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Zprávy z radnice !

54. schůze rady města proběhla
24. 9. 2012. Radní na ni mimo jiné pro-
jednávali zápis z jednání bezpečnostní
a dopravní komise. Komise se zabývala
dopravním řešením v ul. Svazu bojovní-
ků za svobodu (úsek mezi křižovatkami
Hradecká a Boženy Němcové). Doporuči-
la snést svislé dopravní značení (parko-
viště) a zrušit vodorovné dopravní znače-
ní (parkovací pruh) a žlutá klikatá čára,
ponechat jednosměrný provoz ze směru
od místní komunikace Hradecká a pod
stávající svislé dopravní značení (jedno-
směrný provoz) a zákaz vjezdu všech
vozidel) umístit dodatkové tabulky, kte-
ré umožní v tomto úseku jízdu cyklistům
v protisměru. 

Rada města dále bere na vědomí va-
rianty možností snížení nákladů na ná-
kup plynu pro odběrná místa města Pře-
louč a jeho příspěvkových organizací
prostřednictvím městem zřízené organi-
zace Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. V sou-
vislosti s neustále narůstajícími náklady
na nákup plynu pro odběrná místa mě-
sta Přelouč a jeho příspěvkových organi-
zací jsou vedením města zvažovány různé
formy úspor v této oblasti. Jednou z nich
je možnost odebírat plyn pro všechna
odběrná místa prostřednictvím městem
zřízené organizace Tepelné zdroje Pře-
louč, neboZ tato společnost jako sektoro-

vý dodavatel nakupuje plyn v jiném reži-
mu a za nižší ceny než město a ostatní
organizace. Při navýšení množství ode-
bíraného plynu je předpoklad pro další
snížení nákupní ceny plynu. 

Městská rada dále schválila zpraco-
vání Územní energetické koncepce měs-
ta Přelouč. 

Rada rovněž schválila smlouvu o pro-
vedení odstřelu zdivočelých holubů na
vymezeném území města Přelouče uza-
vřenou s Mysliveckým sdružením Borky
Přelouč. Důvodem uzavření smlouvy me-
zi městem Přelouč a mysliveckým sdru-
žením Borky Přelouč je snížení počtu
populace zdivočelých holubů na území
města Přelouč. Přemnožení holubů mů-
že způsobit značné škody na domovním
fondu, v hospodářství i na lidském zdraví.
Odstřel holubů bude prováděn od podzi-
mu 2012 do 30. 4. 2013.

Radní vzali rovněž na vědomí sděle-
ní p. Mgr. Radoslava Housy o ukončení
činnosti o. s. Světlo pro děti Pardubice -
- klub Radost Přelouč ke dni 31. 12. 2012.
K tomuto dni současně končí činnost níz-
koprahového zařízení klub Radost v Pře-
louči, které bylo součástí o. s. Světlo pro
děti Pardubice.

Rada města také schválila použití
dotace schválené ZM dne 13. 9. 2012
Rugby Clubu Přelouč ve výši 40 tis. Kč

na pořízení a instalaci světelné časomí-
ry na ragbyovém hřišti v Přelouči.  

55. schůze rady města proběhla
8. 10. 2012. Radní na ni schválili smlou-
vu o dílo na dodávku a montáž sekčních
garážových vrat do budovy č. p. 54 ve
Zborovské ulici v Přelouči pro potřebu
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Přelouč. 

Radní dále schválili výjimku z vnitř-
ní směrnice č. 02/12 - pravidel pro za-
dávání veřejných zakázek malého roz-
sahu na pořízení technických podkladů,
projektové dokumentace a zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci části
soustavy veřejného osvětlení města Pře-
louč od firmy RENARDS Brno. Výjimka je
schválena z důvodu velké časové pro-
dlevy, vzniklé neplněním smluvních po-
vinností při dodávce technicko-ekono-
mické studie veřejného osvětlení města
Přelouč firmou Radek Pechman. 

Rada města naopak nesouhlasí s na-
bídkou spol. s.r.o. Daruma Plzeň, která
městu nabízí možnost prezentace v mul-
timediálním informačním panelu infor-
mačního systému v Kutné Hoře. Tento
panel je v Kutné Hoře umístěn na Palac-
kého náměstí a kromě prezentace měs-
ta Kutné Hory by měl představit i jiná
města a obce regionu. Město Přelouč ne-
má s tímto typem prezentace doposud
žádné zkušenosti. 

mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Vážení občané, v naší obci je na Vašich televizích nový te-
levizní program se zpravodajstvím z našeho kraje. Tato televi-
ze s názvem V1 je plná dokumentů o přírodě i technice a nala-
díte ji na klasickou televizní anténu. Pokud televizi naladíte,
můžete vyhrát i hodnotné ceny.

Nový televizní program Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU MĚSTA PŘELOUČE
dne 22. listopadu 2012 od 18.00 hodin

ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ.   Vstup zdarma.
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Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Přelouč
Krajská pobočka v Pardubicích K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Vývoj nezaměstnanosti v roce 2012 - Pardubický okres
(region Pardubicko, Přeloučsko, Holicko)

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 92012
Počet 6251 6339 6157 5800 5611 5511 5746 5725 5809UoZ

Kontaktní pracoviště Přelouč
K 30. 9. 2012 bylo v evidenci celkem 1056 uchazečů o zaměstnání.
Z toho bylo 11 mladistvých, 86 absolventů, 169 osob se zdravotním postižením.

Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky evidence - září 2012

KOP Celkem do 3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m 12-24 m nad 24 m nad 5 m
Přelouč 1 056 235 225 131 114 158 193 652

Struktura uchazečů o zaměstnání dle věku - září 2012

KOP Celkem do 19 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 60 a více
Přelouč 1 056 65 153 96 431 114 160 37

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 12. 10. — 13. 10. 2012

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Obec: Přelouč

Trh práce
na Přeloučsku

Výsledky hlasování za územní celky

Informace: http://portal.mpsv.cz

Kontakty:
Zaměstnanost: 950 144 401-405
Nepojistné dávky - státní sociální 
podpora: 950 144 501, 502, 504
Hmotná nouze: 950 144 503, 520
Příspěvek na péči: 950 144 521
Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením: 950 144 505, 506

zdroj: www.volby.cz
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Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-

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

v pondělí 12. LISTOPADU 2012
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

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

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

v pondělí 19. LISTOPADU 2012
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu 
v hnědých plastových nádobách

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí,
že svoz bioodpadu zajiš_ovaný pomocí hnědých plasto-

vých nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední
svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 19. do 23. listo-
padu 2012 v závislosti na dané lokalitě. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biolo-
gicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme pro-
vozní dobu sběrného dvora:

Pondělí: 13 - 17 hod.
Středa: 10 - 15 hod.
Pátek: 13 - 17 hod.
Sobota: 8 - 12 hod.

Informace týkající se
sběrného dvora

Upozorňujeme občany, že v sobotu 17. listopadu, v den
státního svátku, bude sběrný dvůr otevřený, a to v obvyklou
provozní dobu, tedy od 8 do 12 hodin. Občané mohou využít
této možnosti.

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,

zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro

místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Šku-
dly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozaříze-
ní pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (mono-
články, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehlič-
ky, apod.

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 24. LISTOPADU 2012

Podzimní svoz v Přelouči a místních částech

Inzerce



Obce s rozšířenou působností (ORP), obce s pověřeným
obecním úřadem

Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obec-
ním úřadem jsou jedním z článků veřejné správy v ČR. Obecní
úřady těchto obcí (zpravidla městské úřady a magistráty) zajiš-
Zují zákonem vymezený okruh činností pro své občany a v pře-
nesené působnosti pro občany celého správního území. V so-
ciální oblasti zajišZují zejména sociální práci na obcích a ORP
navíc sociálně právní ochranu dětí. 

Rejstřík adres úřadů obcí s rozšířenou působností na Par-
dubicku a Přeloučsku

Přeloučsko

Přelouč
Úřad práce - kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Nezaměstnanost - evidence, zprostředkování zaměstnání:

950 144 401
466 958 827

Sociální dávky 950 144 501
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/prelouc/kontakty

Městský úřad Přelouč
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Ústředna: 466 094 111
Sociální odbor: 466 094 167
http://www.mestoprelouc.cz

Chvaletice
Městský úřad Chvaletice
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
Ústředna: 466 768 479
Sociální péče: 466 768 463
http://www.chvaletice.cz/index.asp

Pardubicko

Pardubice
Úřad práce - kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové - Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 2
Ústředna: 950 144 111
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak

Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice
Ústředna: 466 742 111
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
/pardubicky-kraj/ossz-pardubice.htm

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí I, 530 21 Pardubice
Ústředna: 466 859 111
Odbor sociálních věcí: 466 859 622
http://www.pardubice.eu/

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Ústředna: 466 026 111
Odbor sociálních věcí: 466 026 175
http://www.pardubickykraj.cz/cz/krajsky-urad

Lázně Bohdaneč
Městský úřad Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí I, 
533 41 Lázně Bohdaneč
Ústředna: 466 797 061
Odbor sociálních věcí: 466 797 075
http://www.lazne.bohdanec.cz/cs/

6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

Sociální minimum

Slovníček pojmů
- základní terminologie v systému sociálního zabezpečení a sociální práce
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Odbor obecní živnostenský úřad Měst-
ského úřadu Přelouč upozorňuje pod-
nikatele, že s účinností zákona číslo
169/2012 Sb., kterým se mění zákon čí-
slo 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon) byla od 30. 6.
2012 pro živnostenské úřady zavedena
povinnost zrušit živnostenské oprávně-
ní podnikateli, který na žádost živnosten-
ského úřadu neprokáže vlastnické nebo
užívací právo k objektu nebo prostorám,
v nichž má na území ČR místo podniká-
ní, sídlo či organizační složku podniku.
V této souvislosti Obecní živnostenský
úřad Přelouč žádá držitele živnostenských
oprávnění, zejména fyzické osoby, aby si
zkontrolovaly na internetových stránkách
Registru živnostenského podnikání (živ-
nostenský rejstřík) - www.rzp.cz, jaké
údaje jsou o nich v tomto registru evi-
dovány. Pokud má podnikatel - fyzic-
ká osoba - zapsány v registru různé
adresy bydliště a místa podnikání a ne-
ní-li zároveň vlastníkem či spoluvlast-
níkem nemovitosti na adrese místa
podnikání, je povinen na žádost živ-
nostenského úřadu prokázat vlastnic-
ké nebo užívací právo k tomuto objek-
tu. Toto upozornění se týká zejména
podnikatelů, kteří mají bydliště zapsa-
né na adrese sídla ohlašovny či pod-
nikatelů, kteří změnili bydliště, ale mí-

sto podnikání mají dosud zapsáno na
původní adrese. 

