,
Praha. 

25. 8. 1944 zemřel v Přelouči místní rodák (nar. 4. 11. 1883)
Karel František Ludvík, sazeč a polygraf, malíř, fotograf, ce-
stovatel. V letech 1924 - 1934 působil v Addis Abebě v Etio-
pii, kde měl tiskárnu. Část jeho sbírek je uložena v Měst-
ském muzeu v Přelouči. 

27. 8. 1918 se městská rada v Přelouči veřejně přihlásila
k právu českého národa na státoprávní uspořádání. 

29. 8. 1998 se konaly ve valech oslavy 600. výročí první pí-
semné zmínky o této obci. Při této příležitosti byly předány
starostovi symboly obce - prapor a znak. 

29. 8. 2005 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák (nar. 18. 5.
1935) Ing. Arch. Lubomír Driml, autor projektů významných
budov ve východočeském kraji. Byl autorem poválečného
územního plánu města Přelouče (školní práce na ČVUT
v Praze za vedení doc. Ing. Krásného).

31. 8. 1963 se v Přelouči narodil Alois Balán, učitel na umě-
lecko-průmyslové škole ve Vídni a ve Valašském Meziříčí.
Působil též v Paříži a Mnichově. 

31. 8. 1918 byla v Přelouči ustavena Hospodářská rada. 
F. H.

Prameny: 
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (2003)
- Aktualizovaný záznamník autora      
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22. září 2012 proběhne v Přelouči již XVIII. ročník udílení
cen Františka Filipovského v dabingu. Cenu F. Filipovského za
nejlepší ženský herecký výkon, kterou uděluje město Přelouč
má letos šanci získat Jana Hlaváčová, Jitka Ježková nebo Ilona
Svobodová. V mužské kategorii byli nominováni Vladislav Be-
neš, Libor Hruška a Jaromír Meduna. Na zvláštní cenu F. Fili-
povského za mimořádné dabingové zpracování televizních ne-
bo filmových snímků různých žánrů tvorby animované a dětské,
kterou rovněž uděluje město Přelouč byly nominovány snímky
FUTURAMA VII v překladu Petra Finkouse a režii Jiřího Kodeše,
Hádej, hádej s kocourkem v překladu Dory Windsorové, pod
režijním vedením Luboše Krtičky a snímek Rango v překladu
Petra Putny, v režii Alice Hurychové. Udělena bude opět i zvlášt-

ní cena poroty za mimořádný dětský herecký výkon v dabin-
gu - „Kouzelný prsten“, jejímž garantem je Ondřej Kepka a Pre-
zidium Herecké asociace a Cena diváků za nejlepší výkon ne-
bo dílo v dabingu, o jejímž vítězi hlasují diváci na stránkách
www.dabingforum - pod záštitou společnosti INTERGRAM - ne-
závislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů. 

Odborná porota byla v tomto ročníku rozšířena o zástup-
ce HBO, počet členů zůstal na maximálním počtu 13.

Vítězové v jednotlivých kategoriích, o kterých rozhodovala
porota pod dohledem notářky, budou zveřejněni na slavnost-
ním večeru 22. září v Občanské záložně. 

Bližší informace přineseme v příštím čísle Roštu.         mh  
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Napsali nám !

Dne 30. 5. 2012 se v prostorách radnice magistrátu města
Pardubic uskutečnil již 8. ročník soutěže „PRÁVO PRO KAŽDÝ
DEN“. Soutěž pro žáky osmých a devátých tříd Základních škol
a Gymnázií je součástí projektu „Street Law“, jehož zaklada-
telem je nezisková organizace Partners Czech. Cílem projek-
tu je seznámit mládež všech věkových skupin se základy mo-
rálky a práva.

Letošního krajského kola se zúčastnilo 19 čtyřčlenných
družstev. Mezi nimi i družstva ZŠ Choltice, ZŠ Chvaletice, ZŠ Ře-
čany nad Labem a ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí, která po-
stoupila z oblastního kola konaného v Přelouči dne 28. 3. 2012. 

Dovolte mi zde poděkovat všem soutěžícím i jejich pedago-
gickému vedení za skvělou reprezentaci svých škol a obcí.

Obzvláště pak žákům družstva ZŠ Přelouč, Masarykovo
náměstí, kteří si domů přivezli pomyslnou bramborovou me-
daili, ta bronzová jim utekla jen o půl bodu. 

Leoš Slavík
oddělení prevence kriminality 
MP Přelouč Družstvo ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí

Před 70 lety - 24. 6. 1942 - vypálili nacisté obec Ležáky. Stalo
se tak v rámci odvety za atentát na R. Heydricha. V lomu Hlu-
boká byla ukryta vysílačka Libuše parašutistické skupiny Sil-
ver A, která se na atentátu podílela. 52 obyvatel této obce bylo
zavražděno. Mezi oběYmi nalezneme jméno Miloš Stantejský.
Jeho krátký život byl spojen i s naším městem - prožil tu spo-
lečně s rodiči svá mladá léta. 

Když byl ve večerních hodinách 24. 6. 1942 v Pardubicích
popraven, bylo mu 22 let…

Nezapomínejme na ty, kteří bojovali a obětovali se za vlast!

Pozvánka na XVIII. ročník Udílení cen 
Františka Filipovského v dabingu

Krajské kolo soutěže „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“

Vzpomínka
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Dům dětí DELTA Pardubice pořádal 12. 6. 2012 Sportovní
hry mateřských škol. Soutěže se zúčastnilo 13 mateřských škol.
Sportovní hry se konaly v Pardubicích na stadionu SKP Hvěz-
da v duchu olympijských tradic, fair play, výchovy ke zdravé
výživě a odborné metodiky spojené se zdravým pohybem před-
školáků. Desetičlenná družstva složená z 5 dívek a 5 chlapců
bojovala v pěti disciplínách. Štafetový běh na 50 metrů, hod
do dálky tenisovým míčkem, štafetová překážková chůze zruč-
nosti na 50 metrů s míčkem v kelímku, skok v pytli na 20 me-
trů štafetově a pětiskok ze skoků z podřepu.

Už podruhé se sportovních her za Přelouč zúčastnila Ma-
teřská škola Přelouč, Kladenská 1332. Naše děti soutěžily s ta-
kovým nadšením, že si sami ještě navíc s doprovodem paní uči-
telky oběhly celý stadion. 

Po celou dobu her bylo zajištěno občerstvení a pitný režim.
O zpestření se postaralo divadélko s pohádkami. Nadšené dě-
ti si odvezly mnoho zážitků. 

Za reprezentaci patří dík všem účastníkům sportovních
her, ředitelce MŠ Haně Novotné a paním učitelkám, které v se-
mifinálovém kole v mateřské škole připravily děti na soutěž. Alena Hanušová

A opravdu! Do školky přijeli hasiči se svým novým autem
i s motorovým člunem. Dětskou zvědavost uspokojila důklad-
ná prohlídka hasičského auta, záchranářského kufru první po-
moci a navíc si děti mohly zastříkat hadicí a vlézt do člunu.

Děkujeme hasičům, že nám umožnili prohlídku celé hasič-
ské zbrojnice a dobrovolným hasičům, kteří za námi přijeli až
do školky.

Těšíme se zase v příštím roce.
Kolektiv MŠ Kladenská, Přelouč

Od pradávna je lidstvu známé přísloví - kdo si hraje, ne-
zlobí. To si moc dobře uvědomují i maminky ze Štěpánova
u Přelouče a rozhodly se uspořádat společně nejen pro své
ratolesti Dětský den. Po dlouhých poradách, kdy tatínkové tr-
pělivě hlídali děti, aby mohly maminky vymýšlet program, na-
dešel ten den - sobota 2. června 2012. Na dětském hřišti se
nakonec sešlo 19 dětí s jejich rodiči a strávili nádherný den
plný her a dovádění. Samozřejmě nechyběly soutěže o ceny
typu opičí dráha nebo běh rodičů s kolečkem naloženým je-
jich drobečkem. Díky chovatelské vášni jednoho ze sousedů
měly všechny odvážné děti možnost povozit se také na koni.
Odpoledne se uzavřelo předáním diplomů a drobných oceně-

ní všem zúčastněným, společnou fotografií a opékáním buřtů.
Všichni se už těší na další příležitost, kdy si budou moci spo-
lečně zadovádět. 
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Přeloučské školství !

Hoří, hoří, hasiči jedou…

Krajské finále sportovních her mateřských škol
— Pardubice 2012 

Dětský den 
ve Štěpánově



Hmyz obecně vyvolává negativní emo-
ce. Štípe, bzučí, lechtá, způsobuje i cho-
roby, zkrátka je obtížný. Filosof a asi nej-
větší český spisovatel 20. století vůbec
Karel Čapek, ve spolupráci s bratrem Jo-
sefem, však našel geniální paralely v ži-
votě člověka a hmyzu nemilosrdně a las-
kavě zároveň. Zákonem všeho živého na
Zemi je zachování rodu. Všechny finesy
svádění, intrik i nevraživostí vtělili auto-
ři do motýlí existence. Sexy dračice Iris
v podání krásné a dráždivé Markéty Špi-
cové byla dokonalou ukázkou hybatele
lidstva. Éterickou nerozhodnou Clythii
vytvořila okouzlující Markéta Luňáková.
Milostné hry „motýlí“ dotvářeli i Radek
Dočkal, jako bezradný básník a donchu-
anský Jan Čapek, jako Otakárek. Celou
atmosféru motýlího hemžení kolorova-
ly i perfektně vymyšlené figury motýlic -
- dominy, ironičky, zkušené dámičky…

Že tak úderný text nebyl nad síly „dra-
maYáku“ přeloučské ZUŠky, názorně před-
vedl i celý tým kořistníků stylizovaný tak
aktuálně! Kdo nezná ve svém okolí ma-
monáře hromadící majetek pro majetek
jako Chrobáci valící svou kuličku? Vý-
kon Martina Šrajnera odpovídal jeho
hereckým zkušenostem. Samostatnou
kapitolou pak byla Chrobačka Elišky
Třasákové. Role ztvárněná dokonale
v každém detailu. Je to jeden z největ-

ších talentů, který za více než dvacet let
souborem prošel. Komička i tragédka,
obdivuhodnou uvolněnost by jí mohla
závidět i leckterá herečka. Však také po
dialogu s neméně talentovanou Pavlí-
nou Macounovou, ztvárňující roli sobec-
ké paničky Cvrčkové, která střídala per-
fektně výraz za výrazem, sklidily potlesk
na otevřené scéně. Aleš Doležal bravur-
ně předvedl láskyplného, ale cynického
Cvrčka, radujícího se s paničkou z uvol-
něného bytečku po zabitém kolegovi.
Scény Vojtěcha Krátkého jako zaslepe-
ného tatíčka Lumka a jeho spratkovité
Larvičky Kristýny Novotné vyvolávaly šká-
lu pocitů od úsměvných po naprosto od-
pudivé zděšení, kdy Lumek zabíjí jako
kořist těhotnou Cvrčkovou i jejího muže. 

Příšerný státní moloch, neštítící se
válečného zabíjení, předvedl celý tým
Černých a Žlutých mravenců v čele s Jo-
sefem Válkem a Davidem Petrem.

Náš život v běhu vesmíru představi-
li Jepice. Daniela Mňuková jako Kukla
vnikala do celého děje s nadšeným oče-
káváním svého zrození, aby zakrátko
s ostatními družkami zemřela. 

Inscenace by ale vůbec nemohla
vzniknout bez zemitého glosátora Tulá-
ka. Pan Milan Platil se role ujal s úžas-
nou důkladností a přirozeně na diváka
apeloval, že ne Hmyz, ale lidé si kompli-

kují život, až mu nad tím puklo srdce.
Promyšlený, spolehlivý a výsostně lidský
výkon herce.

Je trochu nespravedlivé nejmenovat
třeba dobře odvedené dvoj i trojroličky
Karla Kočího, Denisy Schwachové, slimá-
ků K. Dejdarové a K. Salavové a té další
dvacítky postaviček, které se svorně po-
starali o překrásný zážitek diváků v na-
plněném sále Záložny.

Největší poděkování samotných „her-
ců“ i obecenstva pak sklidil jejich reži-
sér, scénograf, kostýmní výtvarník, hla-
sový poradce a hlavně učitel Mgr. Zdeněk
Rumpík- herec VČD, z jehož líhně vyšli
už desítky herců, divadelních vědců, kul-
turních manažerů a moderátorů. A ani
tento školní rok nevyšel naprázdno, pro-
tože skvělá M. Špicová odchází do Pra-
hy na herecká studia.

Ta „parta“ divadelních kamarádů dě-
lá pravidelně čest své „Alma Mater“ pře-
loučské ZUŠ už za studií na prknech
VČD Pardubice, v dabingu, najdete je
jako pomocníky na plesech i bufetech
VČD, Festivalech smíchu i jiných akcích
a asi fakticky není náhoda, že po VŠ stu-
diích už tři z nich jsou „kolegy“ svého
učitele v divadle a všichni každoročně
předvádějí své inscenace v divadle v Par-
dubicích.

Hana Krupková
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Páteční večer 15. 6. 2012 jsem se rozhodl strávit v nádher-
ných prostorách sálu přeloučské záložny na premiéře divadel-
ní hry „Naše Dívčí válka“ v podání ochotnického spolku „KOPR“
(Kreativní občané přeloučského regionu)

Mé pocity a očekávání byli rozporuplné…první představe-
ní…neherci…tréma…tuny testu…jak tato válka asi dopadne??

Padlo 20.00 hodin a sál až na pár míst byl zcela zaplněn.
Rozlétla se opona a nestačil jsem se divit a zároveň bavit po

následující dvě
hodiny. V plynu-
lém sledu se stří-
dala jedna věta
za druhou a i z re-
akce diváků by-
lo cítit, že KOPR
určitě nepatří do
kopru. Členové
spolu šli do této
války čelem a pod

režijním vedením Michaeli Červinkové se rozhodně nemají zač
stydět. Hru na motivy F. R. Čecha pojali po svém a v tom bylo
to kouzlo a originalita. Kdo tuto hru dobře zná, by jistě našel
určité výpadky a zaváhání v podání textu a děje, ale musím
říct, že kde byla v rámci takovéto situace potřeba improviza-
ce, tak to tam bylo a člověk méně znalí nic nepoznal a skvěle
se bavil. Líbilo se mně i jednoduché podání kulis a originálně
pojaté kostýmy, které vznikali svépomocí u každého z aktérů.
Nechci zde hodnotit jednotlivé výkony herců, každý z nich byl
originální a jako celek do sebe celé soukolí zapadalo. Příjem-
ný a osvěžující byl i výběr hudebních segmentů… Prostě dvě
hodiny skvělé zábavy bez nudy.

Ano tento spolek nadšenců pod názvem KOPR má šanci!!
A zřizovateli městu Přelouč patří dík za podporu takovéto

aktivity, která městu chyběla. Jen houšY, už se těším na další
premiéru.

Luděk Schejbal „HARRY“ ATELIER JOSEF

http://kopr-prelouc.blogspot.cz/
http://www.facebook.com/kopr.prelouc

Transformace lidského bytí do života hmyzu

PREMIÉRA DIVADELNÍHO SOUBORU K. O. P. R.
PREMIÉRA DIVADELNÍ KOMEDIE NAŠE DÍVČÍ VÁLKA



19. června 2012 se v nové budově MěÚ v Přelouči uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených občánků města. 
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Zprávy z radnice !

Vítání občánků
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NAUČNÁ LITERATURA

psychologie
HONZÁK, Radkin
Babičku potrkal jelen, aneb, co tomu 
říkáte doktore. 
Praha: Galén, 2012.

ekonomie
SEDLÁČEK, Tomáš
Soumrak homo economicus. 
Praha: 65. pole, 2012.

KRÁSNÁ LITERATURA

HÁJÍČEK, Jiří
Rybí krev. 
Brno: Host, 2012.

HAŠEK, Jaroslav
Velitelem města Bugulmy a jiné povídky. 
Praha: Karolinum, 2011.

HILAROVÁ, Dagmar
Nemám žádné jméno. 
Praha: Fragment, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KAHOUN, Jiří
Včelí medvídci od jara do zimy. 
Praha: Albatros, 2011.

JEŽKOVÁ, Alena
Dobrý svět. 
Praha: Albatros, 2012.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Naše sousedka čarodějnice. 
Praha: Triton, 2011.                    J.K.
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NARODILI SE
Rác Jakub
Kaválková Vanesa

JUBILANTI
Haladová Aloisie 98 let
Mifková Zdenka 91 let
Kratochvílová Ludmila 90 let
Hývl Vlastimil 88 let
Pechman Eduard 87 let
Nejedlý Jaroslav 87 let
Javoříková Danuše 86 let
Kasal Jaroslav 86 let
Prokopová Zdeňka 85 let
Schytil Antonín 85 let
Březina Milan 85 let

Zeman František 85 let
Pirožková Alžběta 85 let
Dostálová Jiřina 85 let
Vilímová Hedvika 85 let
Janečková Věra 80 let
Kalhous Josef 80 let
Švanda Miroslav 75 let
Žejdlíková Zdeňka 75 let
Jelínek Zdeněk 75 let
Makeš Ladislav 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Miroslava a Lubor Richterovi 5. 6.
Václava a Martin Kolářovi 5. 6.
Marie a Jiří Hajnovi 13. 6.
Lenka a Emanuel Libenkovi 12. 6.
Eva a Václav Fikejsovi 6. 6.