Podnikatelům, kteří již sdělili živno-
stenskému úřadu, že chtějí mít adresu
místa podnikání totožnou s adresou byd-
liště, je v případě změny bydliště, adresa
místa podnikání změněna automaticky.

Správní orgán musí ve smyslu ustano-
vení § 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, doručovat fyzickým osobám
písemnosti ve věcech podnikání do mí-
sta podnikání, pokud nemají zřízenou
datovou schránku jako podnikající fyzic-
ké osoby či nepožádaly o doručování na
jinou adresu ve smyslu ustanovení § 19
odst. 3 správního řádu. Adresou místa
podnikání je adresa zapsaná v živnosten-
ském rejstříku, obchodním rejstříku nebo
jiné zákonem upravené evidenci. Místo
podnikání musí být jednoznačně určeno
názvem obce, její částí, názvem ulice, čís-
lem popisným a orientačním, bylo-li při-
děleno a dále PSČ. Nemůže se tedy jed-
nat pouze o pozemek. 

Žádost o prokázání právního vztahu
k adrese místa podnikání, a to i v přípa-
dě přerušení provozování živnosti, musí
živnostenský úřad doručit podnikateli do
místa podnikání. Pokud však k této adre-
se již podnikatel nemá žádný vztah a zá-
silka se po úložní době vrátí zpět, nastává
tzv. fikce doručení, tj. zásilka se považuje

za doručenou, i když se o jejím doruče-
ní ve skutečnosti podnikatel nedozvěděl.
Neprokáže-li však podnikatel živnosten-
skému úřadu na jeho žádost právní dů-
vod užívání prostor, do nichž umístil mís-
to podnikání, živnostenský úřad musí ve
smyslu ustanovení § 58 odst. 1 písm. d)
živnostenského zákona zrušit podnika-
teli jeho živnostenské oprávnění. 

K doložení právního důvodu pro uží-
vání prostor postačí písemné prohlášení
vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebyto-
vého prostoru, kde jsou prostory umístě-
ny, že s umístěním souhlasí.

Obecní živnostenský úřad Přelouč
tedy upozorňuje podnikatele, kteří při
náhledu do živnostenského rejstříku
www.rzp.cz zjistí u svých údajů jaké-
koli rozdíly proti skutečnému stavu,
aby navštívili či kontaktovali Odbor
obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Přelouč, který sídlí na adrese
Československé armády 1665 (proti
budově České pojiš_ovny a.s. a Finan-
čního úřadu Přelouč), II. poschodí, kan-
celáře č. 2.14 - 2.16 či jiný živnosten-
ský úřad a oznámili případné změny. 

Telefonická spojení:   466 094 241,
466 094 242, 466 094 243, 466 094 244
E-mail: 
zivnostensky.urad@mestoprelouc.cz
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UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU PŘELOUČ
PODNIKATELŮM
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1. 11. 1879 se v Přelouči narodil JUDr. Rudolf Politzer, práv-
ník (víceprezident zemské školní rady), zasloužil se o rozvoj
českého školství.

1. 11. 1888 se konala ustavující valná hromada Přelouč-
ského Sokola, do jeho čela byl postaven JUDr. Čeněk Za-
dina.

1. 11. 1992 vyhlásil Okresní úřad v Pardubicích choltickou
zámeckou oboru za přírodní rezervaci. 

3. 11. 1860 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Mat-
ka a dcera“.

3. 11. 1889 bylo zahájeno vyučování na Hospodářské po-
kračovací škole v Rohovládově Bělé. 

3. 11. 1961 zemřel v Pardubicích břežský rodák Vincenc
Šetina, katolický duchovní, v letech 1934 až 1951 působil
jako arciděkan v Pardubicích, v 50. letech byl internován
s katolickými duchovními v Želivě. Pochován byl na Svatém
poli v Přelouči. 

4. 11. 1883 se narodil v Přelouči Karel František Ludvík,
sazeč, polygraf, malíř, fotograf a cestovatel. V letech 1924-
-1934 působil v Addis Abebě v Etiopii, kde měl tiskárnu.
Většina jeho sbírek byla zničena za okupace, část sbírek
je uložena v Městském muzeu. 

5. 11. 1991 zemřel v anglickém Oxfordu přeloučský rodák
prof. PhDr. Stanislav Velinský, pedagog - propagátor mo-
derních pedagogických směrů u nás. Působil na několika
univerzitách v USA, později v Oxfordu. Autor významných
spisů pedagogických. 

6. 11. 1841 se narodil v Cholticích Josef Nechvíle, farář -
- regionální historik, vydal první monografii o našem městě
„Město Přelouč“. 

6. 11. 2006 zemřel v Přelouči místní oblíbený divadelní
ochotník Václav Železný, přeloučský rodák (r. 1920)

7. 11. 1998 byly ve chvaletickém přístavu pokřtěny dvě lo-
dě, Poděbrady a Lovosice (pro německé rejdařství Wessels).

7. 11. 2004 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 7. 2.
1916, MUDr. Karel Cholinský, významný internista, půso-
bící od roku 1972 v Institutu klinické experimentální me-
dicíny v Praze-Krči. Publikoval v odborných časopisech, před-
nášel a popularizoval nové poznatky v medicíně v rozhlase. 

8. 11. 1917 se narodil v Cholticích Ing. Vladimír Hrubeš,
své dětství prožil v Přelouči, kam byl jeho otec v roce 1919
jako odborný učitel a později ředitel měšZanské školy pře-
ložen. Od roku 1951 působil v Praze, kde později převzal
po prof. RNDr. V. Pleskotovi funkci předsedy Klubu rodáků
a přátel města Přelouče v Praze. Dne 7. 11. 1997 mu bylo
uděleno čestné občanství města Přelouče za zásluhy pro
toto město. 

9. 11. 1952 zemřel zakladatel radiotechnického závodu
firmy Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna,
Tesla), bývalý středoškolský profesor Ing. J. V. Myslík - Hyr-
šovský. Tento přeloučský rodák se narodil 1. 6. 1879. 

10. 11. 1946 bylo přeloučské „Kino invalidů“ přejmenováno
na „Kino Jas“.

10. 11. 1987 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 4. 12.
1916), akademický malíř Miroslav Brotánek. Působil jako
profesor na Střední odborné škole výtvarné, náměty z kra-
jinomalby čerpal z rodného Polabí. 

11. 11. 1900 se narodil v Přelouči prof. Dr. Ing. Josef Čer-

mák, profesor ČVUT v Praze, vědecký pracovník, působil
m.j. v Indii, Číně a Korei. 

12. 11. 1889 byla předána do vlastnictví města „Knihovna
města Přelouče“. V roce 1939 byal přejmenována na „Měst-
skou knihovnu JUDr. Ladislava Quise“. 

12. 11. 1980 zemřel v Brně valský rodák (nar. 3. 4. 1909)
Jaroslav Štork - Žofka, bývalý čsl. reprezentant a olympio-
nik v atletice. Na OH v roce 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa
v chůzi na 50 km. 

13. 11. 1958 byl položen základní kámen ke stavbě nové
školy v Přelouči. 

14. 11. 1862 se narodil akademický malíř František Brun-
ner-Dvořák. Studoval v Praze a ve Vídni, studijní cesty
v Německu, Itálii a USA. Jedenáct let žil ve Francii, v roce
1909 uspořádal soubornou výstavu v Přelouči. Zemřel dne
7. 6. 1927 v Praze. 

14. 11. 1901 zemřel v Přelouči Bohumil Mareš, Lic. theol.,
první duchovní správce českobratrské církve evangelické
v Přelouči. Autor literárních děl, např. J. A. Komenský, Lis-
ty Husovy, Dějiny církve křesZanské aj. Byl rodákem Nové-
ho Města na Moravě a to 6. 12. 1851. 

14. 11. 1918 byl v Přelouči zřízen cejchovní úřad. 
14. 11. 1993 byl po tříleté opravě znovu vysvěcen králové-

hradeckým biskupem Otčenáškem 700 let starý kostel v Li-
polticích. 

16. 11. 1896 se narodil v Přelouči bývalý spoluzakladatel
sportovního klubu AFK Přelouč Antonín Decker, významná
osobnost východočeského sportu. Zemřel 3. 6. 1963. 

16. 11. 1907 zemřel v Přelouči PhDr. Eugen Muška, peda-
gog - gymnaziální profesor, autor publikací v oboru země-
pisu a vlastivědy. Zemřel 7. 6. 1876 ve Světlé nad Sázavou. 

16. 11. 1939 byla v Masarykově domě v Přelouči otevřena
první mateřská škola. 