PŘELOUČÁCI

Dne 9. 6. 2012 se dožila 80 let 

paní Zdenka HRUŠKOVÁ ze Sopřeče.
Hodně zdraví přejí dcery s rodinami.

Dne 7. 7. 2012 si připomeneme nedožitých 80. narozenin

paní Olgy ŠŤOVÍČKOVÉ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina ŠYovíčkova. 

Touto cestou bych chtěla vyjádřit své poděkování, velkou
úctu a obdiv k práci, kterou s ochotou, vstřícností a porozu-
měním vykonávají pro mou maminku Marii Kubátovou, paní
Anna Kulakovská s kolektivem (Komplexní domácí péče, s.r.o.)
a paní Jana Burketová s kolektivem (Pečovatelská služba
Přelouč).                             

Děkuji Vlasta Levá - dcera. 

Rád bych touto cestou poděkoval celému týmu Domácí pé-
če pod vedením p. Kulakovské za vzornou péči při mém oše-
třování a za velmi vstřícný přístup. 

J. Hurych

Gratulace

Vzpomínka

Poděkování

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly



&Dr. J. Červený: Největší lež je výrok: „Da-
la jsem Ti vše.“ Nelze totiž dávat, aniž
by se bralo. 

&Achille Gregor: Zjistíš-li, že se neuži-
víš vlastní chytrostí, máš ještě mož-
nost žít z cizí hlouposti. 

&N. N.: Na rozžehnutí plamene potřebu-
jeme stále kvalitní otop. 

&N. N.: Věříte v existenci platonické lás-
ky? „Přirozeně. Jen mezi manžely...“

&H. ROWLANDOVÁ: Ženě stačí poznat
jednoho muže, aby pochopila všechny
ostatní, muž může poznat všechny že-
ny, a přesto nepochopí ani jedinou. 

&E. KISHON: Znám muže, který je již dva-
atřicet let šYastně ženatý - ovšem s pě-
ti ženami za sebou. 

&Voltaire: Žena není nikdy upřímnější,
než když říká milionářovi: „Miluji tě!“

& Ivan Fontana: Pokud Vám to pálí - ne-
berte rozum do hrsti!

& J. Ternay: Ženy jsou zvláštní stvoření.
Přiblížíme-li se k nim příliš, říkají, že za-
cházíme příliš daleko. 

&Žarko Petan: Všichni idioti jsou hrdi na
to, že inspirovali Dostojevského. 

&A. Dumas: Starý mládenec se nudí všu-
de, ženatý muž jen doma. 

& J. Bezouška: Po skončení utkání od-
měnili rozhodčího bouřlivým neutucha-
jícím potleskem - na obě jeho tváře. 

&Dr. Plzák: Nudistická pláž by se mohla
stát výborným lékem proti žárlivosti
manželů. 

&N. N.: Gentleman si dává při kašli ru-
ku před ústa i ve tmě. 

&C. Chanelová: Většina žen si vybírá
svou noční košili s větším rozmyslem
než své muže. 

&SACHA GUITRY: V životě není důleži-
té, abychom měli peníze, ale aby je mě-
li druzí.

& J. TATI: Lékaři jsou na tom nejlíp, je-
jich úspěchy kolují všude a jejich ne-
úspěchy jsou pohřbívány.

&H. DE MONTHERLANT: Počestná je
ta žena, která není s to (nebo již není
s to) učinit nešYastným více než jedno-
ho muže. 

&CURT GOETZ: Muži jsou s to mluvit na
některé téma celé hodiny, ženy k to-
mu nepotřebují vůbec žádné téma. 

&Fr. Rochefouaucold: Ohradit se proti
pochvale znamená chtít ji slyšet ještě
jednou. 

&F. Rochefoucauld: Kdo chce být oblí-
bený, nesmí mít víc rozumu než ti druzí. 

&Quitard: Manželství je jako obležená
pevnost: ti, kteří jsou vně, chtějí se do-
stat dovnitř, a ti uvnitř chtějí ven. 

&A. Andreev: Nemoc je stav, kdy nám
nechutná ani to, co nám lékař přísně
zakázal.

&S. J. Lec: Když pocítíš vlastní velikost,
rychle pohlédni k zemi, nejsi-li na hos-
tině trpaslíků. 

& Imre Forbath: Stěžoval si, že mu ne-
rozumíme. To řekl srozumitelně.

& „PRZEKROJ“: Nejvyšší čas, aby lidé
vynalezli nějaký modernější způsob za-
hajování dne, než to staromódní vstá-
vání. 

&Boris Notkin: Milenec musí dokazo-
vat svou lásku, manžel své alibi.

&Oscar Wilde: Neexistuje ideální man-
žel. Ideální manžel zůstává svobodným. 

& „Krokodil“: Dostali jsme od přírody dvě
oči, abychom příležitostně mohli jedno
přimhouřit.

&Z. Moricz: Staré heslo šlechty: Nejlep-
ší zelenina je maso, nejlepší ovoce ví-
no a nejlepší nábytek krásná žena.

&Chamfort: Spisovatel, říkával Diderot,
může mít milenku, která píše knihy, mu-
sí však mít manželku, která mu žehlí
košile. 

&R. L. Stevenson: Manželství je jako ži-
vot - bojiště, a ne záhon růží.

&Mark Twain: Dívá-li se některá žena
často do zrcadla, nemusí to být ješit-
nost, ale statečnost. 

&Gui De Maupasssant: Existují tak po-
čestné ženy, že mají vždy výčitky svě-
domí, když svého muže podvádějí. 

&R. Lembke: Některé ženy jsou tak odol-
né, že na ně působí jen brilianty. 

&N. Chamfort: Výhodou slávy je, že jsme
známi i lidem, kteří nás neznají. 

&B. Brecht: Kdo žije na velké noze, to-
mu prominou i tu největší botu. 

&V. B. Shore: Každá žena vzpomíná s lás-
kou na muže, který si ji chtěl vzít, každý
muž na ženu, která ho nechtěla. 

&Will Rogers: Žijte tak, abyste se nemu-
sel bát prodat svého papouška té nej-
větší drbně ve městě. 

SLOVA, kterým nikdo nevěří: 
&Číšník: „Okamžiček, za minutečku jsem

u Vás!“
&Zubař: „Otevřte, nebojte se, nebude to

bolet!“
&Dítě: „Já už to víckrát neudělám!“
&Rodič: „Kdepak, tohle za našich mla-

dejch let nebývalo!“
&Krejčí: „To je cena jenom pro Vás...!“
&Přítel: „Půjčil bys mně stovku, já ti ji do

týdne vrátím?!“
&Přítelkyně: „Mně se můžeš svěřit, já ml-

čím jako hrob!“
&Kamelot: „Poslední vydání, senzační

zprávy, poslední dva výtisky...“
&Reportér: „Nádherná střela, jen o vlas

minula soupeřovu branku!“
&Manželka: „Proč jsem si Tě brala, jaké já

mohla mít partie!“

Úsměvy pana Kohna:
&Pan Kohn potká pohřeb a kouká, že za

pohřebním vozem jde pan Karpeles.
Nenápadně se k němu přitočí a zašep-
tá: „Copak, Karpeles, snad ne manžel-
ka?“ „Ne, tchyně, informuje Karpeles.“
Kohn pokývá uznale hlavou - tak tchy-
ně? No - taky dobrý!“

&Pan Kohn se vrací s chotí z divadla. „To
jsem se dnes zasmála. Já jsem smíchy
napůl mrtvá!“ „No dobrá, tak na to pů-
jdeme zejtra ještě jednou!“

&Povídá choY panu Kohnovi: „Tak jsem
zjistila, že budeme muset ty naší holce
koupit do okna roletu. Ona už je poma-
lu dospělá, večer se tam svlíká a ten Rou-
bíček odnaproti se na ni kouká!“ „Prosím
tě, Sára, zas nějakej zbytečnej výdaj! Tak
se tam v tom jejím pokoji párkrát svlí-
kej ty - a roletu si koupí Roubíček!“

&Pan Kohn se dopustil společně s pa-
nem Roubíčkem přestupku nerespek-
továním červeného signálu semaforu
a měli zaplatit pokutu. To se pochopitel-
ně p. Kohnovi nelíbilo a zeptal se stráž-
níka, zda se výše pokuty vztahuje i na
hrdiny od Dukly. Zajisté, zněla odpo-
vě� příslušníka, ale výjimečně si po-
spěšte a příště si dejte pozor. Po pře-
chodu se Roubíček zeptal Kohna: „Co-
pak my jsme hrdiny od Dukly?“ „No, my
ne, ale zeptat se snad mohu!“ 

&Pan Kohn otevírá právě krám, když jde
kolem pan Roubíček. Kampak jdete,
pane Roubíček? „Do bordelu.“ „Te�?“
V osm hodin ráno?“ „A to mám na to ce-
lej den myslet?“ F.H. 
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Aforismy !

Veselé aforismy a jiné myšlenky pro pobavení 
o dovolené

Pùjèovní doba èervenec-srpen
Pondělí a Středa od 8-12 a 12-18 hod.
Přejeme všem čtenářům hezké léto, klid,

radost a pohodu.
Pracovnice Městské knihovny.



V naší pravidelné rubrice O kom ne-
víme, bychom vám dnes rádi představili
mladého hudebníka, textaře, zpěváka,
písničkáře Adama Katonu. Věříme, že je-
ho jméno je mnohým z vás velmi dobře
známo. 

Adam Katona se narodil 10. 8. 1986
v Pardubicích. Od dětství se začíná po-
hybovat na divadelních pódiích, zpívá ve
sboru a slaví úspěchy v dětských okres-
ních hudebních soutěžích. V těchto letech
píše své první básně i písně. Zkouší hrát
na klávesy a klavír. 

V letech 2000-2006 studuje na Střed-
ní pedagogické škole v Litomyšli. Pozná-
vá, že spíše než klavír bude zásadním
nástrojem k vyjádření kytara. Tíhne k pís-
ničkářství. Ve hře je však samouk. V čer-
vnu 2007 vychází jeho první autorské
studiové album „Pod lampou skloně-
nou“. Písně jako Korále z rybízu, Pod
lampou skloněnou, se po vydání alba
umísYují v top desítce hitparády Kolem
se toč na rádiu PROGLAS, někdy i vy-
hrávají. Adam začíná hrát více živě. Má
za sebou účinkování na folkových fes-
tivalech např. Prázdniny v Telči, Folko-
vá NáměšY nad Oslavou. 

V březnu 2011 publikuje na inter-
netu sbírku autorské poezie z let 2001-
-2011 „Lehce osamělí kluci od široké
řeky“. Téhož roku v květnu je i finalis-
tou pěvecké soutěže Czechtalent Zlín
a 20. září 2011 vydává další autorské
studiové album s 16 písněmi „Můj vzkaz
doletí“. Je opět nejen autorem hudby
i textů všech písní, ale nyní i vydavate-
lem. 

Na internetu jsem se o vás dočetla,
že jste se narodil v Pardubicích, ale
své dětství jste prožil v Přelouči a u ba-
bičky v Selmicích. Zavzpomínejte tro-
chu, jaké bylo, jací byli kamarádi, spo-
lužáci, přátelé v Přelouči?

Dětství v Selmicích, osamělé procház-
ky se psem do podmanivých luk Polabí,
je na román, který už jsem dokonce na-
psal v dětství, musí se ale znovu přepsat
do vyzrálejší technické podoby. Jinak jsme
na základce v Přelouči vyrůstali v eufo-
ricky kouzelných 90. letech. Veselé, ne-
ohrabané době plné nových věcí a dnes
už zhořklých nadějí. Magie malého měs-
ta, pojízdná zmrzlina Family Frost, petar-
dy, walkmany, joysticky, limonáda Top

Topic, večerní zakázané filmy na nové
Nově, výlety do Svojšic, lomu v Brlohu.
Jsem rád za dětství v téhle době, chci
o tom taky napsat, ty první zážitky si člo-
věk nese celý život. Vyhrával jsem lite-
rární a recitační soutěže, bavilo mě to.
Jednou jsem někde měl recitovat mou
oblíbenou Prévertovu báseň a myslel si,
jak budu vtipný, když se ji naučím zhru-
ba a budu si pak verše domýšlet a im-
provizovat. Před porotou, ve které byl
i východočeský herecký guru Zdeněk
Rumpík, jsem se ale jen ztrapnil a pak
se styděl. To byla cenná lekce uvědo-
mění si nutnosti pokory k dílu, životu.
Už na základce jsem hrál divadlo a to-
čili jsme s kamarády amatérské filmy
např. parafrázi 30 případů Majora Zema-
na „30 příchodů“ jako satiru na tehdejší
úroveň stravy ve školní jídelně, nebo ho-
ror „Noční můra z Elm Street v Přelou-
či“ (smích). 

Číst jste se naučil prý už ve školce.
Vzpomenete si, kdy jste napsal svůj
první text? A o čem byl?

Ano, co paměY sahá. U holiče jsem
přečetl nápis: Ceník služeb a uměl jsem
číst. Jeden z mých prvních textů písní byl:
Kdyby se všechny problémy světa vtěs-
naly do malé černé kuličky a ta se pak
vyhodila na skládku, bylo by na světě
méně problémů a na skládkách více hra-
bošů (smích). 

Jedno z prvních publikování bylo i v Pře-
loučském Roštu. Vzpomenete si ještě,
o jaký text šlo?

Bylo toho víc, spíš básně. Humorné,
o týpkovi vracejícím se z krajin, kde ros-
te šípek, i pološílené, existenciální na-
příklad Bezmoc. Pod hrůznou oblohou
snášel na město příšerný úděl. Tetrame-

try, daktylské hexametry (smích). V dětství
jsem hltal Edgara Allana Poea a celý ži-
vot miluju staré horory. Vidíte, jak byl Rošt
osvícený časopis (smích). Od nějaké osmé
třídy básně i úvahy už začínaly za něco
stát, první náznaky melancholie, spole-
čenské kritiky, sem tam dobrý verš či
myšlenka. Některé by byly možná zají-
mavé jako má raná tvorba i pro dnešek,
mám je archivované, možná udělám
umělecky licencovaný Best of Rare výběr
poezie ze Základní školy (smích). 

Patrně zásadní ve vašem profesním
životě pro vás bylo setkání s produ-
centem Richardem Janem Müllerem.
Jak a kdy k tomuto setkání došlo?

Richard byl můj učitel hudební výcho-
vy na pedagogické škole v Litomyšli. Ze
vztahu učitel a žák se debatami o umění
spíš až těsně po mé maturitě vyklubalo
přátelství, produkoval obě moje dosavad-
ní desky, udělali jsme desítky dalších de-
monahrávek v jeho studiu, vystupuje se
mnou i živě. Vždy mi dobře poradil, po-
mohl a usměrnil. Rozšířil můj hudební
vkus. Je to výborný kytarista a aranžér,
má jistý nadhled, o který se snažím te�
už i já, řadím ho mezi nejbližší a nejlep-
ší přátele. 

Vystupoval jste s mnohými známými
osobnostmi - Ivanem Hlasem, Vladimí-
rem Mišíkem, Pepou Nosem, Jarosla-
vem Samsonem Lenkem. Jakého set-
kání si nejvíce ceníte a proč?