17. 11. 1907 se narodil v Přelouči prof. RNDr. Václav Ples-
kot, matematik, profesor na Jaderné a fyzikální fakultě ČVUT
v Praze. Zemřel 5. 10. 1982 v Praze. 

19. 11. 1997 byla ve Chvaleticích uvedena do provozu měst-
ská biologická čistírna odpadních vod. 

23. 11. 1868 byl slavnostně uveden do provozu cukrovar
v Přelouči. 

24. 11. 1782 se konaly v Trnávce první služby Boží věřících
vyznání evangelického augšpurského v soukromém objek-
tu občana Jana Hrubeše v č. p. 4.

24. 11. 1994 vyplula do Hamburku z loděnice ve Chvaleti-
cích zde vyrobená námořní low „Preussen“. 

25. 11. 1906 přednášel v budově Občanské záložny v Pře-
louči T. G. Masaryk o významu Karla Havlíčka Borovského. 

28. 11. 1918 byli jmenováni čestnými občany města Pře-
louče T. G. Masaryk, Gustav Habrman, Václav Klofáč, Anto-
nín Rašín a František Staněk. 

29. 11. 1842 se narodil v Přelouči Jan Slavík, matematik a fi-
losof, organizátor českého středního školství na Moravě,
gymnaziální ředitel a od roku 1891 zemský školní inspek-
tor na Moravě. Autor četných filozofických spisů. Zemřel 2. 8.
1906 v Praze. 

F. H. 

Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora
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Výročí a významné události !

Listopadová výročí a významné události na Přeloučsku



V průběhu kalendářního roku se urči-
tě nesetkáte s tak početným svátečním
setkáním rodinných příslušníků, jako je
tomu v památný den všech zesnulých,
t. j. o Dušičkách, připadající na 2. listopad.
V tento den bývá na všech hřbitovech ži-
vo. Místní občané provedli již dříve úpra-
vy hrobů svých předků, odstěhovavší ro-
dáci využívají tohoto dne k setkání s ro-
dinnými příslušníky, a to z různých míst
naší vlasti. Kromě rodinných příslušníků

setkávají se o Dušičkách četní známí,
např. spolužáci či bývalí spolupracovní-
ci z místních závodů. Určitě je vždy o čem
si popovídat. Tématem zvýšeného věku
bývá zpravidla rodina. 

Poněkud jiná situace bývá v průbě-
hu roku, kdy vás na Svatém poli osloví
cizí občan, využívající průjezdu naším
městem, zda jsou na místním hřbitově
uloženy ostatky známých či populárních
osob. Většinou se hovoří o rodině rodáka

herce Františka Filipovského, či hrobce
početné rodiny p. Diviše, ředitele cukro-
varu v Přelouči, autora mnoha odborných
děl z oboru cukrovarnictví, v letech 1914-
-1919 starosty města Přelouče. Jeho syn
Jiří, MUDr., akademik, přednosta 2. chi-
rurgické kliniky v Praze, vynikající hrud-
ní chirurg, v r. 1923 provedl první trans-
fuzi krve v ČSR. Další potomek Divišovy
rodiny Ivan Diviš, nar. 18. 9. 1924 v Pra-
ze, zemřel 8. 4. 1999 v Praze, je označo-
ván za jednoho z nejtalentovanějších
básníků a esejistů, nositel ceny Jaroslava
Seiferta. Dětství trávil u babičky v Přelou-
či. 20. 10. 1880 zemřel ve Valech u Pře-
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! Společenská kronika 

Dušičková setkání

JUBILANTI

Václav Křemenák 91 let

Věra Hlínová 89 let

Libuše Bečičková 86 let

Bohumila Doležálková 86 let

Libuše Slámová 80 let

Stanislav Vlček 75 let

Růžena Fílová 75 let

Irena Fílová 75 let

PŘELOUČÁCI

Inzerce



louče Václav Pour. Právník a mlynář, pří-
tel K. Havlíčka Borovského, účastník re-
volučního dění r. 1848. V letech 1861
a 1867 poslanec zemského sněmu, byl
jedním z 81 českých poslanců, kteří po-
depsali v srpnu 1868 Deklaraci českou.
Angažoval se např. pro založení hospo-
dářského spolku na Přeloučsku, městské
knihovny a rolnického cukrovaru. 

12. 2. 1849 zemřel v Přelouči v do-
mě čp. 222 František Veverka, narozen
3. 3. 1799 v Rybitví, pochován na pře-
loučském Svatém poli, rolník, společně
s bratrancem Václavem (kovářem) vy-
nalezl ruchadlo, předchůdce pluhu. Na
přeloučském evangelickém hřbitově je
pochován zakladatel radiotechnického
závodu Zenit v Přelouči (později Telefun-
ken, Radiotechna a Tesla, Ing. J. V. Mys-
lík-Hyršovský. Původní závod založen
dne 15. 12. 1921, zemřel 9. 11. 1952. 

Dominantou hřbitovního komplexu
na přeloučském Svatém poli je kaple
Navštívení Panny Marie, vystavěné v le-
tech 1682-1684. Kaple byla doplněna
ambity roku 1776. Dnešní tvar chrámo-
vé věže podle projektu Františka Schmo-
ranze je z roku 1881. 

Je ke škodě věci, že současná míst-
ní veřejnost je málo informovaná o vy-

budování nové překrásné rodinné hrob-
ky na jižní straně kostela Panny Marie
Svatopolské mladým příslušníkem pře-
loučské početné rodiny, Ing. Josefem Ze-
manem, nositelem Řádu práce, význam-
ným projektantem ocelových konstrukcí,
v čemž byl specialistou. 

V jeho hlavě a na jeho rýsovacím prk-
ně se narodila celá řada odvážných sta-
veb. Za všechny jmenujme Ždákovský
most u Orlické přehrady, největší ocelo-
vý obloukový most přes Vltavu z roku
1967 o rozpětí 330 m, zatímco Bratislav-
ský obloukový most Přes Dunaj z roku
1972 má rozpětí jen 306 m. Z dalších
to byl komplex hal sportovního areálu
v Berlíně, sportovní halu ve Valencii, Ro-
šického stadion v Praze. Díky jemu byla
před dvaatřiceti roky zastřešena hokejo-
vá Štvanice, přispěl rovněž k projekto-
vání budovy Federálního shromáždění.

K nejkrásnějším jeho pracím patří
plavecký stadion v Ústí nad Labem a sám
si nejvíce cení vyprojektování ZŠ v Gott-
waldově, které svým řešením předběhlo
čas o desítky let. 

Je rodákem z Bělovce u Náchoda, kde
byl jeho otec úředníkem na celnici. Pe-
pík Zeman byl posedlý i sportem. Jako
mladík se pral o centimetry ve vrhač-

ských sektorech, zkoušel i pětiboje a de-
setiboj. Po Ottovi Hrabincovi převzal vý-
cvik atletické mládeže, do kterého získal
i svoji budoucí manželku Janu, rozenou
Landovou (nar. 13. 2. 1930). Manželství
Pepíkovo nebylo zdařilé. Dcera Hanička
se narodila 4. 8. 1950, zemřela v Praze
dne 7. 2. 1989. Manželka Jana, rozená
Landová, nar. 13. 2. 1930, zem. 27. 6.
2008.

Dcera Jana, roz. Zemanová dne 13. 8.
1987, zemřela 27. 6. 2008.

Ing. Josef Zeman, nar. 19. 3. 1922,
zemřel 31. 7. 1997 v Praze, syn Petr Ze-
man, žijící člen v Praze. 

Třebaže Ing. Josef Zeman je projek-
tantem ocelových konstrukcí, nevyjadřuje
se jednoznačně, co je pro tělovýchovné
stavby výhodnější. Dřevo či ocel? Nejlep-
ším postupem je vhodná kombinace
dřeva a oceli, při které lze - ve prospěch
hodnoty díla, kapsy investora i národ-
ního hospodářství - využít špičkových
vlastností a předostí obou materiálů. Pří-
kladem může být Zimní stadion v Kralu-
pech, kde nosnou ocelovou konstrukci
vhodných tvarů a optimálních funkč-
ních i hmotnostních parametrů doplňu-
je střešní plášZ ze dřeva.

F. H.
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Malé zamyšlení !

Inzerce



V neděli 2. prosince v 17 hodin se
v přeloučském kostele církve českoslo-
venské husitské, Sboru Tůmy Přeloučské-
ho, uskuteční adventní varhanní koncert,
na kterém vystoupí Petr Vacek, pardu-
bický varhaník a dirigent přeloučského
pěveckého sboru J. B. Foerster, a Marie
Ptáková, známá přeloučská flétnistka.
Prostor kostela s krásnou akustikou ro-
zezní jednomanuálový nástroj s šesti
rejstříky pražského varhanáře Jindřicha
Schiffnera skladbami převážně barokních
a klasicistních autorů. 

První adventní neděle, kdy se kon-
cert uskuteční, dává možnost navodit
předvánoční atmosféru zařazením skla-
deb s vánoční tématikou. V úvodu zazní
Pastorela C dur Františka Xavera Brixi-
ho. F. X. Brixi byl syn neméně známého
hudebníka Šimona Brixiho. Působil jako
regenschori v Chrámu sv. Víta v Praze
a zkomponoval mimo jiné přes 100 mší
a pět varhanních koncertů, které lze hrát
i na cembalo. Během večera zazní ještě
jeho „Seykorka“, zvukomalebná skladbič-
ka na téma lidové písně.

Josef Ferdinand Norbert Seger, přezdí-
vaný „český Bach“, byl evropsky uznáva-
ným varhaníkem působícím v Praze. Pro-

slavil se zejména kompozicí 8 toccat
a fug pro varhany. Pro první adventní
neděli byla vybrána třetí v tónině a moll. 