Záleží, kdo je pro koho známá osob-
nost. Cením si hlavně neznámých lidí ve
svém životě. Třeba i blb, který svou ome-
zeností způsobí škodu, nebo zoufalec,
který ze své zoufalosti umí ublížit, mů-
že být ve výsledku někdy cennou lekcí,
ne? Jinak hraní se věnuju od dětství, pot-
kal jsem starších bardů mnoha žánrů
hodně. Jsou setkání i kazící iluze o oblí-
beném umělci, u někoho se naopak utvr-
díte, že je to i dobrý člověk. Když jsem
začal vystupovat s vlastními písněmi, bý-
valo i zraňující stát sám za sebe. Občas
mě to i štvalo, v dospívání, kdy se bouř-
livá duše utváří. Talent, můžu-li to tak
říct, už byl, ale nebyl jsem vyzrálý. Víte,
pár let trvá, než to „začne hrát“. První kon-
certy možná nestály za moc. Cítil jsem,
že to „začalo“ hrát na přelomu let 2007-
-08. Pochopil jsem, PROČ to dělám, že to
miluju, že jsem pořád stejný showman
jako kdysi v Přelouči na základce, jak si
vážím lidí, kteří jsou ochotni mě poslou-
chat, jak mě baví je bavit nebo dojmout.
Kreativní, citliví lidi zažívají bolestné
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Live koncert Český Krumlov 2010,
foto Hynek Kocourek



přerody. Když jsem zahlédl talentové TV
Show, které se skutečnou muzikou ne-
mají nic společného a snad ani lidskou
masu už moc nebaví jak dřív, děti v nich
zpívají sice i blbosti, většinou neumí nic
napsat, jedou v prvních plánech trendů,
netuší, jak třeba přijdou o sny, musím
ale obdivovat jejich suverenitu, odhod-
lání až drzost, s jakou chtějí jít do boje.
Dnešní děti jsou už jinde než my, v ce-
lém světě, my jsme navíc po té revoluci
byli takoví přibrždění. U mě to souvise-
lo i s tím, že v období 16-22 let jsem měl
obrovské problémy se zády. Bolesti, ne-
volnosti, záchvaty, hrozné stavy, skříp-
nuté nervy, netřeba vše prozrazovat, dlou-
ho nikdo nevěděl, co se mnou. Nejistota,
co vám je, vám bere totálně náladu, psy-
chicky i fyzicky deptá. Až v roce 2008 mě
hospitalizoval, zachránil, vše odhalil a za-
čal napravovat úžasný doktor pan Vrbica.
Začal jsem zase žít, vše se stabilizovalo
a změnilo k nebeskému levelu. Menší
problémy budu mít vždy, musím dodržo-
vat zdravotní cviky a dávat pozor, pan
doktor mi dál občas pomáhá, vděčím mu
za nový život. Nebýt jeho, nevím, co by
bylo, takže to je asi setkání nad všech-
na umělecká třepotání (úsměv). Mně to
zákulisí branže nebaví, není o co stát,
mám svůj vnitřní svět. Miluju, když zpí-
vám nebo tvořím i legraci na cestách
v autě, míhající se krajinu, jinak mě vše
okolo vždy spíš otravovalo. Zmíním asi
pouze dva lidi z těch známých. Publicis-
ta pan Jiří Černý je chodící kulturní pa-
měY a žijící legenda. Zůstal celý život rov-
ný, normálně lidský a šlechetný, vždy si
stál za svým, výjimečná osobnost. Za-
čátkem roku 2005 se mu zalíbily mé prv-
ní demonahrávky, pouštěl je v rozhlase

a po besedách, pro mě to tenkrát byla
pochvala božstva, sblížili jsme se a vždy
si ho budu vážit. A Mirek Papež alias
Moimir Papalescu, je světové eso, co se
týče studiové práce. Čest pro mě, že spo-
lupracoval na mé desce „Můj vzkaz do-
letí“ z minulého roku. Kreativní, otevřený,
renesanční, hyperaktivní, duchovní člo-
věk. Baví mě, obdivuju ho, vážím si ho
jako přítele, je Pardubák, jsme z podob-
ných kořenů. A kdoví, koho ještě začnu
cenit!

Kde berete inspiraci pro své texty?
Život, pocity, historie, trápení, radost,

příroda, duchovno, přetlak vzteku z ně-
čeho, někoho, permanentní vědomí, že
ve společnosti a politice není skoro nic
v pořádku, i pouhá radost z díla, slova
a veršování. Hlavně ženy a láska, bez té
by nebylo nic. Mám rád i herectví, jedna
energie plodí druhou. Zbožňuju starou
francouzskou i italskou kinematografii
a zpěváky chansonů i starého americké-

ho country a gospelů. Vše, co není plytké,
je pro mě zábavné. Vše, v čem je sdělení,
život a příběh. Úkolem básníka je zachy-
tit to, mít zapnutý radar, optimální rozpo-
ložení. Je to i boj s překážkami, marností,
slepými uličkami. Nikdo nevyzkoumal,
kde se talent a kreativita bere. Něco me-
zi nebem a zemí, možná v podvědomí.
Jednou se mi nejlepší text mihl hlavou
v polospánku. Po probuzení jsem brečel
z jeho ztráty, dodnes ho vidím před oči-
ma, ale místo slov jen šifry. Psaní je ale
i náročná precizní práce a umění řeme-
sla. Potřebuju to dělat hlavně pro sebe.
Mám rád i svoje básně ve sbírce Lehce
osamělí kluci od široké řeky, čítával jsem
je i na vystoupeních a najdete je i na in-
ternetu. 

Kdy a kde se nás mohou naši čtená-
ři te~ těšit?

Zrovna letos mám po letech nepře-
tržitého hraní pauzu. Potřeboval jsem se
odstřihnout, získat odstup a pokus o klid
na psaní, dělat jiné věci, věnovat se své-
mu životu. Chci pokročit v psaní romá-
nů a povídek, to je náročné na sílu a čas,
kterého se nedostává. Navíc mě zbrzdi-
lo, že mi potvora v počítači pár hotových
povídek nenávratně smazala a tím vza-
la psaní vítr z plachet. Musím je udělat
znovu, ale napodruhé bývají díla stejná
nebo i lepší, to zkušenost, třeba to byl
boží zásah. Mám rozdělané kvantum pís-
ní pro další alba. Jedna z výjimek hrací
pauzy bude právě pro Přelouč mé už pá-
té účinkování na krásné, tradiční už osmé
Zahradní Galerii 22. 9. 2012.

Děkuji za rozhovor a přeji do budouc-
na hodně osobních i profesních úspěchů.
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ÚKOL: 
(album Můj vzkaz doletí 2011)

Za kopcem za mlhou existuje ještě jiný svět
kde na všechny otázky dostaneš v pravou chvíli odpově�
kde s princeznou z pohárů výherních nepijí jiní
a kde není mužská rýmička a kostlivci ve skříni
kde zvíš proč námořníci co v každém přístavu mají svou lo�
sami auto zastaví a ze stromu u cesty utrhnou jablíčko

R: A já mám úkol to slyšet
já mám úkol to vidět
já mám úkol vám to říct a sám
a jestli na cestě mé mě nepodepře láska Bůh
ani z obrazu mého rám
tou cestou se já vždycky vracím k nám

Za kopcem za řekou existuje strom co neopadá
listy pevné žluté jsou jak pravý cit jak trochu rovná záda
a mezi stromy podél cest tenhle září jak něžný žlutý král
a já měl chuY mu listy sníst tak jsem se natáh’ a jeden si dal
a strašný smutný byl a kyselý a já se vztekal a nic neříkal

R: Neb mám...

Za kopcem za mlhou je údolí v němž rozhostí se mír
bleskem smyje bláto na rukou a smích stačí říct jenom sýr
na cestě otevřené z obou stran půjdou lidé co chtějí být spolu
na té cestě mě napadají písně a nemám na to školu
tu cestu pro klid svojí duše znám i s tím s kým na ní chci být

R: A tak mám...

Tou cestou se já vždycky vracím k nám

Promo titul. strana alba Můj vzkaz doletí
foto Jan Kulka



Co za starý papír?
V tomto školním roce proběhly dva „sbě-

ry“. Naše děti se opravdu činily. Podařilo
se jim nashromáždit přes 23 tun starého
papíru. Je zvykem, že o získané finanční
prostředky se podělí žáci a SRŠ, které dě-
tem zpětně přispívá na lyžařský výcvik,
ozdravný pobyt, odměny, plavání, kulturu
nebo na nákup didaktické techniky.

Děkujeme všem, kteří pomáhali dětem
v jejich chvályhodném snažení. 

Přírodovědná „poznávačka“
Dne 7. června se žáci naší školy tradič-

ně zúčastnili okresního kola přírodovědné
poznávací soutěže v DDM Delta v Pardu-
bicích a opět dosáhli krásných výsledků.
4. třídy - Eliška Veseláková (3. - 5. místo)
5. třídy - Anna Kubíčková

Michaela Staňková (5. - 7. místo)
6. třídy - Tereza Staňková (3. místo)
8. třídy - Kamila Pavlíková (6. - 7. místo)
9. třídy - Štěpánka Krausová (7. místo)

Ondřej Plíva (10. místo)

Do 10. místa (včetně) budou žáci odmě-
něni věcnými cenami. Slavnostní vyhláše-
ní je 20. června v 15 hodin v DDM Delta
v Pardubicích.

Děkujeme všem za účast.
Mgr. M. Skálová

Výlet do Prahy
Za pěkné známky, vzorné chování, po-

moc ve třídě atd. získávali žáci písmenka,
z kterých se postupně dozvídali, co vše
v Praze navštívíme. Jedno překvapení je
však přesto čekalo na konci výletu.

Mohli obdivovat naše i světové velikány.
Vyfotili se vedle svých sportovních i pěvec-
kých idolů, našeho pana prezidenta nebo
Bedřicha Smetany. Toto umožňuje Muzeum
voskových figurín.

Ojedinělou výstavu Gigantů z doby le-
dové jsme navštívili na Výstavišti v Holešo-
vicích. Paní průvodkyně nás svým vyprá-
věním vtáhla do doby ledové a přiblížila
nám život autenticky vypadajících obrů. Za-
jímavý byl i popis výroby těchto gigantů.

Výstava končí v květnu a stěhuje se na
Slovensko.

Poslední vzrušující zážitek byl pro děti
překvapením - zrcadlové a skleněné bludiště.

Během dvou let jsme Prahu navštívili
již třikrát a stále nám má co nabídnout.

Uvidíme, kam pojedeme na další výlet.
Mgr. V. Šorfová

Den dětí
1. června se ve školní družině uskuteč-

nila oslava Dne dětí. Bylo pro ně připrave-
no mnoho her a soutěží. Na vítěze čekaly
různé odměny. Tou hlavní - za první mís-

to - bylo malování na obličej od paní Vo-
sáhlové, které tímto děkujeme. Den dětí se
vydařil a těšíme se na příští rok.

K. Nečasová, vych.

Dopravní výchova
Dovršení 10 let věku dítěte znamená

i to, že se může vydat samo, bez doprovo-
du osoby starší 15 let, na silnici. Snažíme
se proto, aby byly jejich cesty co nejbezpeč-
nější a dokázaly si dobře poradit s nástra-
hami silničního provozu.

Každoročně pro žáky 3., 4. a 5. tříd při-
pravuje Městská policie Přelouč jízdy zruč-
nosti. ČtvrYáci a páYáci pravidelně navštěvují
dopravní hřiště v Pardubicích, kde nechy-
bí kruhový objezd, semafory, děti se naučí,
jak a kdy se správně rozhlédnout, dávat
přednost v jízdě, …

Vše pod dozorem policisty.
Žáci, kterým se nejlépe daří na hřišti

i v testech pravidel silničního provozu, se
účastní okresního kola soutěže mladých
cyklistů v Pardubicích.

Letos to byli tito čvrYáci: Klára Novotná,
Klára Černíková, David Grubr, David Souček.

Mgr. D. Staňková

Kde končí svět — 
výsledky soutěže

Kde končí svět je přehlídka tvůrčích ak-
tivit žáků ZŠ z celé České republiky. Každé
dva roky je vyhlášeno téma, které mohou
děti zpracovat výtvarně, literárně i jinak. Pře-
louč si vylosovala téma podzimních draků.
ZŠ Masarykovo nám. získala 1. místo v ka-

tegorii 13 - 15 let. Výtvarné práce Štěpán-
ky Krausové, Ladislava Štěpiny, Anny Bo-
rovičkové a Nikoly Vosáhlové tvořily spo-
lečnou koláž - Ten náš český drak.

Mgr. J. Müllerová

Košík plný rozumu
11. května - v den, který byl sice jarní,

ale vysokou teplotou a horkým počasím už
sliboval krásné léto, se čtveřice našich žá-
ků vydala do Pardubic. Zástupci druhého
až pátého ročníku (Michal Bíro, Petr Suchý,
Dominik Škarda a Martin Kratochvíl) se vy-
pravili reprezentovat naši školu v deskové
hře Košík plný rozumu. 

Hra, na jejímž vývoji se podíleli kromě
pedagogů i specialisté z oblasti zdravé vý-
živy, dokonale naplňuje Komenského hes-
lo „škola hrou“. Snaží se totiž zábavnou
formou přiblížit dětem zásady zdravého ži-
votního stylu.

Turnaj se uskutečnil v pěkném prostře-
dí v ulici Pod Zahradami na půdě základní
školy. Krajského kola turnaje se zúčastni-
li nejlepší žáci z deseti škol. Konkurence
byla tedy velká. Přesto se podařilo jedno-
mu z reprezentantů zabodovat - Dominik
Škarda (4. B) si domů odvážel diplom a ce-
nu a za krásné třetí místo v kategorii čtvr-
tých ročníků. Blahopřejeme!

MUDr. H. Hýžová
Soutěžili jsme s Nadací ČEZ
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Přelouč, to je město krásné,
já mám o něm skládat básně?
Nevím, co o něm te� psát,
že ho mám tak rád...
Žiju tady, žiju dál
a ten úkol udělám!

Každý rok tu dabing máme,
pozvem Leonu, Komat a spol...
pro ně slávu uděláme,
Hoja,hoja hoj!
Labe nám tu také teče,
nikdo z oslav neuteče!

Tomáš Ruml 5. B

Stále se ptám, kde domov můj?
Stále se ptám, kde hledat ho mám?
Našel jsem rovinku
A na ní dědinku,
Na dědince domeček,
A v domečku stoleček,
Na stolečku leží mapička,
A v mapičce září ta naše Lhotička!

Jakub Veselý 5. A

Kde domov můj?
Žiju v naší malé vísce,
Jmenuje se Lohenice.
Tady bydlím 9 let,
Krásný kraj to na pohled.

Kolem lesy máme všude,
spousta hub tam v létě bude.
Pláže máme pískové,
v létě přijdou turisté.

Na kolech se projedeme,
v písácích si zaplaveme,
máme stáje maličké
v naší krásné vesničce.

Tomáš Tácha 5. A

Kde domov můj?
Vyšehněvice je obec v Polabí.
Bydlet nás tam často pobaví...
Je tam les KAZINEC
A v rybníku žabinec.
Tam, v té obci domov můj,
Každý se tím pyšní,
Že je občan Vyšní! Luboš Petržilka 5.A

Tam, kde teče řeka Labe,
Tam je domov můj.
Na náměstí Záložna 
A v ní krásná knihovna.

Přelouč, to je domov můj,
Už je to tak stůj co stůj.
Když budík ráno zazvoní,
Do školy mě pohoní...

A jako i v jiném městě,
Co tu máme ještě?
Nový úřad,kino,poštu,
Restauraci i diskošku!

Ani sportování nám není cizí,
Občas dovezem i medaili ryzí!

Pavlína Štefanská 5.A
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Moje hymna o Přelouči nebo mé obci
Práce žáků pátých tříd na ZŠ MN

Den dětí 2012
Akce proběhla v parku za ZŠ TGM v Přelouči 2. 6. 2012 ve

spolupráci s Kulturními službami a dalšími organizacemi z Pře-
louče, které pracují s dětmi a mládeží: Skaut Přelouč, rodinné
centrum Sluníčko, Jakub klub a klub Radost. Soutěžní odpoled-
ne o sladké odměny zpestřili svými vystoupeními kouzelník
Oliver a hudební skupina Relax. Poděkování patří také Tech-
nickým službám a firmě SOP, a.s. Přelouč za technickou pod-
poru této akce.

Flétny - ukončení školního roku
Děti, které navštěvovaly kroužky hry na flétnu se společně

rozloučily se školním rokem na zahradě DDM.

Všem dětem i dospělákům přejeme krásné prožití prázd-
nin a dovolených, děkujeme všem za Vaši přízeň a těšíme se
na setkání ve školním roce 2012-2013. Sledujte naše www

stránky, v měsíci srpnu zveřejníme nabídku kurzů a kroužků
na příští školní rok. Informace naleznete také na našich plaká-
tovacích plochách ve městě.

Poděkování
Děkujeme panu Mgr. Františkovi Jelínkovi za dlouholetou

a bezproblémovou spolupráci. Díky jeho pochopení a vstříc-
nosti jsou dnes vztahy mezi DDM a ZŠ Smetanova, alespoň
z našeho pohledu, na velmi dobré úrovni.

Přejeme hodně sil, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová

Dům dětí a mládeže Přelouč 



Dětský den
V pátek 1. 6. se na naší škole slavil

jako obvykle svátek všech dětí. Děti ze
4. a 5. tříd sportovaly a soutěžily o sladké
odměny. Ke sváteční svačince dokonce
dostaly i nanuk. Pro jejich mladší spolu-
žáky byly připraveny netradiční disciplíny,
např. závod trojnohých, shazování kuže-
lek a plechovek, slalom s pingpongovým
míčkem nebo pexeso. Za získané body si
pak mohli v dětském obchodě „nakoupit“
sladkosti a drobné hračky. Odměny byly
zakoupeny za peníze získané sběrem sta-
rého papíru. Děkujeme všem sponzorům
z řad rodičů a žákům 8. ročníku za pomoc
při organizaci.

Máme se čím chlubit —
úspěchy v soutěžích
V krajském kole Mc Donald’s cupu, kte-

ré se konalo 21. 5. v Pardubicích, se druž-
stvu fotbalistů (posílenému jednou dívkou -
- J. Plivovou) z 1. stupně dařilo. Skončili na
2. místě. Střelecky se vyznamenal Martin

Německý. Stejnou příčku v okresním ko-
le obsadilo i družstvo nohejbalistů, hráčů
z 8. a 9. tříd, kteří se prosadili mezi par-
dubickými školami. 

V okresním kole přírodovědné soutě-
že jsme měli zástupce všech kategorií.

Pernštejnové
Letos mají výročí Pernštejnové, a pro-

to město Pardubice připravilo řadu akcí
pod názvem „Pernštejnský rok“. Jednou
z nich byla i soutěž „Pernštejnové a je-
jich svět“, kterou už na jaře vyhlásilo Vý-
chodočeské muzeum a KD Dubina pro
žáky ZŠ a gymnázií. Z naší školy se připra-
vovaly dva týmy. Na otázku, jak si vedly,
odpověděla Jana Neubauerová, která má
největší zkušenosti z dějepisných olym-
piád: „Soutěž se skládala ze dvou kol.
V prvním kole jsme museli písemně vypra-
covat 20 otázek. Porota vybrala z 24 přihlá-
šených družstev pět nejlepších, která po-
stoupila do 2. kola. Mezi ně patřily oba
naše týmy! Finále se konalo 8. června
v Rytířských sálech Pardubického zámku
a probíhalo formou kvízu. Odpovídali jsme
na dvanáct otázek týkajících se Pernštej-
nů. No a byli jsme nejlepší! Za úspěch mu-
síme poděkovat také naší paní učitelce
Mgr. Evě Horákové. Díky její výborné pří-
pravě a nadšení má naše škola dva nej-
lepší týmy v Pardubickém kraji.“

Tým ve složení Iva a Jana Neubauero-
vy, Lukáš Chaloupský, Petr Václavek, a Ve-
ronika Ž�árská obsadil 1. místo a hned
za nimi na 2. místě skončili Zuzka Kopá-
čová, Klára Linhartová, Bohouš Německý,
Matěj Havránek a Štěpán Kvoch.

Reprezentanti školy
Titul reprezentant školy si za výsled-

ky v soutěžích letos zasloužily Iva a Jana
Neubauerovy z 9. A (společensko-vědní
a jazykový směr), Vojtěch Chroust z 8. A

(sportovní směr), Martin Vahovský ze 7. A
(přírodně-technický směr), Karolína Šimá-
ková (nejlepší prvňáček) a Martin Němec-
ký (nejlepší žák 1. stupně)

Flintův poklad 
v Janských Lázních

Konečně přišel 11. červen a my jsme
odjeli na školu v přírodě do chaty Lovra-
na. Na týden jsme se stali piráty a plnili
různé úkoly. Za soutěže jsme dostávali
pirátské peníze na kousky mapy, podle
které jsme pak měli najít poklad. Moc se
nám líbilo, když jsme vyjeli lanovkou na
Černou horu a cestou dolů si prohlédli ra-
šeliniště. Poslední den jsme sestavili ma-
pu a objevili Flintův poklad. Projeli jsme
se vláčkem po Janských Lázních a pak
hurá domů. Celý týden se nám moc líbil.

3.A + 3.B

Koláček
Název nemá nic společného s peči-

vem, ale s jízdou na kole kolem dokola
(dětského hřiště za Benzinou). Pan uči-
tel Nový tu uspořádal 1. ročník cyklistic-
kého závodu pro žáky 1. stupně. Akce,
které se zúčastnilo 64 jezdců, se kona-
la za podpory sponzorů pana Zdeňka
Köhlera a Velocentra Přelouč, poučení
o bezpečné jízdě provedli příslušníci měst-
ské policie.

PŘEJEME VŠEM 
KRÁSNÉ PRÁZDNINY.
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Dechový orchestr ZUŠ Přelouč zvítězil
v soutěži Concerto Bohemia 2012

Concerto Bohemia je nejprestižnější soutěž v naší repub-
lice, kterou pořádá Český rozhlas. Odborná porota složená
z významných osobností hudebního života v České republice
a zástupců Českého rozhlasu hodnotí soutěžní snímky, které
jí jsou předloženy v 1. kole na vlastních audionahrávkách sou-
těžících, v druhém kole potom na nahrávkách pořízených pra-
covníky Českého rozhlasu. Délka soutěžní nahrávky se pohy-
buje v rozmezí 10 - 20 minut. Porota hodnotí soutěžní snímky
vždy anonymně pod pořadovými čísly v rámci jednotlivých ka-
tegorií a v každé kategorii určí v 2. kole pouze jednoho vítěze. 

Odměnou těmto vítězným orchestrům a souborům je vy-
stoupení na koncertu vítězů v listopadu téhož roku v Praze na
Žofíně. Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3 - Vlta-
va, Česká televize pořizuje záznam tohoto koncertu. 

Náš dechový orchestr zvítězil v kategorii ZUŠ - orchestry
a soubory dechových nástrojů. Gratulujeme a děkujeme všem
jeho členům a zejména panu dirigentovi Michalovi Chmela-
řovi a jeho kolegyni Ivetě Trojanové nejen za skvělou reprezen-
taci Pardubického kraje, ale především za radost a umělecký
zážitek, který získáváme na každém z koncertů. Už nyní se tě-
šíme na ten listopadový v Praze na Žofíně.

Jana Bednářová

Poděkování za organizaci festivalu 
a přízeň publika

VIII. ročník festivalu Polanského Přelouč, který se konal pod
záštitou Radní Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a sta-
rostky Města Přelouče Bc. Ireny Burešové, navštívilo téměř tisíc
diváků. Na koncertních podiích se vystřídali sólisté a umělec-
ké soubory z celé České republiky. Dechový orchestr Základní
umělecké školy Přelouč s dirigentem Michalem Chmelařem

obstál i v konkuren-
ci profesionálních de-
chových orchestrů.
IX. ročník festivalu
se bude konat 1. 6.
2013 - děkujeme za
návštěvu všem na-
šim věrným přízniv-
cům a zveme všech-

ny, kdo neměli možnost navštívit letošní koncerty.
Velký dík patří ale zejména panu řediteli Kulturních služeb

Města Přelouče Danovi Reichmanovi a všem jeho kolegům za
bezchybnou organizaci, propagaci a celkově maximální pod-
poru festivalu i všech středečních vystoupení dechových orches-
trů, které pořádají Kulturní služby ve spolupráci s dirigentem
Michalem Chmelařem v Kině Přelouč.

Jana Bednářová

Meziměstský koncert
31. 5. 2012 uspořádalo žesYové oddělení ZUŠ Přelouč spe-

ciální meziměstský koncert. Jak je již zvykem, každý rok jsou
do Přelouče pozváni žáci některých okolních uměleckých škol,

aby si s žáky naší školy zahráli na společném koncertě. Letos
byl program sestaven výhradně ze skladeb pro žesYové nástroje.

Pozvání přijalo ŽesYové kvinteto Pražské konzervatoře, žáci
ZUŠ Úpice a Rtyně v Podkrkonoší. Z žáků naší školy vystoupila
Kateřina Soukupová a Klára KošYálová na lesní roh a Václav
KošYál na trubku. Všichni tři tito žáci v letošním roce získali prv-
ní místa v krajské soutěži ve hře na žesYové nástroje a Václav
Koštál dokonce druhé místo v celostátním kole.

Celý meziměstský koncert se nesl v duchu vysoké kvality
předvedených výkonů a ve velmi přátelské atmosféře. Po kon-
certě následovalo posezení aktérů koncertu na zahradě školy
a vzájemné předávání si cenných zkušeností.

Michal Chmelař

Taneční učitel roku
na prestižním festivalu dětských choreografů „Taneční učitelé
roku 2012“ - ve zřejmě nejnáročnější akci v tomto žánru, kte-
rou již tradičně pořádá konzervatoř Taneční centrum Praha,
získala ocenění i učitelka tanečního oboru naší školy Soňa
Kalianková s choreografií „Ptáci“. 

Nad festivalem převzali záštitu Ing. Ladislav Němec, ná-
městek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a PhDr. Ondřej
Andrys, náměstek ústřední školní inspektorky České školní in-
spekce.

Z 60 přihlášených choreografií bylo nakonec oceněno cel-
kem 12 ZUŠ z celé ČR. Poděkování za vzornou reprezentaci
a gratulace patří nejen paní učitelce, ale i všem mladým taneč-
níkům, kteří se soutěže účastnili.

Jana Bednářová 
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Vážení čtenáři, 
chtěla bych Vás touto cestou pozdravit a po-
děkovat za Vaši přízeň. Jsem velmi potěšena,
že k nám přicházíte a to bu� na návštěvy za
Vašimi blízkými, nebo na naše kulturní a spo-
lečenské akce. Nám všem dělá radost, když
naše pozvání přijmete a přijdete se pobavit
společně s našimi obyvateli. 

V tomto vydání Roštu chci vyslovit poděkování všem sponzo-
rům a dárcům, kteří nám v prvním pololetí roku 2012 pomohli tím,
že podpořili činnost domova: 
Pardubický kraj — podpora činnosti v řádech milionů
Město Přelouč — 747.000,- Kč
Obec Zdechovice — 90.000,- Kč
Městys Choltice — 15.000,- Kč
Obec Vyšehněvice — 6.000,- Kč
Obec Černá U Bohdanče — 5.000,- Kč
Obec Trnávka — 5.000,- Kč
Obec Úhřetice — 5.000,- Kč
Obec Cerekvice nad Loučnou — 2.000,- Kč
Obec Svídnice — 1.000,- Kč
drobní dárci dámy a pánové 

M. Zamastilová, J. Drobílek, 
B. Vostárková a firma DAPADE — 1.957,- Kč

Nefinančními dary na činnost domova přispěli:
pan Karel Nekola — hudební vystoupení
paní Hurdálková Věra - přednáška ,,Příroda léčí“
Berger — Huck s.r.o., Horní Jelení — dekorační sítě
DUV — družstvo, Dvůr Králové nad Labem — vánoční ozdoby
Stavební keramika spol. s r.o., Řečany nad Labem — materiál

pro výtvarnou dílnu domova
Krejčík Miroslav - promítání DVD ,,Přelouč na foto“
Vedoucí provozního úseku domova Marcela Šveřepová — zá-

kusky pro „Dámský klub“
Lenka a Roman Jelínkovi - občerstvení pro ,,Dámského klubu“
Školník Milan, provozovatel kantýny v domově — občerstvení pro

„Dámský klub“

Všem patří nejen obrovský dík, ale také uznání, za podporu
činnosti, která přináší klientům radost a zároveň se podílí na zvý-
šení kvality péče poskytované našim klientům, Vašim blízkým.
Poděkování však patří také všem, kteří do domova opakovaně
dochází a bez nároku na odměnu pro naše klienty připravují spo-
lečenské a duchovní vyžití. Patří sem:
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charity Přelouč 
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Pardubice 
Římskokatolická církev 
Českobratrská církev evangelická
Církev československá husitská
Církev adventistů sedmého dne

Jsem však také velmi ráda, že touto cestou mohu opakovaně
veřejně poděkovat, společně s celým vedením domova, všem za-
městnancům našeho zařízení. Bez jejich obětavé péče a pozitiv-
ního přístupu by náš domov nebyl takový, jaký je.

Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány

Loučení s létem
V Domově u fontány se stává tradicí, že se koncem srpna spo-

lečně rozloučíme s létem, i když astronomicky léto končí o nece-
lý měsíc později. Vloni jsme společně s obyvateli domova, i jejich
rodinami strávili dopoledne v zahradě za doprovodu zábavných
her. Odpoledne si obyvatelé mohli zanotovat známé písničky stří-
brného plátna zvláště z filmů 1. pol. 20. stol. se zpěvákem Šimo-
nem Pečenkou. 

Pro zájem a úspěšnost programu jsme se rozhodli, že herní
zábavné dopoledne zopakujeme dne 30. srpna 2012, a proto opět
zveme maminky s dětmi, aby se k nám přišly podívat a zasoutěž
ily si. Zbytek dne však bude v novém kabátě. Snažíme se pro na-
še klienty chystat bohatý a hlavně rozmanitý hudební program,

protože každý má rád trochu jiný
hudební žánr a bylo by chybou do-
mnívat se, že senioři mají v oblibě
pouze a jenom dechovku. Právě
proto bude mít v Domově u fontá-
ny od 15 hodin premiéru skupina
GROSS COUNTRY, která vystoupí
v příjemném prostředí naší zahra-
dy. V případě nepříznivého počasí
bude kulturní vystoupení probíhat

v jídelně domova. Přijměte naše pozvání strávit příjemný konec
prázdnin v prostředí Domova u fontány a poslechnout si či za-
notovat známé písně. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Martina Moravcová, DiS., sociální pracovnice
Mgr. Andrea Faltysová, vedoucí úseku péče o klienta
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Výprava 
na panství Pašiněves

Co se skrývá v panství Pašiněves, od-
kryli v sobotu 16. 6. mladší skauti z Pře-
louče. Na den se z nich stali pátrači po

pokladu místního pána na Pašiněvsi. Pá-
trání to nebylo snadné, kluci museli za-
chránit dinosaury z moře (lovili je v mís-
tě, kde v období druhohor opravdu moře
bylo), vylézt a slanit skálu, najít uzdravu-
jící bylinky, uvařit si oběd na ohni (gu-
láš kluci zvládli znamenitě), změřit velký
železniční most a GPSkami najít ukrytý
poklad na kolínské zvonici. Po úspěšné
misi zbývalo si jen zakřičet pokřik a tím
ukončit povedenou výpravu.

Zhodnocení skautského roku
Jsme ve finále skautského roku 2011-

-2012. Pro skauty po celé republice to byl
rok významný. Slavili svoje stoleté naro-
zeniny - rekapitulovali.

Jestliže i já bych měl zrekapitulovat
minulý rok, řekl bych asi toto:

Skauti z Přelouče rostou. Podařilo se
nám rozrůst o 27 nových tváří a je nás
v Přelouči bezmála 100. Díky městu Pře-
louč máme reprezentativní klubovnu a za-
čali jsme spolupracovat se dvěma fajn
organizacemi - Sluníčkem a Aikidem.
Uskutečnili jsme více jak 200 schůzek,
10 víkendových akcí a jednodenních vý-
prav. Začali jsme více komunikovat s ro-
diči. Pomáháme. 

Všechno výše zmiňované by nebylo
bez úsilí více jak dvaceti skautských ve-
doucích, podpory rodičů dětí, nadšení
dětí a velké pomoci našich sponzorů.
Chtěl bych jim všem poděkovat. Jmeno-
vitě městu Přelouč, pekárně Jenta, Para-
shopu a Excalibur army.

Lukáš Lucky Spurný

Humanitární akce Kapka
Jako již tradičně se i tento rok pře-

loučští skauti zúčastnili celonárodní hu-

manitární sbírka KAPKA, která si klade
za cíl získávání finančních prostředků pro
boj s leukémií (http://www.skaut.cz/kap-
ka/). Pod záštitou Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně jsme se sešli na čerpací
stanici, kde jsme v čistě bílých „kapkác-
kých“ tričkách od 15. do 17. června umý-
vali čelní skla automobilů a získávali od
dárců větší či menší příspěvky. Děkuje-
me všem dárcům, kteří svěřili svá auta
do našich rukou a přispěli, děkujeme i čer-
pací stanici PapOil, která nám umožnila
akci uskutečnit. Díky patří samozřejmě

také všem zúčastněným dobrovolníkům
a Han�ě Chalupové za organizaci. V ne-
děli už trika sice nebyla tak bílá, za to
jsme ale odcházeli s pocitem dobře odve-
dené práce. Nadaci díky nám bude při-
psáno téměř 5000 Kč.

Ondra Modras Plíva

Vodácká výprava na Ploučnici
Chcete-li si připadat jako při prvo-

sjezdu řeky či jako průzkumníci ama-
zonského pralesa, vyrazte na Ploučnici.
Starší skauti z Přelouče projeli řeku po-
slední víkend v květnu. Řeka je typická
svými meandry a tak ke stromu, který je
po souši lehce dosažitelný, jedete po vo-
dě třicet minut. Vzdušná vzdálenost se
pro nás stala nevýznamným pojmem. Če-
kalo nás množství stromů, klád či takřka
neprůjezdných vrbiček. Odměnou nám
byla krásná tábořiště v bývalém vojen-
ském prostoru Ralsko. Na jednom z nich
jsme v loňském roce i uspořádali skaut-
ský tábor. Místa to jsou úchvatná a tak se
těšíme, že se tam jednou opět vrátíme. 

Den dětí
Mezinárodní den dětí jsme oslavili

společně s dalšími organizacemi pracu-
jící mi s mládeží. Na sobotní akci jsme
bavili děti na několika disciplínách. Účast-

níci si mohli zkusit lukostřelbu, trampo-
línu či aktivity s barevným padákem. Ma-
lou ochutnávkou na lanové odpoledne
se stala i oblíbená slack line či jednodu-
chá lanová překážka. Děkujeme za po-
zvání na tuto akci. 

Lanové odpoledne v září
Lanové překážky vysoko nad zemí,

náročné aktivity, ale i soutěže pro nej-
menší. Možná se těšíte na další ročník
lanového odpoledne, a tak pro Vás mám
dobrou zprávu. Již počtvrté postavíme
lanové centrum v přeloučském parku.
V sobotu 8. 9. 2012 se můžete těšit na
oblíbené aktivity, ale i mnoho nových
překážek. 

Martin Pí�a Pittner

Tvoření pro DD
Dne 14. června se naše mladší hol-

ky - světlušky vydaly obdarovat některé
babičky a dědečky v přeloučském Domo-
vě u fontány. Probíhalo totiž poslední ko-
lo soutěže „Cesta časem“, ve které se jim
zatím pěkně dařilo. Posledním úkolem by-
lo udělat společně nějaký dobrý skutek.
Samy vyrobily a na 19 pokojů rozdaly ky-
tičky z papíru v krásných zelených vázič-
kách. Pracovnice domova se jich pěkně
ujaly a provedly po pokojích. Doufám,
že se jak obdarovaným, tak světluškám
návštěva líbila a že si z ní odnesly do-
brý pocit.