Jan Křtitel Vaňhal byl jedním z mno-
ha českých emigrantů žijících ve Vídni.
Královskému nástroji, varhanám, se vě-
noval až v druhé polovině svého života.
Jeho sbírka 12 fug byla s úspěchem po-
prvé vydána ve Vídni a vydává se dodnes.
Zahrány budou první tři.

Johann Sebastian Bach, snad největ-
ší skladatel všech dob, nerozezní tento-
krát varhany, jak bývá zvykem, ale sólo-
vou flétnu. S oblibou komponoval partity
pro klavír, varhany a další nástroje. Par-
tita je označení pro sbírku krátkých skla-
deb, suitu. Pro tuto příležitost byla vybrá-
na Partita g moll pro flétnu.

Karel Blažej Kopřiva, rodák z Citolib
u Loun, má své celé dílo zrekonstruova-
né a zpopularizované současným žijícím
českým skladatelem Zdeňkem Šestákem.
Z varhanního odkazu jsou to převážně
fugy. V programu zazní vánoční „Fuga-
-Pastorela C dur“. 

Pro zobcovou flétnu, na kterou se bu-
de tento večer kromě barokní příčné flét-
ny ještě hrát, neexistuje repertoár z klasi-
cistního období. Proto zazní dvě barokní

čtyřvěté sonáty pro flétnu a varhany. Prv-
ní je v tónině g moll od Georga Friedricha
Haendla a druhá v tónině B dur od Geor-
ga Philippa Telemanna. Mezi těmito so-
nátami bude uvedena sbírka skladeb pro
varhanní stroj na Salzburgském arcibis-
kupském paláci od Leopolda Mozarta, ot-
ce slavného Amadea. Skladby byly hrány
denně v závislosti na aktuálním měsíci
a zněly nad celým Salzburgem. Salzburg-
ský varhanní stroj je nejstarším nástrojem
tohoto typu na světě a v podstatě se jed-
ná o menší varhany ovládané válcem, po-
dobně jako flašinet. Po celý život Leopold
působil ve službách tamního arcibiskup-
ství, komponoval pro něj i hrál. Vydal ta-
ké svou houslovou školu, která ho učinila
evropsky uznávaným hudebníkem. V ar-
cibiskupových službách byl zaměstnán
i Wolfgang. Pro vzájemné neshody však
jen krátce. Leopoldova varhanní sbírka
„Der Morgen und der Abend“ byla ještě
doplněna Mozartovým současníkem Jo-
hannem Ernstem Eberlinem. Tyto skladby
na adventním koncertě tentokrát nezazní.

Adventní koncert pořádají Kulturní
služby města Přelouče. Přijměte, prosím,
moje srdečné pozvání na tento koncert.

Petr Vacek
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Byla krásná v tom bílém plášti, když jsem před ní stanul
s tržnou ránou na čele, z níž vytrvale crčela krev skupiny
0 RH +. Naše vzájemná pozice byla nevyvážená. V image mě-
la jasnou převahu. Před bílou labutí jsem si připadal jako ne-
ohrabaný filmový komparzista, o kterého omylem škrtla zblou-
dilá střela. Přesto jsem v tu chvíli nelitoval nákladů na jízdné
taxíkem ani poplatku za pohotovostní službu. Volat rychlou,
i když se mi po incidentu notně zatmělo před očima, jsem si
nedovolil.

Stručně obhlédla ránu a nabídla mi židli.
„Posawte se. Máte kartičku?“ zeptala se a usedla k počítači.
Vylovil jsem levou rukou žádané z (pravé) kapsy a pravou

přidržoval kapesník přiložený na hlavě.
„Jak se vám to stalo?“ prohodila a její štíhlé prsty začaly

tančit po klávesnici.
„Porazil jsem dopravní značku.“ Psala docela rychle.
„Jak rychle jste jel?“ dotírala.
„Šel jsem pěšky.“
Konečně zvedla pomněnkové oči a přestala zobat.

Popisoval jsem příběh o dopravní značce s označením ob-
jížwky, která, ač byla určena řidičům, byla umístěna na kraji
chodníku. Přiznal jsem, že patřím k nemalému procentu chod-
ců, kteří jakmile opustí jakoukoliv zděnou budovu, nakaženi
civilizační chorobou s hravostí od přírody jim danou, začnou
vyřizovat vzkazy formou SMS pomocí onoho technického zá-
zraku zvaného mobil. Při chůzi jsem spoléhal na periferní vi-
dění a instinktivně se vyhýbal davu.

Prsty lékařky dál vyZukávaly blues o poražené dopravní
značce. 

„Půjdete na rentgen.“
Usoudil jsem, že taková neobvyklá situace se musí zdo-

kumentovat a souhlasil jsem.
Nález z RTG hlavy, pokud se týkal krční páteře, byl v nor-

mě, o ostatním se v žádosti o odborné vyšetření nepsalo.
„Šít to nebudeme,“ rozhodla bílá labuZ.
Odešel jsem s několika náplasZovými stehy, zakrývajícími

jakýsi dezinfekční koktejl.
Popravdě řečeno, ta „esemeska“ mě přišla dost draho.

Z rande nic nebylo, a tak jsem po cestě domů přemítal o vy-
moženostech moderní techniky. Dosud jsem se domníval, že
výbavě moderních mobilů chybí už jen vodotrysk. Omyl. Chy-
bí jim především indikátor blížící se překážky. Výrobci mobil-
ních telefonů by se nad touto inovací měli zamyslet. Už kvůli
zdravotním pojišZovnám.                               D. Jiroutová 

FEJETON
Nemoc civilizace

Barokní a klasicistní mistři ve Sboru Tůmy Přeloučského
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Zprávy z radnice !

Poděkování účinkujícím na vítání občánků, žákům ZS Masarykovo nám. 45, 
Sáře Vopelkové 3.A, Adélce Kozumplikové 4.B, Miroslavu Bořkovi 2.A 

a Jonáši Novotnému 4.B

26. září 2012 se v nové budově MěÚ v Přelouči uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených občánků města. 
Nové občánky našeho města tímto vítáme a přejeme jim mnoho zdraví a štěstí do života. 

Vítání občánků

Aneta 
Malimánková

Anna
Bernkrautová

Dominik
Chlád

Josef
Kohoutek

Daniel
Říha

Tereza
Mrkvová

Dominik
Kramář

Jan
Kaplan

Patrik
Dvořák



Dnes nás čeká pořádná porce cesto-
vání. Aby si to člověk hezky užil a poko-
chal se nejen samotnými vesničkami ale
i okolní přírodou, tak na to jeden den
nestačí. Nutná je také návštěva ve více-
ro ročních období. Naším cílem budou
Jankovice a k nim přináležející Kozaši-
ce a Seník., Jmenované vesnice se na-
cházejí asi čtyři kilometry jihozápadně
od města Přelouče pod Železnými hora-
mi. Kozašice samozřejmě nejblíže k Pře-
louči a Seník nejdál.

Od roku 1960 se Jankovice pro svou
polohu na hlavní silnici mezi Kozašice-
mi a Seníkem staly centrem sloučených
obcí. Vesnice spojuje také potok prame-
nící nad Seníkem, protéká Jankovicemi
a kolem Kozašic se vlévá do Labe. Jižní
okraj vesnic tvoří rozsáhlé lesy. O jme-
novaných vesnicích není mnoho docho-
vaných zpráv. Hlavním pramenem jsou
knihy Augusta Sedláčka, spisy J. Ledro-
vy a Fr. Rosůlka a samozřejmě také nová
literatura od Petra Vorla. Nejstarší první
zmínka o Jankovicích je z roku 142l, teh-
dy Jankovice přešly z vlastnictví opatovic-
kého kláštera do majetku kunětickohor-
ského, čili pardubického panství. V roce
1437 byly zastaveny králem Zikmundem
Lucemburským nejvyššímu hejtmano-
vi Divišovy Bořkovi. Také první zmínka
vzhledem ke Kozašicím se týká Diviše
Bořka z Miletínka a výše uvedeného le-
topočtu 1437, kdy za dobré služby přijal
od krále zástavou zboží opatovického
kláštera městečko Přelouč a také Ko-
zašice. Vesnice Seník byla rozdělena me-
zi tři panství - opatovické, benešovické
a žehušické, první zmínka o ní pochází
z roku 1543. V dochovaných zprávách
nalezneme zmínku, že kozašický mlýn
stál u Senického potoka již ve 13. stole-
tí. Dočteme se také, že vesnici Kozaši-
ce propůjčil roku 1227 vladyka Kojata
z rodu Hrabišiců sestřenci svému, Bene-
šovi. V roce 1494 nařídil Vilém z Pern-
štejna, který vlastnil Přelouč v letech
1518-1560, zpracovat soupis obyvatel-
stva zvaný Urbář panství. Je to soupis
práv, přehled osedlých, jejich statků, po-
vinností a platů. Urbář dává nahlédnout
do sociálních a společenských zvyklostí
a z něj lze vytvořit také pohled do teh-
dejší venkovské společnosti. 

Vesnice Jankovice a Kozašice byly
pravděpodobně pojmenovány po prvním

rychtáři, který stál v čele vsi. Rychtář se
mohl nazývat Janek, byla to tedy ves li-
dí Jankových, nebo se nazýval rychtář Ko-
za a byla to ves lidí Kozákových. Rychtář
sídlil na rychtě (gruntu), vrchností mu byl
vyměřen větší lán polí, spravoval ves a ko-
nal nařízení daná vrchností. Pole byla li-
dem v obci při jejím zakládání přidělová-
na. Rychta byla dědičná, mohla se i pro-
dat. Často se takoví rychtáři nebo jejich
potomci povznesli do stavu vladyckého.