Klára Hebká
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KLUB RADOST INFORMUJE:

Den dětí 2012 
Dětský den pořádaný městem Přelouč se velmi vydařil. Po-

časí bylo nádherné a děti v soutěžích získaly mnoho sladkých
odměn. Na tomto krásném dni se také podílel náš klub svými
soutěžemi. Naše děti se předvedly v pohádkových kostýmech,
kde nechyběla princezna, vodník, Ferda mravenec, Popelka,
kouzelník, pirátka a další. Kromě pohádkových soutěží si děti
prověřily i své znalosti ve vědomostních soutěžích a své tělo
si protáhly při sportovních hrách. (Viz foto.)

Pohádková cesta
Dne 23. 6. jsme na Slavíkových ostrovech podnikli pohád-

kovou cestu plnou nevídaných soutěží. Te� nás již čeká završe-
ní našeho dlouhodobého snažení v podobě 15. Historického
tábora klubu Radost v Peci pod Sněžkou. 

Klub Radost přeje Všem našim příznivcům krásné prázdni-
ny plné sluníčka, pohody a radosti.

Kolektiv klubu Radost.

Milí čtenáři,
v měsíci červnu jsme se mimo pravidelný program Slu-

níčka účastnili jako spoluorganizátoři Dětského dne v parku
za školou. Také jsme si moc užili pobyt pro rodiny s dětmi
v Domě Alois v Černém Dole. Fotky z těchto i dalších akcí na-
leznete na našich webových stránkách. Měli jsme i Odpoled-
ne se zvířátky, kde děti s rodiči na zahradě Sluníčka plnily
úkoly týkající se zvířátek a po jejich splnění získaly mapu, na
které byl zobrazen poklad, který pak společně hledaly a na-
šly zakopaný na zahradě ☺. Na závěr jsme si opekli vuřtíky
a bylo nám moc fajn. Děkujeme Klárce Sotonové za moc pěk-
né odpoledne.

V době psaní tohoto článku chystáme Pohádkovou cestu
po Slavíkových ostrovech. Doufáme, že se vám bude líbit. 

O prázdninách bude Sluníčko fungovat každou středu
od 9.30 do 11.30 hodin. V měsíci srpnu se uskuteční zápis
do našich programů. Potřebujeme vědět, kolik dětí a jakého
věku se k nám hlásí, abychom tomu maximálně přizpůsobili
programy. Termín zápisu se dozvíte z letáků ve městě a z na-
šich webových stránek během měsíce července.

Od měsíce září otevíráme ve Sluníčku Laktační porad-
nu KoTě - kojení a těhotenství. Poradnu povede vyškolená lak-

tační poradkyně. Také zahajujeme pásmo aktivit pro rodiče Ma-
MánKoVé - masáže dle metodiky Mgr. Hašplové, manipulace
s miminky, kojení a veselo :. Vše pro miminka od narození a je-
jich spokojené maminky. Termín se dozvíte opět z našich strá-
nek a z letáků ve městě. 
Krásné léto plné pohody Vám přeje 

Rodinné centrum Sluníčko Přelouč.

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍÈKO PØELOUÈ
sídlo: ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Klub Aktivní senior existuje již druhý kalendářní rok. V zim-

ních měsících (listopad-únor) se schází vždy 1x za měsíc, a to
první úterý. Ve zbývající době 2x, vždy první a třetí úterý. Přes
prázdniny klub nepracuje. 

Hlavní náplní práce je turis-
tika. Členové navštívili v rámci
Dnů kulturního dědictví Heř-
manův Městec, prošli Gočáro-
vu stezku v Bohdanči, s prů-
vodcem zavítali do Chocně
a Pardubic. Lodí Arnošt z Par-
dubic jeli do Kunětic a potom
pěšky na Kunětickou horu. Dá-
le se podnikaly vycházky do
okolí Přelouče. 

Přes zimu jsme promítali
obrázky z míst, která členové navštívili, vyráběli a zdobili jsme
perníčky, pracovali s papírem (ruční papír, přáníčka). 

Poslední předprázdninový výlet bude 19. června do zámku
Slatiňany s pěším procházkou do Chrudimi. 

V září je v rámci Dnů kulturního dědictví připravena cesta
do Chrudimi, v říjnu z Brandýsa nad Orlicí do Chocně. Dále
budou členové promítat obrázky ze svých prázdninových cest
a povídat o nich. 

V listopadu a prosinci se budeme věnovat výtvarným čin-
nostem (pletení z papíru, vánoční vazby).

Byli bychom rádi, pokud by se naše řady rozrostly. Informa-
ce rádi poskytneme na telefonním čísle 731 402 375. 

Hana a František Kubátovi

Zrušení pevné linky
Chtěli bychom upozornit, že k 30. 6. 2012 rušíme pevnou

linku 466 958 107 z důvodu vysokých nákladů a minimálního
využívání. Jsme vám k dispozici na mobilních telefonních čís-
lech v pracovní dny 7.00-18.00: ředitelka Zdenka Kumstýřová
731 402 371, zástupkyně Hana Smutná (půjčovna kompenzač-
ních pomůcek) 731 402 373, Monika Krejčíková (objednávání
služeb) 731 593 916. Děkujeme za pochopení.

Nové osvětlení v Jakub klubu
Děkujeme panu Petru

Vašíčkovi, majiteli firmy
PVV s.r.o. za nové osvětlení
všech prostor Jakub klubu.
Nové osvětlení si užívají pra-
covníci i děti v Jakub klu-
bu, také senioři, kteří nav-
štěvují počítačový klub. 

Pan Vašíček si náš zá-
měr vybral na Burze filan-
tropie, kterou pořádal KO-
NEP v Pardubicích letos
v březnu. Do dvou měsíců
byl záměr zrealizován!!! 

Moc děkujeme!!!

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

V naší službě se mimo jiné snažíme rodiny motivovat ke
společné činnosti ve volném čase, proto jsme vyhlásili výtvar-
nou soutěž, ve které rodiče s dětmi tvoří koláž na téma Naše
rodina. Na tento projekt jsme obdrželi příspěvek z fondu pro
kulturu a vzdělávání MěÚ Přelouč ve výši 2000 Kč, zbytek do-
financujeme z výtěžku letošní TKS. Rodinám jsme pomohli za-
jistit materiál na výrobu koláže a z příspěvku budeme také fi-
nancovat nákup cen pro všechny zúčastněné. Některé rodiny
už práci odevzdaly, jiné potřebují ještě nějaký čas a podporu
pro zdárné dokončení. Až se nám shromáždí všechny práce,
vybere nezávislá porota nejlepší, kterou odměníme volnými vstu-
penkami na film dle vlastního výběru do multikina v Pardubi-
cích. Ostatní zúčastnění obdrží poukázku na odběr zboží pod-
le vlastního výběru v místním obchodě s hračkami. Všechny
koláže potom budou vystaveny na veřejně přístupném místě
v Přelouči.

Do naší služby dál hledáme dobrovolníky - někoho,
kdo by pravidelně docházel do rodiny, vytvořil si k jejím čle-
nům dobrý vztah, byl jim kamarádem a poradcem. Zatím tak-
to funguje jedna mladá dívka, jsme za to moc rádi a těšíme
se na další dobré duše. Prosím volejte, pište - tel. 731 598 914,
email hudcova.charita@seznam.cz. 

Rita Hudcová, vedoucí služby

PEČUJETE DOMA O SVÉ BLÍZKÉ A 
POTŘEBUJETE SI ODPOČINOUT,
NEBO ODJÍŽDÍTE NA DOVOLENOU?

CHARITA PŘELOUČ NABÍZÍ V RÁMCI 
ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB POMOC PEČUJÍCÍM 
RODINÁM V ČASE NADCHÁZEJÍCÍCH LETNÍCH PRÁZDNIN.
ZAJISTÍME DOHLED, POMOC S HYGIENOU, POMOC PŘI PODÁ-
NÍ STRAVY A DOPROVODY PŘI PÉČI O VAŠEHO BLÍZKÉHO.
POTŘEBNÉ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA TEL.
731 593 916

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

RC KUBÍČEK
Program na červenec a srpen 2012

Rodinné centrum Kubíček je tu pro děti od 0 do 6-ti let
a jejich rodiče (prarodiče). O prázdninách se setkáme 19. 7.,
26. a 16. 8. od 15.30 do 17.30 hod. na zahradě Orlovny.
Vstup z parkoviště u Billy.

A co nás čeká? Hraní na pískovišti a v domečku s příslu-
šenstvím, houpačka, skluzavka, velký prostor pro společné
hry s balónem, létajícím talířem, osvěžení v bazénku a jiné
letní radovánky. 

Za deštivého počasí bude zavřeno. Další informace na tel.
723 309 343 u Jitky Salfické.

HRAVÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJE 
RC KUBÍČEK!
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INFORMACE Z JAKUB KLUBU
Poslední měsíc tohoto školního roku jsme si pořádně užili.

Ale věnovali jsme se také samozřejmě doučování a zlepšová-
ní známek před vysvědčením a také řešení různých potřeb a trá-
pení!  Tématem měsíce byl SPORT. Ten je v Jakub klubu velmi
oblíbený☺. Sport je zdravý, je fajn. Uspořádali jsme odpoled-
ne plné různých pohybových soutěží a také jsme si povídali
o nejrůznějších sportovních aktivitách, kterým se lze v našem
moderním světě věnovat. Proběhlo také několik akcí. 

Hned na začátku měsíce jsme se připojili k Domu dětí a mlá-
deže, který uspořádal pro všechny děti již tradičně Den dětí.
Přes hrozící deště se počasí nakonec umoudřilo a vysvitlo slu-
níčko. Účast byla hojná a akce se vydařila. Děkujeme pořada-
telům za přizvání. 

Jako každý měsíc jsme zašli i v červnu na kuželky do míst-
ní kuželny. Pracovnímu kolektivu děkujeme za spolupráci, sle-
vu a vlídné přijetí, které nám ochotně poskytovali po celý uply-
nulý školní rok.

Během keramického odpoledne si děti vyráběly sovičky na
ze� či různé malé zvířecí figurky. Vaření jsme tento měsíc po-
jali lehce a nenáročně a každý z přítomných kuchařů si upekl
toast a společně jsme se do nich pustili. Uspořádali jsme si
také opékání buřtů na zahradě. 

Největší akcí byl ale bezesporu výlet do Brna. Jelo 15 dětí!
Navštívili jsme Muzeum romské kultury, které je vskutku vel-
mi zajímavé a krásné. Člověk si připadá, jakoby se vrátil v ča-
se. Můžeme si krásně představit a přiblížit, jak vypadal život
tradičních Romů. Čím se živili, jak žili, jak se bavili, co pro ně
bylo důležité, jak a kudy cestovali a co je na jejich cestách
světem, ale i časem potkávalo. Poté jsme se vydali směr ZOO.

A i tam to bylo moc fajn. Prohlédli jsme si řadu zvířátek, zaví-
tali jsme na Kamčatku, také do Kanady a mezi indiány. Viděli
jsme kamčatské medvědy, bílé vlky či obrovskou anakondu!
Výlet se skutečně vydařil a všichni jsme si ho pěkně užili. Rá-
di bychom poděkovali kulturní a školské komisi města
Přelouč, která nám na výlet přispěla částkou 3000,- Kč.
Moc děkujeme☺. 

Na konci měsíce jsme se zahradní oslavou rozloučili se škol-
ním rokem a vypluli jsme vstříc slunným prázdninovým dnům.
Tento rok máme poprvé během prázdnin otevřeno! Sice pou-
ze v červenci, ale všichni zájemci nás mohou v klubu nalézt
v úterý a ve středu od 12.00 do 16.00. Každý čtvrtek vyrazí-
me do okolí za poznáním či rekreací. Sraz bude v klubu vždy
v 8.00. Všem čtenářům přejeme krásné prázdniny a mnoho
slunných a pohodových dní strávených se svými nejbližšími☺.

V červnu jsme se rozloučili s vedoucí Jakub klubu paní
Ivou Gabrhelovou a děkujeme jí za její práci. Od 1. 7. 2012
nastoupil nový vedoucí Mgr. Radek Slavíček.

7-8 / 2012 29

Napsali nám !

Členové našeho klubu zahájili sezonu koncem dubna vzpo-
mínkovou jízdou na počest p. Josefa Josifa - konstruktéra Ja-
wy - do Čáslavi. Zde na rozlehlém tamějším náměstí budila je-
jich nablýskaná vozidla velký zájem. Není divu, vždyY jich bylo
62! Podobnou pozornost vyvolal i jejich příjezd do areálu čá-
slavského muzea zemědělské techniky.

Další důležitou akcí byla již tradiční účast na Aviatické pou-
ti v Pardubicích. Zde historická auta a motorky dokreslily dobo-
vý kolorit leteckých a vojenských ukázek.

V sobotu 23. 6. vyjela kolona veteránských vozidel na „Trak-
toriádu“ do Jankovic. I zde veteránské motorky a auta zaujaly

mnoho návštěvníků. Nyní se naši členové již (zatím organizač-
ně) připravují na vrchol své sezony - „5. Ročník Ralley Železné
hory.“ Zajistit tuto akci není jednoduché-vždyY loni se zúčast-
nilo 92 posádek!

Doufejme, že letos to bude podobné! Přij�te se podívat,
startuje se 25. 8. na Masarykovo náměstí a dopoledne si mů-
žete zajímavá vozidla účastníků prohlédnout. 

(více na http://www.amv-prelouc.cz) Za AMV JM

Co nového v AUTO_MOTO VETERAN KLUBU

Inzerce



Svatojakubské dny v Přelouči
- katolická misie

Pokoj a dobro. V týdnu od 22. červen-
ce do 29. července 2012 se v Přelouči ve
spolupráci s farností Přelouč uskuteční
katolická misie. Dovolujeme si vás po-
zvat na divadelní představení, koncerty,
přednášky a další program, který bude
probíhat ve vašem městě. Rádi bychom
vás pozvali i osobně. Proto je možné, že
vás v tomto týdnu navštíví dvojice misio-
nářů, aby vás s programem blíže sezná-
mila a zároveň vám nabídla rozhovor
o víře, službu modlitby nebo zodpověze-
ní Vašich případných otázek. Chcete-li se
domluvit na konkrétní schůzce, zavolej-
te, prosím, na naše číslo 602 858 800.
Další informace můžete získat i u stán-

ku umístěného během misijního týdne
na Pernštýnském náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi! Za pře-
loučskou farnost P. �ubomír Pilka, admi-
nistrátor farnosti a za misijní skupinu
P. Pavel Mayer OP, kněz ¯ dominikán.

Vybráno z programu:
Neděle 22. 7. od 20:00 Kino

Tehdy odpoledne pršelo - panto-
mimické představení. Silný příběh ženy,
která vzpomíná na svou minulost, aby
našla cestu do budoucnosti v podání
dvojice mimů Jany Ungerové a Václava
Dostála.
Pondělí 23. 7. od 19:00 Kostel sv. Ja-
kuba

Gocce mare (Kapky moře) - je se-
skupení lidí různého věku z Přelouče,

kteří se snaží svým vystoupením příle-
žitostně osvěžit každodenní život toho,
kdo pocítí potřebu se na chvíli zastavit
a nechat se prostřednictvím písní zavést
ke klidné hladině moře.

Pátek 27. 7. od 19:00, Kostel sv. Ja-
kuba

Tof Toda - je volné sdružení hudeb-
níků, kteří čas od času opustí svou oper-
ní, pedagogickéu i další praxi, aby se vě-
novali interpretaci hebrejských písní. Kon-
certy probíhají vždy jen při příležitosti
letní misie, jde tedy o zcela výjimečnou
příležitost.

Misie dětem v pondělí - pátek
14:00 - 16:00 sraz u fary

Program pro děti - hry, zábava i po-
učení. Kontakt: Petra Diana Krupová,
tel. 736 264 302
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Vážení čtenáři, máme před sebou dva
měsíce, které každý z nás bude využí-
vat po svém. Určitě ale strávíte více ča-
su v přírodě, nebo alespoň na zahradě,
kde se též může vařit. Bude se tedy gri-
lovat. Receptů na grilování je bezpočet.
Také záleží na Vaší fantazii. 

Dnes Vám nenabídnu klasické re-
cepty. Bude to spíš nápověda co a jak.
Nejdřív si nahra�te hořčici nebo tatarku
a zkuste něco jiného. 

SMETANOVÁ OMÁČKA S KŘENEM
Použijte smetanu na šlehání, kterou vy-
šlehejte do husté omáčky, vmíchejte na-
strouhaný křen, trochu cukru, pepře
a pár kapek octa. Je hotovo. 

JOGURTOVÁ OMÁČKA S KEČUPEM
V jogurtu rozmíchejte ostrý kečup, špet-
ku cukru, pepře a soli, najemno nakrá-
jenou jarní cibulku i s natí. Nebraňte se
dochucení a vyzkoušejte. 

Přejdeme k MARINÁDÁM.
Na marinádě záleží, jak vám maso

bude chutnat. Dále je důležité, jak dlou-

ho ho necháte odležet. Já říkám, čím dé-
le, tím lépe. Alespoň přes noc. Také ne-
podceňujte kvalitu oleje. Ideální je olej
olivový. Na marinádě je výborný i fakt,
že si ji připravíte i z toho, co máte ve špaj-
zu. Nikdy ale nezapomeňte na sojovou
omáčku, ostrý kečup, grilovací koření,
pepř, plnotučnou hořčici, česnek... Také
je dobré maso v marinádě otáčet. 

Nezapomeňte na mletá masa nebo
jehlu. Grilujte též zeleninu. Cibuli griluj-
te celou, jinak se vám rozpadne. 

A te� vám přeci nabídnu dva recep-
ty na chuYovky.

PIKANTNÍ KUŘECÍ PALIČKY
Co budete potřebovat: kuřecí paličky,
olej, francouzskou hořčici a sojovou
omáčku, paličky vložte do misky a zalij-
te ochuceným olejem. Uložte v chladnič-
ce do druhého dne, občas je otočte. Pa-
ličky se grilují ze všech stran asi 20 minut. 

ŠPEKÁČKY V PIVNÍ MARINÁDĚ
Co budete potřebovat: špekáčky, 2 dcl
světlého piva, 1 lžíci plnotučné hořči-
ce, 1 lžíci ostrého kečupu, pepř.

Postup: ze špekáčků svlékněte slupku,
rozřízněte na dvě poloviny, v pivu rozšle-
hejte hořčici, kečup a pepř a nalijte na
špekáčky. Nechte v chladničce do dru-
hého dne proležet. Grilujte z obou stran.

Na závěr něco s alobalem 

PLNĚNÉ RAJČE S NIVOU
Co budete potřebovat: rajčata, nivu, pa-
žitku a olej na potření alobalu
Postup: rajčatům odřízněte vršek, dužni-
nu vydlabejte. Nastrouhanou nivu smí-
chejte s pažitkou a naplňte s ní rajče.
Odříznutý vršek rajčete přiklopte zpět,
obalte alobalem a grilujte. 

K chuti přidejte i sladký dezert

JABLKO S VANILKOVÝM CUKREM
Co budete potřebovat: jablka, citrono-
vou š�ávu, vanilkový cukr, špetku mle-
té skořice
Postup: oloupaná jablka zbavte jádřin-
ců, nakrájejte na silnější plátky, citrono-
vou šYávu smíchejte s vanilkovým cukrem
a rozetřete na plátky jablek, poprašte sko-
řicí a můžete grilovat. 

Dobrou chuY a krásné prázdniny vám
přeje                            Pavel Culek 

6. června si státním svátkem, násled-
ně po oslavě příchodu byzanstkých vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje, významných
šiřitelích křesYanství a vzdělanosti na úze-
mí dnešní Moravy a Čech, připomeneme
osobnost Mistra Jana Husa, od jehož tra-
gické smrti uplyne 597 let.

Mistr Jan Hus patří k těm postavám,
do nichž se v různých dobách promíta-
ly různé ideály, jeho obraz prošel roz-
manitou interpretací a dobovým pato-
sem. Snad až v posledních desetiletích
je snaha představit Husa kriticky, v kon-
textu doby a myšlení středověku, ale také
jako člověka, který prošel vnitřním vývo-
jem, obtížným rozhodováním a zápasem.

Pochopit podstatu Husova sporu, jež
skončil jeho upálením, není snadné. Tkví
v tom, že tento římskokatolický kněz ne-
přiznával církvi (papeži, koncilu, bisku-
pům) právo rozhodovat o věcech víry.
Nějvyšší autoritou pro něj byla Bible a Je-
žíš Kristus, jemuž svěřil svou při jako své-

mu Spasiteli a soudci. A to byl krok vskut-
ku reformní. Překročil tak obvyklé zvyky
a zažitou tradici západní církve a navra-
cí se do prvních století církve a chová
se jako ti, kdo ve víře zakusili vzkříšené-
ho Ježíše Krista, který pro ně byl nejvyš-
ší autoritou. 

Husův odkaz spočívá především v ro-
vině náboženské a mravní. Může se zdát,
že Hus jako náboženský reformátor se
do naší doby příliš nehodí. Přesto je i na-
še současnost charakteristická svým no-
vým religiózním zájmem. V tomto smy-
slu Hus jako náboženská osobnost, a to
v kontextu celé křesYanské kultury, mů-

že znovu promlouvat a nás oslovovat.
Hodnoty, které Hus zastával, mají nábo-
ženský a biblický charakter. A může se
zdát, že měl příliš vysoké mravní náro-
ky na tehdejší církev, na společnost i na
jednotlivce. 

My nyní sice žijeme v jiné době a v ji-
né situaci, přesto rezignace na etické
hodnoty není dobrou cestou ani pro jed-
notlivce ani pro společnost. Husova ne-
ochvějná víra, pevnost postojů a odhodlá-
ní jsou inspirativní i pro dnešního člověka.
Možná o to více, o co méně se těmto hod-
notám dostává váhy v praktickém životě
ve všech vrstvách společnosti - u našich
čelních představitelů i u nás samých. 

Osobnost a dílo Mistra Jana Husa si
připomeneme při bohoslužbě Církve čes-
koslovenské husitské v Betlémské kapli
6. července v 15 hod., vysílané v přímém
televizním a rozhlasovém přenosu na
ČT 2 a Čro 2.

Tereza Šmejdová Koselová
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Málokdo tuší, že v lese jižně od Va-
lů se v minulosti rozkládala vesnice Le-
pějovice, která byla obklopena rybníky.
O jejím vzniku ale i zániku se dočtete
v následujících řádcích. 

Na místě, kde dnes stojí pouze kos-
tel sv. Michala, je už roku 1167 písemně
zmiňována vesnice. Tehdy ji manželka
krále Václava II. Gertruda věnovala pre-
monstrátskému klášteru v Litomyšli. Od
středověku zde existovala tvrz, stál tu
i kostel zasvěcený archandělu Michaelo-
vi, 5 statků a v 16. století se uvádí i krč-
ma. Původní zakladatel není znám. Až
v roce 1407 se objevuje Jan z Lepějovic.
Tento majitel zemřel 1454 na vsi Luhách.
Jeho jméno je přesněji uvedeno Jan z Le-

pějovic, Luhu a Svinčan. Později bylo le-
pějovické zboží darováno bratrům Václa-
vovi a Michalovi ze Sekeřic. Královskému
podkomořímu Vilému Dubánkovi z Du-
ban patřily Lepějovice v roce 1468. Zmín-
ka o dalším majiteli Lepějovic, o Václa-
vu ze Zásmuk je z roku 1495. Z doby
vlády Andělů z Ronovce se dochovala
zatím nejstarší známá listina, vydaná pří-
mo přeloučskou městskou radou. Jedná
se o záznam svědecké výpovědi tehdej-
šího přeloučského obyvatele Jiříka Re-
bečky z 20. dubna 1515. Rebečka, dříve
sloužil v nedalekých Lepějovicích u Vác-
lava ze Zásmuk, vypovídal na žádost ma-
jitelů Lepějovic a Valů, bratří Kunáta A Di-
više z Dobřenic, jaký úsek Labe kdysi
před lety Václav ze Zásmuk ke svému
statku užíval. Počátkem 16. století v ro-
ce 1513 koupili Valy a Lepějovice Diviš
a Kunát ml. z Dobřenic a vrchnostenské
centrum přenesli do Valů na zrenovo-
vanou tvrz. Od té doby lepějovická tvrz
pustla. Roku 1549 je o ní zmínka již ja-
ko o pusté tvrzi. Zbytky kamenného zdi-

va, zmiňované zde ještě v 18. století, by-
ly nepochybně rozebrány při rozsáhlých
opravách kostela a hřbitovní zdi v 19. sto-
letí. Lepějovice nebyla ves o mnoha do-
mech, jak je známe z dnešní doby. Jen
pro zajímavost: poddaní z jednoho ze
statků podle zápisu z 15. století odvá-
děli jako poplatek vrchnosti 15 věnců ci-
bule a dva záhony zelí.

V okolí Lepějovic byly na počátku
16. století založeny čtyři rybníky, které
těsně obklopovaly kostel a tvrziště, v té
době již pusté. Po stavbě rybníků, oko-
lo roku 1530, byla vesnice opuštěna a na
bezpečnějším sušším místě byly postave-
ny dva nové lepějovické grunty. Nalézaly
se v místě dnešní myslivny. V této podo-
bě existovaly Lepějovice až do počátku
18. století. 

V roce 1706 vznikly v sousedním Ve-
selí čtyři nové statky a vrchnost hrabat
z Thunu na nich potřebovala usadit zku-
šené hospodáře. Tak se hospodáři ze
dvou lepějovických dvorů přestěhovali
do Veselí a místo nich přišli chalupníci
z Valů. Ti pak museli roku 1720 ustou-
pit stavbě barokní hraběcí myslivny. Tak
vesnice Lepějovice zanikla, kromě kos-
tela zasvěceného sv. Michalovi, jehož
některé stavební prvky nevylučují pozd-
ně románskou stavební fázi. Kostel pa-
tří mezi několik nejstarších hmotných
památek, které se v naší oblasti byY jen
částečně dochovaly - patří k nim koste-
ly Řečany nad Labem, Kojice, Semín. Le-
pějovický kostel byl později přestavěn.
Do první světové války v Lepějovicích vi-
sel renesanční zvon, zhotovený na ná-
klady Petra Čápa Dobřenského přímo pro
lepějovický kostel jeho nápis zněl: Ten-
to zvon jest udělán k sv. Michalu léta
páně 1554 a rodový erb Dobřenských (bí-
lý čáp v modrém poli). Během první svě-
tové války byl rekvírován pro zbrojní úče-
ly. Byly nalezeny i náhrobní kameny dcer
rytíře Petra Čápa Dobřenského ve zdech
lepějovického kostela při opravě hřbitov-
ní zdi.

V části bývalých rybníků našel ideální
podmínky lužní les, který je dnes součás-
tí chráněného území Přírodní památka
Meandry Struhy. Lužní les má charakter
tvrdého luhu, tzn. že dřevinná skladba je
tvořena především z tvrdých dřevin, kte-
rými jsou duby, jilmy a jasany. Nejkrás-

nější je lužní les na jaře, kdy rozkvétají
koberce sasanek, dymnivek, orsejí a dal-
ších jarních rostlin, tyto rostliny v létě vy-
střídají kopřivy a další pro člověka obtě-
žující byliny. Lužní les je navíc ideálním
domovem pro řadu druhů ptáků. Staré
stromy s dutinami jsou ideální pro špl-
havce (datla, žluny, strakapoudy), holuba
doupňáka, puštíka obecného, sýkorky,
lejska bělokrkého a další druhy ptáků.
Své místo zde mají i netopýři. 

Neznalý návštěvník tohoto chráně-
ného území při pohledu na tok Struhy
netuší, že se jedná o uměle vykopaný
kanál, který na jaře odváděl přívalové
vody z Železných hor a jinak sloužil k od-
vádění prosakující vody skrz hráz Lepě-
jovického rybníka. V břehových nátržích

hnízdí ledňáček, který má ve vodách Stru-
hy dostatek potravy. Kromě pstruhů (ry-
bářský revír je zde pstruhový) se zde vy-
skytují mřenky mramorované, hrouzek
obecný a jelec tloušp. O rybí skladbě ví
své vydra říční, která zde má svoje lovec-
ké teritorium. 

Původní meandrující koryto Struhy
nalezneme v jižní části chráněného úze-
mí. Tok je zde doprovázen kvalitním bře-
hovým porostem. Louky se zde již pravi-
delně sečou a na druhové skladbě rostlin
to začíná být znát. 

Popis jednotlivých přírodních složek
(geologie, geomorfologie, houby, vyšší
rostliny, bezobratlí - měkkýši, pavouci,
brouci, motýli, obratlovci atd.) přírodní
památky Meandry Struhy by vydalo na
samostatný seriál. Území je zpřístupně-
né turistickou cestou a je nádherné v kte-
rékoli roční době.

Volně zpracováno dle různýcharchiválií. 

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Zaniklá obec Lepějovice 
aneb cesta do míst bývalých rybníků

Lepějovice sv. Michal



Hudba v Divišově vile 12. června
Mělo by být samozřejmostí, že člověk pojmenovává to, co

cítí. Kdyby se básníci, malíři i spisovatelé a hudebníci nechá-
vali svazovat tradičními představami, které mají většinou udr-
žovat jen status, nikdy by nevytvořili díla, která nejen zpříje-
mňují život, ale jsou jako neviditelná energie, která na nás
působí. Nejpůsobivěji vnímáme hudbu, hlavně tehdy, když po-
znáváme, že je to hudba myšlenkově bohatá, citově vřelá a sr-
dečná. Hudební řeč skladatelů Ference Lizsta, Georga Filipa
Telemanna, Sebastiána Bacha a Antonia Vivaldiho dosáhla
opravdové výrazové univerzálnosti, protože dojímá stejně po-
sluchače nejvýše vyspělého, tak i úplného laika. Nejvýrazněj-
ším znakem hudby je její bohatá, neobyčejně svěží, teplá
a květnatá melodika. Právě takové melodie vytvořily nezapo-
menutelnou atmosféru v Divišově vile 12. června 2012. Stu-
dentky Konzervatoře Pardubice nechaly rozeznít své housle
a klavír osobitým způsobem svého ranného mládí, odvážnou
a sebejistou hrou začínajících umělců. Hrou již virtuózní a tech-
nicky dokonalou, podloženou tvrdou prací, výrazovou hloub-
kou a opravdovostí. Koncert výše jmenovaných skladatelů Lizsta,
Telemanna, Bacha a Vivaldiho v podání studentek Konzerva-
toře Pardubice, Elišky Šímové, Sáry Schumové, Nikoly Valento-
vé a Terezy Špulákové zazněl radostně a harmonicky a pře-
devším zapůsobil na všechny posluchače svou podmanivou
instrumentací.

Studentky 1. ročníku na housle Konzervatoř Pardubice ze
třídy MgA. Ivy Kramperové - Eliška Šímová a Sára Schumová
své housle proměnily v hudební báseň, ve fantazii a sen.

Jedinečnou originalitou, bezprostředností a velkým mistrov-
stvím dokázaly přesvědčit své posluchače v Divišově vile i kla-
víristky- studentky:
1. ročník ze třídy Mgr. Jany Turkové - klavír, Nikola Valentová 
4. ročník ze třídy Mgr. Inny Tolmačové - klavír, Tereza Špuláková

12. června v Divišově vile vytryskla ze všech účinkujících
jásající radost i slavnostnost a ani pedagogický doprovod
MgA. Iva Kramperová nezapřela v sobě uměleckou osobnost
a skutečnou radost z tvořivé atmosféry. Je známé, že na Kon-
zervatoři Pardubice působí řada významných pedagogických
a uměleckých osobností a studenti získávají řadu cen a oce-
nění v národních a mezinárodních soutěžích, což podtrhuje
vysokou úroveň výuky a studia.

Hudba v Divišově vile 14. června
Když jsem se zaposlouchala 14. června v Divišově vile do

šYastného zpěvu zobcové flétny, hoboje a klarinetu, cítila jsem,
že jde o skvělé ukázky melodické invence, vtipného nápadu
a vynalézavosti a hlavně na mě všechny skladby působily
prostě a čistě. Aby ne, vždyY samy názvy skladeb například
skladba „Když jsem husy pásala“, nebo „Zatancuj nám beruš-
ko“ a další skladby, které žáci ZUŠ Přelouč nacvičili pod vede-
ním své učitelky Ivety Trojanové, nesou národní charakter hud-
by. Z nadšených interpretů bylo vidět, že jejich mysl je zcela
zaujata hrou, že jsou svědomití, opravdoví, umějí se vyjádřit
hudbou, tak působili všichni žáci učitelky Ivety Trojanové. Však
v tomto školním roce dosáhli její žáci, Barča Čejková, Jan

Kubiska a Martin Horák významných úspěchů v krajských
soutěžích. Osobnost učitelky Ivety Trojanové charakterizuje je-
jí životní optimismus, láska k hoboji a vytrvalá umělecká čin-
nost. Mladá, nadaná umělkyně, pedagogicky působí na ZUŠ
v Přelouči. Ve studiu na AMU v Praze pokračuje učitelka Ive-
ta Trojanová na hoboj u prof. Mihule, což nepochybně ovlivňu-
je její další uměleckou činnost. Vystupuje sólově a vypomáhá
v pražských orchestrech, jako je Talichův komorní orchestr, or-
chestr Národního divadla a Plzeňská filharmonie. Nezanedbá-
vá ani svoje dva komorní soubory Trio divertiere - složení: ho-
boj, fagot, klavír - Duo kytara a hoboj. 

Bez klavírní spolupráce Jarmily Kubátové, učitelky klavíru
na ZUŠ Přelouč, která studuje na AMU v Praze také hru na
varhany a kytary Jany Nováčkové učitelky kytarového odděle-
ní ZUŠ Přelouč by v Divišově vile hudba nezněla slavnostně
a vznešeně.