Jmenované obce lze považovat za
tzv. návesní. Usedlosti jsou zde umístěny
kolem určitého obdélníkového prostoru,
návsi. Ke každé náležel díl polí přímo za
ní. Mezi vesnicemi vedly stezky, chodilo
se pěšky i na velké vzdálenosti. K pře-
pravě většího množství zboží se využí-
valy povozy tažené voly, kravami a koň-
mi. Silnice z Kutné Hory přes Přelouč
do Hradce Králové byla vybudována až
v roce 1836.

Od roku 1774 navštěvovali někteří
žáci školu v Přelouči, v roce 1825 byla
otevřena jednotřídní třída v Jankovicích,
v roce 1882 byla povolena škola dvou-
třídní. Koncem 19. století navštěvovali
školu žáci z Jankovic, Kozašic, Seníka
a Benešovic. O zlepšení života obyvatel
se zasloužila v 18. století Marie Terezie
a její syn Josef II. Byla provedena úpra-
va obecného školství. Ve jmenovaném

roce 1774 bylo upraveno přiškolení, od
této doby obvod školy v Přelouči tvořila
také obec Kozašice. Soupis půdy, sčítání
obyvatel a číslování domů bylo provede-
no v 80. letech 18. století. Nejen z urbáře,
ale i z těchto záznamů je zřejmé, že li-
dé v těchto vsích se živili zemědělstvím,
pěstovali zeleninu a sklízeli ovoce. Oby-
vatelé Jankovic, Kozašic a Seníku pro-
vozovali také tradiční řemesla, v každé
vesnici stál mlýn, kovárna a krčma. Me-
zi Kozašicemi a Spytovicemi byly na Ska-
ličkách lomy na žulu a kámen. Lidé ze
slepenců lámali ručně štěrk a vozili jej
až na silnice chlumeckého okresu. 

Jihozápadně od Jankovic, Kozašic
a Seníku je nevelké zalesněné křemen-
cové návrší, které místní nazývají „Vraž-
da“. V dnešních dobách není toto místo
často navštěvované, zavítají sem hou-
baři, nebo ti, kdož mají rádi dlouhé pro-
cházky lesem. O tomto místě se vyprá-
vějí různé příběhy, které se možná staly,
možná nestaly. 

‚Za dávných dob stával prý na vrchol-
ku Vražd pevný hrad, kde sídlil nábož-
ný rytíř, na kterého měli spadeno páni
z nedalekého hradu Lichnice. Jedné tma-
vé, bouřlivé noci se k hradbám tohoto
hradu přiblížili a udeřili na něj tak prud-
ce, že po krátkém odporu padl hrad do
jejich moci. Rytířské sídlo zapálili, oby-
vatelé zajali a ještě téže noci všechny
bez milosti sZali. Krev nevinně poprave-
ných se mísila s vodou z prudkého lijav-
ce a tekla širokým proudem od hradu
dolů pod úpatí. Vymlela velikou rozsed-
linu, která se nazývá Hluboký. Touto roz-
sedlinou bloudí vždy o půlnoci všichni po-
pravení, kteří hledají své hlavy. Nikdy je
však nenajdou, protože Lichničtí páni je
vzali s sebou domů a předhodili je psům'.

Po hradu na Vraždách není žádných
stop, ale pověst se zachovala dodnes.
Ještě počátkem 20. století tam stála roz-
hledna, ale ta vzala časem za své.

Kam vyrazit do okolní přírody a v kte-
rou roční dobu, tak na to mám na strán-
kách Roštu málo místa. Kdo miluje staré
památné stromy, tak by se měl podívat
na jilm v polích napravo od silnice před
Jankovicemi. Doba návštěvy? Asi zima,
kdy se po sněhové pokrývce na lyžích ke
stromu krásně dostanete anebo po žních,
kdy to jde po strništi. O lesích v katastrech
všech tří obcí by mohli své vyprávět hou-
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baři. O zvěři, která tam žije, se dozvíte
nejvíce od místních myslivců. Pozor na
divoká prasata, obzvlášf v době kdy ba-
chyně vodí selata. V lese jižně od Koza-
šic je krásné údolí Krasnického potoka,
které stojí za návštěvu. Milovníci kytiček
by měli zase navštívit na jaře údolí Se-
nického potoka, kdy tam kvetou bledule.
Netrhat, bledule je chráněnou rostlinou
a senické údolí je nejbohatší lokalitou
této krásné kytičky v rámci pardubického
okresu. Jinak sám o sobě Senický potok

se svými meandry (zákrutami) je velmi
zajímavým a nádherným přírodním je-
vem. Takže do tohoto údolí můžete v kte-
roukoli roční dobu, vždy se vám tam bu-
de líbit. Pozorné čtenáře Roštu upozorním
na výskyt překrásné žlutočerně zbarve-
né vážky páskovce kroužkovaného, kte-
rý tady na potoce má nejpočetnější po-
pulaci v rámci Přeloučska. V červenci je
nejideálnější doba na jeho pozorování.
Charakteristickým hlasem se zde také
ozývá krkavec, který někde v okolních

lesích hnízdí. Kdo si chce zaplavat, tak
do Senického rybníka, který je obklopen
chatami. Kde si odpočinout a načerpat
síly po běhání po okolní přírodě, tak urči-
tě v Senickém mlýně.

Volně napsáno dle kronik obcí 
Jankovice, Kozašice, Seník 
a Ostatních archivních materiálů

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)

Je sobota 15. 9. 2012 a týdny, dny, hodiny horečných příprav
vrcholí. Od ranních hodin se sjíždějí účastníci 2. ročníku So-
chařského Workshopu (dále SW), který pořádá Atelier Josef
v Přelouči. Rozhodnutí zda pořádat 2. roč. padlo hned poté,
co proběhl roč. 1 jako velmi úspěšný. Pravda, jedna podstatná
změna oproti minulému ročníku zde byla a to místo konání.
Zatímco 1. roč. se konal v prostorách Městského kina Přelouč
a prostor přilehlých, letošní ročník proběhl v ulici Štítného, kte-
rá přímo sousedí s prostorami, kde se koná Zahradní Galerie
(dále ZG), kterou taktéž pořádá Atelier Josef a vzhledem k to-
mu, že obě akce spolu přímo souvisejí, ukázala se tato varian-
ta jako přijatelnější.

Vedle technik známých již z minulého roku jako jsou, mo-
delování portrétu z hlíny, přípravné kresby, tvorby forem a ná-
sledného vylévání ze sádry, byly k vidění ukázky patinování
a drobné řezbařiny z kůry atd. Z odborného hlediska byla celá
akce pod záštitou ak. sochařky Blanky Proksové se svým so-
chařským ateliérem HD Design z Prahy. O řezbářské práce se
staral řezbář Pavel Taich z Přelouče a celou akci dokumen-
tovala a svými fotkami podpořila Katka Klapková, která se od
letošního roku začlenila do realizačního týmu Atelieru Josef.

Nedílnou součástí akce byla výstava výtvarných děl Gra-
fické školy, ZUŠ Přelouč a ZŠ při dětské klinice Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové, se kterou jsme letos navázali ještě
užší spolupráci. Absolutní novinkou letošního ročníku byly té-
matické večery po dobu konání celé akce. V sobotu 15. 9.
úspěšně zahájila místní formace Acoustic Band, nedělní podve-
čer skvostně a s úžasnou grácií provedl básník a literát Pavel

Vrána se svými Žižkovskými
strašidly, v pondělí návštěvní-
ci padali smíchy ze židlí při
scénkách Přeloučského diva-
delního souboru KOPR, v úte-
rý romantický večer s písnič-
kářem Daliborem Pšeničkou
a ve středu důstojné vyvrcho-
lení vystoupením Smíšeného
Pěveckého Sboru J. B. Foer-
ster Přelouč, prostě každý si
přišel na své.

Co se týče návštěvnosti,
opět předčila naše očekávání

a každý den bylo plno. Jsme rádi, že tato akce oslovila místní
školy, které přenesli svou výuku do SW, v odpoledních hodi-
nách byla vítaná aktivní účast ZUŠ Přelouč. V hojném počtu
byla i účast ostatních návštěvníků, mnohé z nich jsme po-
znávali z minulého ročníku, ale velmi bylo potěšující, že jsme
se rozšířili o nové nadšence.

Letošního ročníku se zúčastnilo cca 8 stálých výtvarníků
z celé republiky, kteří s námi tzv. celý týden bydleli a všichni
si odvezli domů vytvořený portrét sl. Petry Jonášové, která se-
děla modelem. K modelu se dostala jako „model k houslím“.
Petra, která též patří do realizačního týmu Atelier Josef, chtěla
také nořit ruce do hlíny, ale vzhledem k tomu, že dohodnutý
model odpadl díky pracovní vytíženosti, převzala důležitou úlo-
hu modelu. Jak se nakonec ukázalo, bavilo jí to a výsledkem
bylo několik velmi slušných „bílých hlav“. Akci bohužel postih-
lo i jedno malé osobní neštěstí a to v podobě „ruplých zad“ ne-
smrtelného výtvarníka a sochaře MUDr. Aleše Bučka… Aleši
přejeme brzké uzdravení.

Z našeho pohledu pořadatelů se jeví letošní 2. roč. SW
úspěšný, ale objektivně to musí posoudit až samotní účast-
níci a návštěvníci této akce.

Na závěr je nezbytné poděkovat všem podporovatelům
a příznivcům, v prvé řadě za velkou podporu Městu Přelouč,
dále všem lidem z realizačního týmu Atelieru Josef, ale také…
Blance, Mirkovi, Ivě, Lišákovi a jako kapitánovi panu Josefu
Dvořáčkovi majiteli Atelieru Josef, který celou akci pořádá.

Díla, která vznikla na letošním SW byla vystavována v so-
botu 22. 9. 2012 na ZAHRADNÍ GALERII, ale o tom až příště…
JÉ a taky se těšte na další ročník SW, jen houšZ.

Za Ateliér Josef Luděk „Harry“ Schejbal
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

NAUČNÁ LITERATURA
sport, horolezectví
HARRER, Heinrich
Bílý pavouk: dobývání stěny smrti. 
Brno: Jota, 2010.
lékařství
HNÍZDIL, Jan
Bolesti zad: mýty a realita: pro ty, kteří
bolesti zad léčí, i ty, kteří jimi trpí.
Praha: Triton, 2005.
literatura
JANOUŠEK, Pavel
Přehledné dějiny české literatury 1945-
-1989. Praha: Academia, 2012.
vlastivěda
KARPAŠ, Roman
Album starých pohlednic - Pardubicko
a Chrudimsko. Liberec: RK, 2001.
cestopisy
SNIEGOŇ, Tomáš
Tváří v tvář severu. 
Praha: Radioservis, 2012.
VRÁZ, Enrique Stanko
V dálavách světů. 
Brumovice: Carpe diem, 2012.

REGIONÁLNÍ LITERATURA
TUŽIL, Vojtěch
Význam územního plánování pro město
Přelouč: absolvenstká práce.
Čáslav: Vyšší odborná škola, 2012.

KRÁSNÁ LITERATURA
DVOŔÁK, Otomar
Smrt ve stříbrné zbroji: o Ludvíku Jagel-
lonském. Brno: Moba, 2012.
FERRARIS, Zoë
Oči pouště. Brno: Jota, 2011.

- tip na dárek - ☺
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Citadela. Praha: Vyšehrad, 2011.

ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY
MRÁZEK, Václav
Po-školáci vzpomínají vesele i vážně: o po-
bytu na Zemědělské škole v Chrudimi.
[S.l.], Václav Mrázek, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Hravá autoškola. 
Praha: Grada, 2012.

Děkujeme také touto cestou p. V. Mráz-
kovi za zajímavou publikaci osobních
vzpomínek do našeho knižního fondu.
Zmíněný titul si mohou zájemci koupit
v knihkupectví Amipa Přelouč.

J. K.

POZVÁNKA
Srdečně zveme na besedu s bý-

valým lodním lékařem p. Otakarem
Mlejnkem dne 15. listopadu 2012
v 16.30 hod. v čítárně Městské kni-
hovny v Přelouči. Svoje neobyčejné zá-
žitky umí nejen poutavě vyprávět, ale
také napsat. Je autorem následujících
titulů - „Český doktor na moři“, „Dálná
plavba volá“, „Světem křížem krážem“,
„Bez konce širé moře je“, „K břehům
Nového světa“, „1000 mil vzhůru po
Amazonce“. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
J. K. 

Inzerce



Přednáška (nejen) pro seniory
Víte jak předcházet nebezpečím, která hrozí seniorům

za zavřenými dveřmi, na ulicích, v obchodech nebo na
silnicích?

V rámci prevence kriminality pořádá Městská policie Pře-
louč ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Pardubice
a BESIPem PŘEDNÁŠKU S BESEDOU nejen PRO SENIORY
na téma Kriminalita páchaná na seniorech a Senioři v dopra-
vě. Toto setkání se uskuteční dne 20. listopadu 2012 v sále
Občanskézáložny na Masarykově náměstí a je samozřejmě
zdarma. Bližší informace budou zveřejněny na výlepových plo-
chách a v městském rozhlase.

Všichni jste srdečně zváni, dozvíte se velmi zajímavé
a praktické informace a od pořádajících strážníků dosta-
nou senioři drobný dárek na památku i ma-
lé občerstvení.

Nový služební vůz MP

Od konce měsíce listopadu nebo na začát-
ku prosince budou obyvatelé a návštěvníci Pře-
louče potkávat své strážníky v novém služebním
automobilu značky Škoda Yeti. Protože obě sou-
časná služební vozidla pomalu dosluhují a pře-
stávají být spolehlivá, došlo k výběrovému řízení
na nový vůz, který nahradí 10 let sloužící Ško-
du Fabii. Pomocí výběrového řízení se podařilo
dosáhnout nejnižší možné ceny při nákupu služebního
vozidla a po jeho úpravě, kdy dojde k namontování výstraž-
ného rozhlasového zařízení (maják se sirénou), vysílačky, vo-
zidlové kamery a označení dle příslušné vyhlášky, bude nové
vozidlo vysláno do ulic města. 

Z uplynulých událostí a zásahů
Kamerový systém opět pomohl…

Na služebnu MP telefonoval zaměstnanec firmy Tesco
a oznámil, že jim někdo poškodil lampu veřejného osvětlení
na vjezdu na parkoviště u prodejny a odjel. Na základě ozná-

mení byl shlédnut záznam z kamery a bylo zjištěno, že dne
14. 10. 2012 v 16.18 hod. došlo k poškození uvedené lampy
a to motorovým vozidlem zn. Ford Focus, které do této lampy
narazilo. Hlídka MP provedla šetření po městě a poškozené
vozidlo nalezla před vrátnicí jedné přeloučské firmy. Celá věc
i s důkazy byla předána PČR.

Manželské neshody…
Strážníci Městské policie Přelouč vyjížděli v nočních ho-

dinách do místní restaurace, kde mělo docházet k napadání
ženy mužem. Ještě před příjezdem hlídky MP na místo byl po-
řízen záznam kamerovým systémem z prostoru před restaura-
cí. Na něm byl zachycen výjev jako z doby kamenné - nezná-
mý muž vláčel za sebou po silnici ženu, kterou držel za vlasy.
Na chodníku se pokoušela žena vstát a právě v ten okamžik

se muž na-
přáhl a kopl
ženu do ob-
ličeje. Jeho
agres iv i ta
tím ale uko-
jena stále
nebyla a sti-
hl ještě že-
ně vytrhnout
z uší náuš-
nice. Poté již
dorazila na místo hlídka MP a muže pomocí hmatů a chvatů
zklidnila. Zraněné ženě byla přivolána lékařská služba a k mu-
ži policie ČR, která ho dopravila na záchytnou stanici. Důvo-
dem mužova nekontrolovaného vzteku měla být nevěra…

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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Sedmáci v Praze
Dne 9. října žáci 7. B navštívili Prahu. Za příjemného poča-

sí si s průvodkyní prohlédli Pražský hrad. Během dvouhodino-
vé prohlídky navštívili katedrálu sv. Víta. Kromě bohoslužeb se
zde odehrávaly korunovace českých králů a královen. Dále na-
še kroky směřovaly do Vladislavského sálu a následně do Zla-
té uličky - malebné uličky s domky z 16. století. Původně zde
bydlela hradní čelew, hradní střelci a zlatníci. Dnes jsou tu sty-
lové obchůdky. Prošli jsme se po Karlově mostě, zastavili jsme
se pod orlojem na Staroměstském náměstí. Naše vycházka po-
kračovala na Václavské náměstí, kde jsme exkurzi zakončili
občerstvením a společnou fotografií.

Mgr. J. Špačková

Ve družině se kouzlilo
Ve čtvrtek 19. září nás navštívil pan kouzelník Waldini.
Celou hodinu kouzlil věci ze šátku i z klobouku. Pomocí

čarovné hůlky nechal zmizet předměty, měnil jejich tvar a pro-
měňoval je v živé věci. Dokonce z načechraného papíru vy-
létla bělostná holubička.

Rozzářené dětské oči sledovaly s napětím tajuplná kouzla
a čáry. Děti samy se staly spolupracovníky pana kouzelníka.

Sladkým bonbonkem byla nafukovací zvířátka, která si dě-
ti mohly zakoupit.

E. Zoulová, vych. ŠD 
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

Kroužky — 1. st.    2012/2013
Keramický p. V. Šorfová Út 13.30 — 15.00 (2. + 4. roč.)
AJ hrou p. D. Cyroňová Po 13.45 — 14.30 (3.AB, 4.A)
NJ hrou p. D. Cyroňová Út 13.45 — 14.30 (2.A, 3.AB, 4.A)
Sportovní p. V. Ostatek Po 15.10 — 15.55 (4.—5. tř.)

p. M. Souček St 13.35 — 14.20 (2.—4. tř.)
1 x za 14 dní

AJ hrou p. K. Pokorná Po 13.30 — 14.15 (5. tř.)
Hravé opakování p. H. Hýžová St 12.50 — 13.35 (4. tř.)
Pohybové hry p. K. Pluhařová Po 7.00 — 7.35 (3. tř.)
Logopedická péče p. M. Černohlávková individuálně

Kroužky — 2. st.    2012/2013
Cvičení z Čj — 9. tř. H. Konvalinková Čt 13.35 — 14.20
Cvičení z M — 9. tř M. Holická St 7.00 — 7.45
Cvičení z M — 7. tř. M. Holická Út 7.00 — 7.45
Konverzace v Aj — 9. tř. M. Pospíšilová Út 7.00 — 7.45
Cvičení z Čj — 6. tř. M. Marková St 7.00 — 7.45
Cvičení z M — 7. tř. L. Horychová Út 7.15 — 7.55
Cvičení z M — 6. tř. L. Horychová Po 13.35 — 14.20
Keramický kroužek J. Müllerová Čt 13.35 — 15.00 lichý týden (5. tř.)
Kondiční kulturistika M. Bulušek Čt 15.15 — 16.00

Všechny kroužky jsou zdarma, pouze v keramickém kroužku žáci platí 200Kč na materiál, výrobky si nosí domů.