Marcela Danihelková
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Návštěva koncertu 19. června v Divišově vile mě přesvěd-
čila, že klavíru může být přidělena důležitá úloha charakteri-
zační tvůrčí nápaditosti. Ve třídě klavíristů, která se loučila se
školním rokem bylo cítit nadšení a vůle jít za svým uměleckým
cílem. Dobře byla vidět práce pedagoga z výkonu všech účin-
kujících z kterých vyzařovala živelnost a zdravý optimismus.
Ani trocha trémy nebyla na škodu, roztomilé rozpaky patřily
k dětem již proto, že si zvolili hudbu velmi náročnou. Klavírní
skladby autorů Vangelise, (*1942) řeckého umělce, který se již
25 let řadí ke špičce multiinstrumentalistů a symfoniků. Skotta
Joplina (1867-1917) amerického hudebníka, pianisty a skla-

datele, jednoho z prvních přestavitelů ragtimu. Isaaca Albbénize
(1860-1909) španělského skladatele a pianisty. Johna William-
se (*1932) amerického hudebního skladatele, který proslul ja-
ko autor filmové hudby např. Harry Pottera, Jurského parku,
Hvězdných válek atd. Všechna jména autorů klavírní hudby,
které si sami vybrali žáci paní učitelky Petry Lojínové, Bc., není
možné jmenovat, ale jména klavírních interpretů, kteří se ne-
obvyklé a těžké skladby naučily je důležité jmenovat. V Divi-
šově vile hráli klavíristé Jaňule Bezdíčková, Jířa Kratochvíl, Alča
Vítková, Kuba Ondráček, Kuba Dvořák, Nika Novotá.

Marcela Danihelková

Hudba v Divišově vile

Loučivý týden v Divišově vile 19. června



Co je to 25 let v životě lidském? Je to
více jak čtvrtina naší životní pouti. Co je
25 let v životě fotbalového klubu? Nad
tím se právě te� zamýšlím, když jsem
se rozhodl napsat pár řádků k postupu
mužstva dospělých do krajského přebo-
ru. Ano, přesně tolik let uplynulo od do-
by, kdy v sezóně 1986/1987 tehdejší
mužstvo Tesly Přelouč opustilo nejvyšší
fotbalovou soutěž Východočeského kra-
je. Od tohoto okamžiku to s přeloučským
fotbalem šlo, jak se říká z kopce. Po le-
tech účinkování v I. A třídě přišel na pře-
lomu tisíciletí sestup až do okresního
přeboru, což místní fanoušci těžce
„skousávali" a promítlo se to nejen do
poklesu návštěvnosti na utkáních, ale
i v odchodu hráčů a především sponzo-
rů. Nebyly to příjemné chvíle, když jsme
museli odpovídat na dotazy „co tam v té
Přelouči s tím fotbalem děláte, že se ne-
stydíte hrát „pralesní ligu" apod. Snad to
byl ten pocit studu nebo vzteku nad po-

dobnými dotazy, že generaci hráčů, kte-
ří si ještě pamatovali úspěšné působe-
ní v KP v osmdesátých letech se vrátila
k mládeži, co by trenéři a snažili se změ-
nit stav věcí. 

Jedním z těch tahounů, o kterém se
chci zmínit je Václav Slavík, současný
trenér A mužstva. Svého času byl vypo-
klonkován do sousedních Valů, jako ne-
perspektivní fotbalista, aby se vrátil jako
trenér přípravky, poté mladších a starších
žáků, které připravil k postupu do kraje.
V sezóně 2007/2008 převzal A mužstvo
v I. B třídě, po podzimní části na posled-
ním místě s 8 body. Svým pozitivním po-
stojem dovedl mužstvo k záchraně, aby
se s ním radoval z postupu do I. A třídy.
Po dvou letech působení v druhé nejvyšší
soutěži kraje se se svými svěřenci radu-
je opět z postupu. Proč jsem se o tomto
kamarádovi, byY o 20 let mladším, ob-
sáhleji zmínil? Je to člověk, kterému leží
opravdu přeloučský fotbal na srdci se

vším všudy. Je to opravdový klubista, jak
se v minulosti říkalo a dnes z fotbalové

Letošní ročník se konal souběžně s Mistrovstvím Evropy
v Polsku a na Ukrajině a tak nejen na samotném stadionu,
ale i v hospůdkách kde se probíraly vyhlídky našich reprezen-
tantů, bylo hovořeno na téma fotbal.

Právě tři dny mládežnického fotbalu v našem městě do-
plňovaly zápasy EURA, ale i v kuluárech se hovořilo o postupo-
vých ambicích přeloučského áčka do krajského přeboru.

Ve finále letošního ročníku se střetly celky Baníku Most
a RSM Hodonín. Chlapci z Hodonína zvítězili brankami Blahůš-
ka a Nogy 2 - 0.

A zde je vyjádření kapitána a obránce Zbyňka Dohnálka
z vítězného celku: „Turnaj probíhal v dobrém duchu, Byly zde
velkokluby, takže pro Hodonín při první účasti je finále velký
úspěch. Včerejší počasí bylo pro všechny náročné, hrací plochy
byly v dobrém stavu. Děkujeme organizátorům za skvěle při-
pravený turnaj.“

Putovní pohár města předala vítěznému družstvu starost-
ka města paní Bc. Irena Burešová. Zlaté medaile předal pan
Jiří Krauskopf, člen předsednictva Českého klubu fair play při
Českém olympijském výboru.

V boji o bronzové medaile zvítězil celek SK Dynamo Čes-
ké Budějovice po penaltovém rozstřelu s družstvem Slovanu
Liberec, když v normální hrací době skončil zápas bezbranko-
vou remízou.

Ve střetnutí o 5. - 6. místo prohrál celek FK Pardubice
s 1. SK Prostějov v poměru 1 - 4.

A další pořadí v turnaji - 7. místo obsadil Junošport Stará
Lubovňa, když zvítězil nad obhájcem loňského prvenství druž-
stev FK Baumit Jablonec n. N v poměru 1 - 0.

Deváté místo obsadili chlapci z FK Čáslav, desáté skončily
Vítkovice.

V zápase o 11 - 12 místo zvítězili domácí chlapci nad
Českým Lvem - Union Beroun na penalty 4 - 3, po normální
hrací době a výsledku 0 - 0. Nejužitečnější hráč domácího
celku byl Lukáš Mach, který k turnaji řekl: „Myslím, že proti li-
govým týmům jsme uhráli dobré výsledky. Jsme tedy s turna-
jem spokojeni“.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Ronovský z celku
FK Čáslav, který zatížil konta soupeřů pěti brankami.

Nejlepší brankář byl Michal Červenka z družstva žáků
RSM Hodonín, nejlepší obránce Rostislav Šebek z celku Ba-
níku Most, nejlepší záložník Kryštof Kadlec z SK Dynamo Čes-
ké Budějovice a nejlepší útočník Petr Macháček z vítězného
celku RSM Hodonín. 

Nejlepším mužem v černém, tedy rozhodčí byl vyhlášen
Miroslav Halama.

Vítězem soutěže slušnosti se stalo družstvo Junošport Sta-
rá Lubovňa, které převzalo věcnou cenu a Putovní pohár po-
jišYovny Kooperativa.

V soutěži aktivity zvítězil celek RSM Hodonín, který vstře-
lil svým soupeřům 12 branek.

F. K.
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FK Přelouč po 25 letech je zpět v krajském přeboru

Je dobojováno, 
56. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané 

s mezinárodní účastí patří do historie

Inzerce



hantýrky pomalu mizí, neboY takových
lidí ubývá. Není mu na obtíž pomoc při
sekání a kropení trávníků, nebo s údrž-
bou sekaček, či zařízení stadionu. Řekl
bych, že má lví podíl na tom, kam se pře-
loučský fotbal po tak dlouhých letech tá-
pání dostal. 

Rád zmíním ještě pár jmen, která je-
nom podtrhují současný úspěch. Z těch
zkušenějších hráčů především Štěpána
Poříze, Honzu Duška, Igora Ročína a Lu-
káše Hladíka. Z hráčů střední generace
Ríšu Novotného, Filipa Kocha, Aleše Ul-
rycha, z mladších pak Filipa Kocha a pře-
devším Josefa Janeckého, který v této ví-

tězné sezóně napnul sítě našich soupeřů
31 brankami. 

Radost z postupu, oslava výsledku,
který jsme ani nečekali, to vše čas po-
stupně odvane a bude na nás funkcio-
nářích, vedení mužstva a hráčích samot-
ných připravit se na tuto náročnou soutěž
takovým způsobem, abychom i zde hráli
důstojnou roli. 

Nesčetněkrát si kladu otázku, jak dál
udržet oddíly výkonnostního sportu při
životě. Podvody, které zlikvidovali SAZ-
KU, jako generálního dodavatele financí
do sportu, udělaly trhlinu do rozpočtů
oddílů. Celá řada z nich z těchto důvo-

dů omezuje svoje cíle, nebo dokonce od-
stupují ze soutěží. Ani náš fotbalový od-
díl se nemůže chovat tak, jako by se ho
tato situace netýkala. Proto se snažíme
šetřit na každém kroku. Jestli to ovšem
bude stačit, to ukáže blízká budoucnost. 

Účast v krajském přeboru je pro pře-
loučský fotbal výzvou posunout dál hra-
nici kvality tohoto nejmasovějšího sportu
v našem městě. Těšíme se na Vás, fanou-
šky a příznivce, na podporu našich hráčů
při utkáních na domácím trávníku s muž-
stvy, která po mnoho let k mistrovským
zápasům do našeho města nezavítala. 

Josef Vančura, předseda FK Přelouč 
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V sobotu a v neděli 9. a 10. června
2012 se na písníku v Mělicích konalo dal-
ší kolo Českého poháru v dálkovém pla-
vání, kterého se zúčastnilo 120 plavců

z 21 oddílů ČR. Teplota vody měla krás-
ných 20 °C. Na startu byla kompletní čes-
ká špička, chyběli pouze RosYa Vítek a Jan
Pošmourný, kteří startovali v portugalském
Setubalu na dodatečné kvalifikaci o OH.

V sobotu se poprvé u nás plaval závod
„Team Event“ na 3 km — závod tříčlenných
hlídek — který je již součástí např. Mistrov-
ství Evropy. Na start se postavilo celkem
11 týmů a premiérově stavilo triumf druž-
stvo Komety Brno „A“, které dosáhlo času
39:14,5, o 2:04 zpět zůstalo „béčko“ Ko-
mety a třetí doplavala trojice Slavie Plzeň.
Pardubická trojice ve složení Dan Kus -
- Iveta Nováková - Renata Nováková do-
sáhla času 49:50,2 a skončila na 6. mís-

tě. V hlavním závodě na 5 km žen, který
se plaval jako XXI. ročník „O pohár Lídy
Jelínkové“, zvítězila po tuhém boji domá-
cí Lenka Štěrbová (viz foto) před jihlav-
skou Barborou Pickovou a českobudějo-
vickou Dominikou Hovorkovou. Soutěž
mužů pak měla ještě dramatičtější prů-
běh. V čele bojovala na třech okruzích
hned celá sedmička plavců, která si to
o vítězství rozdala v cílové rovince. Nako-
nec těsně zvítězil Ján Kútnik (Kometa)
před svým oddílovým kolegou Karlem Ba-
lounem (- 0,1) a Janem Mickou z USK Pra-
ha (- 1,7). Ten pak pokračoval dál spolu
ještě s Vítem Ingedultem a Jakubem To-
biášem (oba Kometa), kteří se utkali v do-
datečné nominaci na Mistrovství světa ju-
niorů. Další dva okruhy se všichni hlídali
a rozhodoval opět až finiš. Pomyslný „čer-
ný Petr“ pak zbyl na Kubu Tobiáše… V zá-
vodě žáků na 3 km triumfovali pardubič-
tí plavci, když všechna prvenství zůstala
doma — starší žáky vyhrál Daniel Čaban
(KVSPa), žákyně Michaela Štěrbová,
mladší žáky Josef Knotek a žákyně Ne-
la Zápotocká (všichni SCPA Pardubice).

V neděli pak byl na programu závod na
15 km a na startu bylo 16 mužů a 13 žen.
Na startu byla i čtveřice pardubických vy-
trvalců — Lenka Štěrbová, Iveta Nováko-
vá, Aleš Rucký a Jan Knotek. Od začát-
ku se v čele držela šestice Mrůzek, Flora,
Kozubek, Rybářová, Okurková a Štěrbo-
vá. Skupina se pak postupně roztrhala
a v čele se vytvořila trojice Rybářová —
Štěrbová — Mrůzek. S přibývajícím deštěm
se i tato skupina rozpadla a k trháku na-
sadila česká reprezentantka Silva Rybá-
řová (Kometa) a vytvořila si rozhodující
náskok a bezpečně zvítězila. Druhá s od-
stupem dvě a půl minuty doplavala domá-
cí Lenka Štěrbová a třetí vedoucí závod-
nice Českého poháru Magda Okurková
z Komety. Silva odjíždí v polovině příštího
týdne na závod světového poháru Capri —
Neapol, kde ji doplní RosYa Vítek a Libor
Smolka. Soutěž mužů pak vyhrál krnov-
ský Michael Mrůzek. Druhým závodem
byla traY na 3 km, kde si pro prvenství do-
plaval David Molinaro z Bohemians Pra-
ha a domácí naděje Renata Nováková.
V kategorii starších žáků na 5 km zvítě-
zil Tomáš Kozubek (Bohemians), před
Danem Čabanem (KVS Pardubice) a do-
mácím Josefem Juricou. Nejmladší žác-
tvo pak plavalo 750 m a medaile zůstaly
„doma“ zásluhou Josefa Knotka a Nely
Zápotocké.

Tomáš Neterda

Pozvánka
SDH Mělice si Vás dovoluje pozvat na 

4. ročník soutěže ručních historických hasičských stříkaček,
který se koná 4. srpna od 13.00 na místním hřišti v Mělicích.

Při této příležitosti je zajištěn další doprovodný program 
a svou účast přislíbili i hokejisté HC ČSOB PojišMovny Pardubice 

s mistrovským pohárem.
Po celý den je zajištěno občerstvení.

Český pohár v Mělicích

15 km muži O pohár starostky města Přelouče 
15 km ženy O pohár Lídy Jelínkové 



Dne 16. 5. 2012 uspořádal Sokol Přelouč jarní poznávací
zájezd do hanácké metropole Olomouce. V infocentru na nás
čekal průvodce, který nás dvě hodiny provázel po památkách
a architektonických skvostech Olomouce. Je to město pro na-
še dějiny velmi významné. Byl zde zavražděn poslední Pře-
myslovec Václav III., v roce 1469 zde byla korunovace uher-
ského krále Matyáše Korvína za českého krále. V Olomouci
složil jako jedenáctiletý W. A. Mozart šestou symfonii F-Dur. 

Prohlédli jsme si obě stará náměstí, Horní náměstí, kde je
stará radnice s orlojem, Herkulova kašna a perla světového vý-
znamu, památka UNESCO - sloup Nejsvětější Trojice, Ariono-
vá kašna. Na Dolním náměstí probíhá archeologický výzkum.
Je zde Neptunova kašna, barokní Mariánský sloup, Jupiterova
kašna. Navštívili jsme druhou nejstarší univerzitu ČR Palacké-
ho, založenou roku 1573. V současné době zde studuje 20 ti-
síc studentů různých oborů. 

Ze sakrálních staveb jsme navštívili kostel sv. Michala, kap-
li sv. Jana Sarkandra, kostel Panny Marie Sněžné a kolem Arci-
biskupského paláce jsme došli ke katedrále sv. Václava. Naše
putování po památkách Olomouce skončilo ve 12 hodin a roze-
šli jsme se na dvouhodinový odpočinek na občerstvení. Někte-
ří stihli v této pauze i navštívit Arcibiskupský palác. 

Ve 14 hodin jsme odjeli na poutní místo nad Olomoucí - na
Svatý Kopeček. Navštívili jsme baziliku Panny Marie ze 17. sto-
letí, kterou navštívil a povýšil na baziliku minor papež Jan Pa-
vel II. Prohlédli jsme si i ZOO a někteří stihli občerstvení v míst-
ní hospůdce. 

Vše se vydařilo, řidič pan Staněk nám zajistil občerstvení ces-
tou a upozornil na zajímavosti, které byly ke zhlédnutí z auto-
busu. Výletu se zúčastnilo 41 spokojených účastníků, jen poča-
sí mohlo být lepší. 

V průběhu května a června se věrná garda naší jednoty
pilně připravovala na XV. jubilejní slet v Praze konaný 1. - 6. čer-
vence. Již se zúčastnili župního sletu v Hradci Králové, Podě-
bradech a Pardubicích a těší se na vystoupení v Praze. 

Věrná garda na župním sletu v Pardubicích

Na 6. července jednota objednala autobus pro diváky na
závěrečné vystoupení II. programu hromadných skladeb
a slavnostní zakončení XV. všesokolského sletu a oslav
150. výročí vzniku Sokola v Českých zemích. 