Prvňáčci poznávají svou školu. Při prohlídce budovy staré
přístavby, kam budou chodit, až postoupí do 5. ročníku, se za-
stavili také v ředitelně.

Geomag
Na začátku října si žáci 2. - 5. ročníku mohli ve škole po-

hrát. Seznámili se s jedinečnou konstrukční stavebnicí GEO-
MAG. Díky jejímu jednoduchému stavebnímu systému vytváře-

li podle své fantazie různé obrazce, tvary a objekty. Geomag
umožňuje hravou formou nahlédnout do tajů magnetismu,
fyzikálních zákonů, chemických struktur, geometrických tvarů
i architektury. Rozvíjí tvořivost, představivost, jemnou motoriku
a kombinační schopnosti dětí.

Můžeš se rozhodnout
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci předmětu výchova ke zdra-

ví zúčastnili zajímavé a poučné přednášky, která byla zamě-

řena na snížení rizikového chování mládeže a rizika infekce
virem HPV a pohlavně přenosných chorob. Přednášející D. Ste-
hlíková, DiS velmi citlivě motivovala žáky k odpovědnosti při
navazování partnerských vztahů, věrnosti a úctě k druhému
pohlaví. Z reakcí žáků bylo patrné, že téma zaujalo nejen děv-
čata, ale i kluky.

Sběr
Ve dnech 16. -

- 18. října proběhl
sběr papíru. Dě-
kujeme všem, kte-
ří se zúčastnili,
hlavně rodičům
a prarodičům, kte-
ří sběr přivezli au-
ty. Dvacet pomoc-
níků (ze 7. ročníku
a 8. A) naskládalo
do kontejneru 15 144 kg starého papíru.

V zimním období se bude opět sbírat sušená pomerančo-
vá a citrónová kůra. Dužina citrónové kůry se musí před su-
šením vydlabat. Sběr bude probíhat od poloviny listopadu
do konce dubna. Spojte příjemné s užitečným a nechte si su-
šením kůry provonět byt.

Zajímavé akce
2. - 4. třídy zhlédly hudební pohádku v podání Filharmo-

nie Hradec Králové.
1. třídy se zúčastnily programu Jeden za všechny, všichni

za jednoho, připraveného Ekocentrem Paleta.
Naučný pořad Galapágy a Ekvádor, promítaný v místním

kině, zaujal žáky 6. - 9. tříd.
Divadelní sezóna ve VČD začala pro skupinu žáků majících

předplatné zhlédnutím tragédie W. Shakespeara Richard III. 

Ze školní družiny
Do družiny je přihlášeno 90 žáků, o které se starají tři vy-

chovatelky. Kromě obvyklé činnosti se nabízí dětem práce
v kroužcích (Barvička, Lego, Šikulové a Sportovní). I letos je
pro ně připraven celoroční projekt s názvem SAFARI, při kte-
rém se děti dozvědí plno zajímavostí ze světa zvířat. 

Upozornění
Vstupenky na vánoční akademii, která se bude letos ko-

nat ve čtvrtek 13. prosince, se budou prodávat 3. - 12. 12.
v recepci hotelu Fontána.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v 1. třídách

ve středu 7. 11. 2012

1. - 3. vyučovací hodinu



Z lavic gymnázia

# Dne 22. 10. 2012 navštívili studenti sexty Východočeskou
galerii v Pardubicích, kde si prohlédli výstavu Expozice čes-
kého umění 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích. V rámci
animačního programu se navíc tvořivou formou seznámili
podrobněji s jednotlivými výtvarnými směry, přiblížili si vy-
stavená výtvarná díla a jejich autory.

# POJEĎTE S NÁMI NA LYŽE, LYŽOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ PRO
ŠKOLU I VEŘEJNOST. V období jarních prázdnin (2.-9. 2. 2013)
pořádá naše škola lyžařský zájezd do zahraničí. Je určen
nejen pro studenty, ale i pro veřejnost. Letos se jede do fran-
couzského střediska La Plagne, které se řadí mezi největší
lyžařské areály Francie. Nabízí 225 km sjezdovek do nad-
mořských výšek až 3250 m (2 ledovce). Lze využít rozšíře-
ní skipasu na oblast Paradiski, která činí dalších 225 km,
a tak se nabízí lyžování téměř bez hranic. Cena zájezdu či-
ní 9 400,- za osobu. V ceně je zahrnuto ubytování na 7 nocí,
doprava, 6-denní skipas La Plagne, služby dele-
gáta a pobytovou taxu. Zájemci se mohou hlásit
do poloviny listopadu na email vavreckova@gya-
sos-prelouc.cz nebo na telefonní č. 736 443 558.
Doubravka Vavrečková

# Dne 9. 10. se zúčastnilo družstvo gymnázia prv-
ního kvalifikačního turnaje středoškolské ligy fris-
bee. Ultimate frisbee je týmový sport s létajícím
diskem (talířem), jehož popularita v současnos-
ti stoupá. Tým pod vedením Petra Fejla je v té-
to soutěži nováčkem, a proto obsazení 6. místa
z 8 týmů, není špatné. Všechny zápasy byly vel-
mi vyrovnané, a tak se s bojovnou náladou těší-
me na další utkání.

# Ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy Pře-
louč se zármutkem oznamuje, že dne 9. října 2012

zemřel ve věku 85 let vážený kolega PaedDr. František Le-
vinský. Dlouholetý člen našeho pedagogického sboru půso-
bil za katedrami učeben gymnázia od jeho samotného po-
čátku až do roku 1996, tedy celých 43 let. V období 1974
až 1987 zastával funkci zástupce ředitele. Celý svůj život
zasvětil matematice ve všech jejích úrovních a zůstal jí
věrný i po ukončení své učitelské kariéry. Svým laskavým
přístupem, aktivitou a obecným přehledem se nesmazatel-
ně zapsal do mysli mnoha a mnoha studentů a trvale bude
zapsán mezi výrazné osobnosti našich řad. Vzpomínkou se
loučí kolegové z gymnázia.

# Podzimní zájezd do Míšně. V sobotu 20. října 2012 jsme
se vydali do podzimně vybarvené a sluncem zalité Míšně.
Toto malebné historické město, které leží na území Němec-
ka nedaleko Drážwan, nám přichystalo mnoho zajímavého.
Především návštěva světoznámé míšeňské porcelánky pro
nás znamenala nevšední zážitek. Měli jsme možnost zhléd-
nout proces výroby porcelánových skvostů, jejich vypalová-
ní, glazování a zejména malování. Míšenští malíři porcelánu
jsou umělci na slovo vzatí. Obrazy, kterými zdobí hrníčky,
talířky, vázy apod., nejprve důkladně prostudují, teprve pak
s maximální pečlivostí a zručností malují na bělostný porce-
lán. Není tedy divu, že jsou obklopeni živými květy, foto-
grafiemi ryb, atlasy ptáků, vzorníky starých i nově navržených
motivů. Pro návštěvníky porcelánky byla tento den přichys-
tána kromě jiného i dílnička. Naši studenti této příležitosti
s radostí využili a domů si vezli vlastnoruční výrobek z bí-
lého zlata. O zábavu bylo postaráno i odpoledne. Navštívili
jsme nejstarší kostel ve městě Nikolaikirche s překrásnou
porcelánovou výzdobou, prohlédli jsme si kostel Frauenkir-
che s porcelánovými zvony, jejichž melodickou zvonkohru
jsme nemohli přeslechnout, vystoupali jsme k Albrechtsbur-
gu, nejstaršímu zámku na území Německa, odkud se nám
naskytl úchvatný pohled na město ležící na Labi. Někteří
z nás si dopřáli doušek míšeňského vína, jiní poseděli na slu-
níčku u kávy či zmrzlinového poháru a o co nechtěla větši-
na z nás přijít, byl křehký Fummel. S dobrým pocitem z pří-
jemně stráveného dne jsme se šZastně vrátili večer domů.

Za sekci německého jazyka Mgr. V. Šmahová
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Gy a SOŠ Přelouč ve školním roce 2012/2013

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- gymnázium osmileté studium -

Pro žáky 5. tříd ZŠ (třída prima) 
a 9. tříd ZŠ (třída kvinta)

pořádáme

v pátek 23. 11. 2012 od 13.00 do 18.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s programem - učební plány, podmínky k výuce,

prohlídka budovy, přijímací řízení.

- gymnázium osmileté studium -
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ



ŠKOLNÍ ROK 2012-13
V letošním školním roce nastoupilo

ke studiu na naší škole celkem 678 žá-
ků, z toho 405 na hudebním oboru, 94
na výtvarném, 142 na tanečním a 37 na
literárně-dramatickém. Některé obory do-
slova „praskají ve švech“ a z toho má-
me samozřejmě obrovskou radost. Tímto
chceme poděkovat všem ředitelům a pra-
covníkům Záložny, mateřské školky Fon-
tána a základních škol ve Chvaleticích,
Cholticích, Řečanech a Zdechovicích, kde
naše škola v rámci svých odloučených
pracovišZ působí, za velmi vstřícný a chá-
pavý přístup.