Zveme vás na podzimní turistický zájezd do Krkonoš
dne 6. 9. 2012. Program bude pro zdatnější i pro ty, kteří
si udělají kratší procházku. Pozvánky s přesným progra-
mem budou u sestry Jany Bahníkové a bratra Miroslava
Brebery, kde se můžete přihlásit. J. B. + M. B.
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První červnovou neděli uspořádala místní rybářská organi-
zace tradiční závody pro své nejmladší členy do 15-ti let. Letoš-
ní již 12-tý ročník se uskutečnil jako ty předcházející na, pro
tyto účely ideální vodě, rybníku Bašta v Lázních Bohdaneč.
Osmadvacet dívek a chlapců na dobře zarybněné vodě a v ideál-
ním počasí se nejen dobře bavilo, ale podle výsledků i dokáza-
li, že rybařině rozumí a chytat umí.

Po čtyřech hodinách vlastního závodu potvrdila svoji roli fa-
vorita Jana Kubátová, která zvítězila s 1 712 body, na druhém
místě se umístil Vojtěch Pilný s 1 135 body a na třetím pak Mi-
chal Beran s 1 115 dosažených bodů. (1cm ulovené ryby =
= 1 bod, za kapra bonifikace 100 bodů.) Nejmladším účastní-
kem byla čtyřletá Lucie Kubisková, která získala i cenu za nej-
menší ulovenou rybu.

Celá výsledková listina včetně několika fotek je samozřej-
mě na stránkách rybářské organizace (www.rybariprelouc.cz)

Poděkování patří zejména členům místní skupiny ČRS v Boh-
danči, kteří závody organizačně zajišYovali.                    JP.

Cestování se Sokolem

Dětské rybářské závody

Výletníci před bazilikou na Svatém Kopečku



6. ROČNÍK POŽÁRNÍCH ÚTOKŮ
Dne 9. 6.2012 se na RUGBY hřišti konal 6. ročník Soutěže v po-

žárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. a Sou-
těže v požárním útoku o putovní pohár starostky města Přelouče.
Své síly poměřilo16 družstev. 4 družstva mladších žáků, 5 družstev
starších žáků, 4 družstva mužů a 3 družstva žen. Po slavnostním ná-
stupu a proslovu paní starostky Bc. Ireny Burešové se začalo bojo-
vat. Na start nastoupili v pořadí mladší žáci, starší žáci, ženy a muži.
V průběhu soutěží předvedlo své hasičské umění i družstva nej-
menších a to přípravky ze Břehů a z Přelouče. Po celou dobu byl
pro naše nejmenší připraven zdarma skákací hrad. Nechybělo ani
občerstvení zajištěné rugbysty a zdravotní služba zajištěná paní
Kulakovskou.

Touto cestou musím poděkovat všem sponzorům, pořadatelům
a členům HS ČHJ Přelouč, kteří se podíleli na přípravě a průbě-
hu této akce. Dále musím poděkovat všem soutěžním družstvům
a zároveň se těšíme na jejich příští účast a to již 7. ročníku.

Výsledky:

Mladší žáci: 1. Lipoltice, 2. Přelouč, 3. Břehy 1, 4. Břehy 2
Starší žáci: 1. Přelouč, 2. Lipoltice, 3. Přelouč 2, 4. Jankovice,

5. Břehy
Ženy: 1. Přelouč, 2. Starý Máteřov, 3. Břehy
Muži: 1. Přelouč, 2. Choltice, 3. Břehy, 4. Jankovice

Macháček Martin, starosta sboru

Oddíl HC Jestřábi Přelouč uspořádal dne 24. 6. 2012 na hřišti
Pod Parkem, turnaj pro malé žáčky základních škol narozených
v letech 2002-2005. Oslovil všechny školy v okolí, ale bohužel oprav-
dový zájem projevila jen ZŠ Masarykova v Přelouči! Především dí-
ky výborné spolupráci s panem učitelem Milanem Součkem se
mohl turnaj rozběhnout a zapojilo se do něho 22 nadšených hrá-
čů. O výsledky prakticky nešlo, spíše zaujal zápal všech hráčů na
hřišti a i některé nádherné góly. Z vítězství se na konec radovali
„Oranžoví“. Nejlepším hráčem dne byl vyhlášen Dominik Matlas.
Mezi nejpřesnější střelce ve střelecké soutěži patřili Štěpán Krejzl,
Matěj Procházka, Adam Šindelář, Matěj Norek a Ondřej Tlapák. Na
všechny účastníky čekaly i ceny za výkon a účast. V teplém počasí
pak bylo připraveno i občerstvení. Kluci se bavili celé dopoledne
a náš odddíl doufá, že při dalších akcích se zapojí i ostatní školy. 

Výsledky:
Oranžoví - Modří 1:0 s.n. Oranžoví - Žlutí 4:0 
Oranžoví - Zelení 1:0 Oranžoví - Jestřábi 3:1
Modří - Žlutí 2:0 Modří - Zelení 1:0
Modří - Jestřábi 2:2 Žlutí - Zelení 0:1
Žlutí - Jestřábi 1:3 Zelení- Jestřábi 0:2

Pořadí:
1. Oranžoví2. Modří3. Jestřábi4. Zelení5. Žlutí  

- libuna -

Mezi úspěchy každého klubu patří i to, jak se dokáží jeho hrá-
či reprezentovat mimo hranice svého klubu. Velkým úspěchem je
proto bronzová medaile Petra „Pípy“ Bryknera a Davida Štefan-
ského, kterou vybojovali v letošním ročníku Extraligy hokejbalu
v dresu Hradce Králové, kam šli na začátku této sezóny na stří-
davý start. Hradec Králové prošel velkou obměnou a mnoho exper-
tů mu nedávalo mnoho šancí. Dokázal ale, že hokejbal je týmovým
sportem a došel až do semifinále, kde nakonec vypadl 1:3 na zá-
pasy s pozdějším vítězem z Vlašimi. Oba Jestřábi byli u toho, Pípa
se navíc prosadil od samého začátku v brance jako jednička a je-

ho skvělé výkony neunikly ani oku reprezentačních trenérů, kteří
si jej pozvali na přípravná utkání s reprezentací do 20 let, která
se pilně připravuje na letošní MS v Písku. Po Šmídovi a Myškovi,
kteří v minulosti vybojovali bronz v dresu Poličky, jsou pak Pípa
a Štrozy ml. dalšími dravci, kteří dovezli do našeho města cenný
kov z nejvyšší republikové soutěže.

Blahopřejeme! - libuna -

DOUBLE RAKET
OLD BOYS 2012 - SOBOTA 9. 6.

Po patnácté se uskutečnil turnaj hráčů nad 35 let (výjimkou po-
každé je jeden hráč v jednom týmu nad 100 kg mladší než 35 let
a nebo dívky nad 15 let). Již potřetí se turnaje zúčastnil zahranič-
ní celek ze slovenské Bratislavy. 

SEMIFINÁLE
POŠEŇ BRATISLAVA - TPS GAMBRINUS 1 : 2 s.n.
ROCKETS - FC ČU-MOT 5 : 2

O 3. MÍSTO
POŠEŇ BRATISLAVA - FC ČU-MOT 3 : 2

FINÁLE
ROCKETS - TPS GAMBRINUS 3 : 1

KONEČNÉ POŘADÍ 4. FC ČU-MOT
1. ROCKETS 5. HT CEPY
2. TPS GAMBRINUS 6. CHLUPATEJ BOBR
3. POŠEŇ BRATISLAVA 7. BEER STARS BŘEHY

Raketám se povedlo v jednom roce vyhrát zimní přeloučskou li-
gu, tak i turnaj veteránů. Nejlepším střelcem a vítězem kanadského
bodování se stal Jaroslav Bareš z Cepů, nejlepší gólman byl vyhlá-
šen bratislavský Rusnický. Cenu za nejhezčí gól turnaje si odnesla
účastnice ZOH ve Vencouveru 2010 Nikoleta Celarová z Bratislavy. 

Vedení HC Jestřábi děkuje MÚ Přelouč za věcné, 
propagační ceny do turnaje.

- fáda -
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Poté, co jsme v minulých číslech Roštu shrnuli uplynulou flor-
balovou sezónu u družstva mužů A a v rámci oddílu i nejúspěš-
nějšího družstva starších žáků, musíme se vzhledem k blížícímu
se začátku léta ještě krátce ohlédnout za uplynulou sezónou
i z pohledu ostatních družstev oddílu florbalu Orel Přelouč:

Orel Přelouč - muži B:
Mužské béčko pod vedením hrajícího kapitána Milana Koub-

ka st. splnilo svůj hlavní cíl, kterým byla záchrana soutěže za
účelem udržení možnosti zahrát si kvalitní zápasy mezi muži
i pro další nastupující generaci juniorů. Neustále se opakujícím
problémem ale zůstává situace, kdy o víkendu má hrát áčko,
béčko i junioři dohromady, což vzhledem k úzkému kádru mu-
žů pak činí značné organizační problémy. Nejsou v Přelouči
někteří „amatérští“ hráči, kteří hrají florbal v týdnu jen tak pro
radost a kteří by si chtěli zkusit zahrát florbal také v mistrov-
ských zápasech? Jinak nezbývá než doufat, že pověstná „úmrt-
nost“ v pravidelné tréninkové píli při přechodu z mládežnické-
ho věku do věku dospělého nebude v případě našich juniorů
tak značná a hráčská základna mužských týmů bude postup-
ně v dalších letech rozšířena.
Pardubická liga mužů Z V R P   Body  Skóre
1. Sokol Pardubice C 24 17 4 3 55 145: 78
2. FTC Vysoké Mýto A 24 17 4 3 55 152: 86
3. FBK Piráti Sokol Chrudim 24 12 2 10 38 128:130
4. TJ Lubná 24 12 2 10 38 119:110
5. OREL PŘELOUČ B 24 9 2 13 29 111:124
6. FBC Letohrad B 24 9 1 14 28 125:147
7. FBC Respect 

Heřmanův Městec 24 9 0 15 27 95:133
8. FBC Sokol Ústí n. Orlicí 24 7 2 15 23 87:130
9. SK Supy Žamberk 24 6 3 15 21 115:139

Orlice Přelouč - ženy:
Naše ženy mají za sebou premiérovou mistrovskou sezónu.

Celková bilance 4 výher v sezóně a ne poslední místo v tabul-
ce jistě potěší k dalšímu tréninkovému úsilí, které bude určitě
nutné v nové sezóně zvýšit. Ženský florbal má totiž obrovskou
dynamiku, o čemž mimo jiné svědčí i to, že v nové sezóně bu-
dou hrát 2. ligu další 3 nové týmy z Dobrušky, Vysokého Mýta
a Skutče (kde nedávno otevřeli novou sportovní halu). Během
sezóny pak některé zápasy zejména na domácí půdě za hlasité
podpory diváků ukázaly, že při maximální snaze všech hráček
týmu je možné sehrát vyrovnané zápasy i s jasnými favority. Drž-
me ženám palce, aY takových zápasů je v nové sezóně co nejvíc.
2. liga žen - divize IV Z V R P   Body  Skóre
1. FbK Svitavy 18 18 0 0 54 125: 25
2. FbK Hořice 18 12 1 5 37 101: 69
3. IBK Hradec Králové 18 11 1 6 34 74: 45
4. FBC REAST 

TJ Jablonné nad Orlicí 18 11 1 6 34 85: 49
5. Sokol Proxisky Pardubice 18 9 2 7 29 86: 51
6. TJ Sokol Jaroměř 18 8 0 10 24 71: 73
7. FBC Dobré 18 6 2 10 20 64: 82
8. FBK 001 Trutnov

- Nové Město B 18 6 1 11 19 60: 63
9. ORLICE PŘELOUČ 18 4 0 14 12 39:133

10. IBK Hradec Králové B 18 1 0 17 3 34:149

Orel Přelouč - junioři:
Naši junioři ve své první sezóně v juniorské soutěži, kdy od-

dílu již dorostla tato generace začínající hrát florbal zhruba před
4-5 roky, strhujícím závěrem nakonec urvali celkově třetí místo
(2 výhry v posledních 2 zápasech se sousedy v tabulce). Tým pod
vedením trenérů Petra Sedláčka a Pavla Kurky tak nakonec se-
zónu zakončil úspěchem, přestože nevyrovnanost výkonů srá-
žela družstvo v průběhu celé sezóny někdy zbytečně dolů. Hlav-
ní příčinou pak byla určitě nemožnost hrát vždy v plné sestavě,
která byla způsobená mnoha různými faktory. Jinak zápasy, kdy
jsme doma byli schopni porazit jinak zcela bezkonkurenční tým
Jaroměře, či dvakrát remizovat nakonec s vítězným Jičínem, by-
ly určitě ozdobou florbalové sezóny v Přelouči.
3. liga juniorů - divize IV Z V R P   Body  Skóre
1. FBK Jičín 24 17 5 2 56 157: 85
2. TJ Sokol Jaroměř 24 15 6 3 51 153: 98
3. OREL PŘELOUČ 24 9 7 8 34 113:132
4. FbK Orlicko-Třebovsko 24 10 3 11 33 127:135
5. FbK Svitavy 24 10 1 13 31 117:118
6. FBO Baník Vamberk 24 5 3 16 18 117:173
7. FBK Piráti Sokol Chrudim 24 4 3 17 15 110:153

Orel Přelouč - dorost:
Družstvo dorostu svým pátým místem v soutěži příjemně pře-

kvapilo. Na začátku sezóny byly pochybnosti, zda vůbec má
oddíl družstvo přihlašovat do soutěže, protože v ročnících 1995
a 1996 má oddíl nejužší základnu. Ti lepší už hrají pak za ju-
niory a všichni dorostenci s nimi i trénovali, a proto bylo otázkou,
zda doplňování staršími žáky na potřebný počet hráčů k zápa-
su nepřinese nějaké pouhé přežívání u dna tabulky. Nakonec
tomu tak vůbec nebylo a celou soutěž tým dokonce aspiroval
na „bednu“. Protože právě většina starších žáků letos bude v ka-
tegorii dorostenců a ročník 1997 máme skutečně silný, lze se
jen těšit na zápasy týmu dorostenců v nadcházející sezóně.

2. liga dorostenců - divize IV Z V R P   Body  Skóre
1. FBC Peaksport Litomyšl 20 17 2 1 53 168: 57
2. FBC Trutnov (DTJ) 20 15 3 2 48 149: 70
3. FBC Hradec Králové 20 11 0 9 33 101: 92
4. TJ Lubná 20 10 3 7 33 88: 72
5. Orel Přelouč 20 10 1 9 31 82: 84
6. FbK Kostelec nad Orlicí 20 9 1 10 28 96: 92
7. TJ Sokol Dvůr Králové nL 20 8 2 10 26 107:102
8. TJ Sokol Dobruška 20 7 3 10 24 88: 87
9. FTC Vysoké Mýto 20 6 4 10 22 79:115

10. Kupflorbalku.cz Team DK 20 4 0 16 12 83:181
11. F.B.C. Nové Město 

nad Metují 20 3 1 16 10 84:173

Orel Přelouč - mladší žáci:
Jak již pozorní čtenáři Roštu jistě vědí, od kategorie mladších

žáků směrem dolů se nevedou žádné statistiky hráčů ani se
nesestavuje tabulka soutěže. Česká florbalová unie touto úpra-
vou sleduje snahu dosáhnout co největšího zapojení všech dě-
tí (ne pouze těch nejlepších) v týmu do hry, aby je florbal ba-
vil a zahrály si skutečně v co největším počtu.

Z důvodu mnohem aktivnějšího způsobu hraní během zá-
pasů pak došlo během sezóny také k nutnosti zmenšit hřiště
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pro zápasy 5+1 na 32x16 metrů a dokonce od kategorie elévů
se budou hrát mistrovské zápasy povinně pouze v sestavách
3+1 na hřišti 20x10 metrů. Z vlastní zkušenosti během semi-
náře trenérů těchto věkových kategorií mohu na základě ukáz-
kových tréninků v obou systémech potvrdit, že zapojení dětí
do hry v systému 3+1 je nepoměrně vyšší a tím pro děti i zají-
mavější, než v systému 5+1. Což samozřejmě přispívá mimo ji-
né k mnohem výraznějšímu zlepšování všech florbalových do-
vedností jednotlivých dětí.

I z toho důvodu pak bude pro děti (kluky i holky) jistě láka-
vé vyzkoušet si florbal od začátku září v náborových trénincích

družstev mladších žáků (ročníky nar. 2000, 2001) a elévů (roč-
níky nar. 2002, 2003 a mladší) oddílu florbalu Orel Přelouč. Pro
bližší informace mohou rodiče volat celé léto sekretáři oddílu
na číslo 732 610 593.

Jinak co se uplynulé soutěže mladších žáků týká, nově se-
stavený tým se v ní rozhodně neztratil. Sehráli jsme vyrovnané
zápasy s týmy z Litomyšle, Svitav a Lubné, které jsme většinou
poráželi, a byli schopni i sem tam porazit oba pardubické cel-
ky. Snad jen tým z Chrudimi byl nad naše síly, i když i s nimi
jsme v jednom nervy drásajícím zápase vybojovali remízu gó-
lem při power-play v poslední vteřině zápasu. Florbal je prostě
krásná hra ☺.                                       

Mirek Kumstýř
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