Vedení školy

LISTOPADOVÉ AKCE ZUŠ
10. 11. 2012 Dechový orchestr ZUŠ se

účastní slavnostního koncertu vítězů
prestižní soutěže Concerto Bohemia
v Paláci Žofín

15. 11. 2012 Seminář keyboardového
oddělení, Sál ZUŠ, 16:00

16.-17. 11. 2012 Soustředění pěveckých
sborů RošZák a Komora, budova ZUŠ

22. 11. 2012 Interní večer, 16:30, Sál ZUŠ

Úspěch komorních souborů
ve Vidnavě

18. 10. se ve Vidnavě (20 km severně
od Jeseníku) konala soutěž komorních
souborů, pořádaná na počest klasicist-
ního skladatele Karla Ditterse z Ditters-
dorfu. Letos poprvé se této soutěže zúčast-
nily i soubory z přeloučské ZUŠ. Nejlep-
šího výsledku dosáhlo žesZové kvarteto
„Škodíci“ (Tomáš Klepetko, Alfred Junek -
- trubky, Klára KošZálová - lesní roh, Jo-

sef Šimek - trombon), které ve své kate-
gorii získalo výborné druhé místo. Toto
ocenění je ještě cennější o to, že kvarte-
to pod vedením Michala Chmelaře a Rad-
ky Chmelařové funguje teprve pár měsí-
ců. I druhý žesZový soubor (Václav KošZál,
Vojtěch Musil - trubky, Kateřina Souku-
pová - lesní roh, Eva Doležálková - trom-
bon, Barbora Doležálková - tympány a klá-
vesy) dosáhl velmi dobrého výsledku, když
v kategorii, ve které soutěžili i studenti
konzervatoří, získal třetí místo.

Další dva soubory dřevěných decho-
vých nástrojů vedené Ivetou Trojanovou
získaly ve svých kategoriích také třetí
místa.

Učitelé dechového oddělení
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Inzerce



„DramaZáci“ místní Základní umělec-
ké školy jsou v různých generačních pro-
měnách přeloučským známi již přes dva-
cet let. Každoročně připravují zejména pro
mládež, ale i dospělé nejméně jednu in-
scenaci divadelní hry. Ta poslední v čer-
vnu byla hra bří. Čapků Ze života hmyzu.

Téměř pravidelně pak jednou za dva
roky absolvují pracovní exkurzi za kul-
turním poznáváním. Ta zářijová byla díky
pochopení SRPŠ, MěÚ Přelouč, rodičům
a ochotě jejich učitele, herce VČD Pardu-
bice, Mgr. Zdeňka Rumpíka směrována
do „věčného města“ Říma, Vatikánu a sta-
rověkých Pompejí.

Ohromujícím dojmem zapůsobil nej-
větší křesZanský chrám na světě vati-
kánský Svatý Petr. Neskutečně dokonalá
Pieta mladého Michelangela Buonarot-
tiho, jeho monstrózní kopule, Bernini-
ho baldachýn, hrob svatého Petra, jeho
trůn, nadčasová architektura všech tvůr-
ců, Bramantem počínaje a označení svě-
tových katedrál, které se jevily ve srov-
nání jako miniatury, majestátní sochy
Konstantina Velikého, který zrovnopráv-

nil křesZanství jako náboženství a Karla
Velikého, který byl právě zde korunován
v roce 800 na císaře římského. Respekt
vzbudila také rozsáhlá Madernova fasá-
da s papežskou lodžií, ze které každoroč-
ně můžeme sledovat v televizi velikonoč-
ní požehnání Urbi et Orbi a samozřejmě
samotné Berniniovské náměstí, které ve
dvou půlkruzích tvoří jakési stoa.

Očekávání rozhodně nezklamala roz-
sáhlá Vatikánská muzea, kde katolíci na-
shromáždili to nejlepší z historie kultury.
Studenti navštívili Egyptské muzeum se
sarkofágy a mumiemi, etruské muzeum,
seznámili se se světově proslulými so-
chami, aZ již v originále nebo kopiích,
mnozí poprvé viděli antické sarkofágy...
Určitě užasli nad Michalangelovými kom-
pozicemi Genesis a Posledního soudu
v Sixtinské kapli, kde jsou zastoupeni po
obvodu i další renezanční malíři. A co
teprve Rafaellovy síně s mnoha jeho fres-
kami např.: Vyhnání Heliodora z chrá-
mu, Athénská škola.

Druhý den pobytu patřil starověkým
Pompejím, jedinému urbanisticky přes-

ně doloženému městskému celku z po-
čátku 1. tisíciletí na světě. Pravoúhlé čle-
nění města, podlahové topení, sofisti-
kované lázně s třemi různými bazény,
odpočívárnami, šatnami i venkovním ba-
zénem, domy s restauracemi, obchody,
všudypřítomné nápisy na budovách, pa-
lestra, kde by dnešní tělocvikáři mohli
závidět, chrámy, fóra... Vrcholným zážit-
kem ale zcela jistě bylo „vystoupení“
v amfiteátru, dramaZáci zpívali náhod-
ným turistům a v praxi si uvědomovali
úžasnou akustiku. Stejným zážitkem by-
la i návštěva reprezentativního Velkého
divadla, kde se dodnes konají četné kul-
turní akce a Malého divadla. Až některé
i napadlo, jaký civilizační úpadek pak
lidstvo udělalo ve středověku, a jak se
dostáváme dodnes v mnohém postupně
na „úroveň“ antické společnosti.

Poslední den patřil Římu. Koho by ne-
uchvátil Michelangelův Mojžíš ve Sva-
tém Petru v řetězech, které jsou vystave-
ny pod oltářem, mohutnost a legenda
Colossea, Forum Romanum s desítkami
dnes již ruin oficiálních budov, chrámů,
Svatou cestou i slavným Černým kame-
nem, který je považován za náhrobek Ro-
ma. Architekta Michelangela jsme ob-
divovali už na Kapitolských schodech
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A po práci koláče...

Inzerce



Pravidelná činnost 

Kroužky vaření
Velice nás potěšil zájem o kroužky

vaření, proto jsou účastníci rozděleni do
dvou skupin. Schůzky probíhají v úterý
s Petrou Pavelkovou a ve čtvrtek s Rad-
kou Minaříkovou. Děti se učí přípravu
základních jídel a proniknou i do tajů
pečení a cukrářské výroby. 

Šikulka
Kroužek zaměřený na předškoláky.

Děti se učí malovat, vystřihovat a práci
s různými materiály. Schůzky jsou každé
pondělí, trpělivá vedoucí je Aneta Lin-
hová.

Šachový turnaj škol

V měsících říjen až prosinec proběh-
ne šachový turnaj přeloučských škol. Nej-
prve proběhnou turnaje na každé škole,
ve finále se utkají nejlepší šachisti o po-
hár místostarosty města Přelouče. Schůz-
ky šachového kroužku pod vedením Jiří-
ho Hona probíhají každý pátek od 15.00
v DDM.

Drakijáda
Tradiční podzimní akce se konala

v sobotu 20. října ve sportovním areálu
pod parkem. Bohužel nás tentokrát vel-
mi zklamalo počasí a právě proto všem
zúčastněným velice děkujeme za pod-
poru.
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Akce pro děti a mládež !

a náměstí Kapitolu s proslulou kopií
etruské vlčice. Líbezné Benátské ná-
městí, majestátní fontana DI Trevi, kde
si všichni hodili nějakou minci, aby se
někdy vrátili zpátky a další a další pa-

mátky časem zahlcovaly hlavu, aby se
utřídily ve vzpomínkách. 

A na exkurzi nechybělo ani každo-
denní koupání v moři, sbírání mušlí
a hlavně skvělá parta lidí, která by rá-

da ještě i nějaký den zůstala déle. Po-
děkování patří i CK KO-TOUR Polička,
která pobyt zajišZovala. 

Mgr. Hana Rumpíková

Dům dětí a mládeže Přelouč 

Připravujeme

Vánoční
výstavu

která se koná ve dnech

od 3. 12. do 7. 12. 2012
otevřeno: 

PO - ČT 8.00 - 17.00
PÁ 8.00 - 15.00

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Vánoční besídku se skupinou
VODFRK a vánoční koncert flét-
niček. Bližší termín bude upřes-
něn.

Inzerce



Výměnná stáž klientů a pracovníků 
Domova u fontány a Centra sociálních služeb 
Ametyst - Továrné, Slovensko

Domov u fontány navázal v loňském roce přátelství se za-
řízením sociálních služeb v Továrném na Slovensku. Toto zaří-
zení je našemu domovu hodně podobné rokem otevření, archi-
tektonickým uspořádáním budovy, systémem péče a zejména
typologií klientů. Vzájemné návštěvy a následná spolupráce by-
la navázána nejprve v rámci managementu obou zařízení. Ale
nejenom to, mezi členy vedení vzniklo i skutečné přátelství, dí-
ky čemuž je spolupráce mezi zařízeními intenzivnější a ode-
hrává se v přátelském duchu, nikoli pouze na oficiální bázi.
Ve dnech 24. - 26. září jsme ve spolupráci postoupili o další
krok, když proběhla třídenní výměnná stáž klientů a pracovní-
ků obou domovů. Slovenskou výpravu doprovodil také ředitel
zařízení Ametyst Mgr. Jozef Sabol. V den příjezdu hosty srdeč-
ně přivítala ředitelka Domova u fontány Mgr. Danuše Fomicze-
wová. V průběhu pobytu si naši hosté prohlédli zařízení, zapo-
jili se do činností konaných v našem domově, vyzkoušeli si,
jak se v našem domově žije a stravuje, a připravili jsme pro
ně i výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem,
včetně projížwky v kočárech, což zvláště pro klienty byl velký
zážitek. Krátce si prohlédli také město Přelouč. Stejně se o na-
še klienty a pracovníky starali na Slovensku. Výměnný pobyt
si naši hosté velmi pochvalovali a se slovy nadšení se ze Slo-
venska vrátili také naši klienti. Pro klienty obou zařízení byl
výměnný pobyt zajímavý a hodnotili jej velmi pozitivně. Proto-
že výměnný pobyt má pro pracovníky obou zařízení svůj ne-
malý přínos, budeme v navázané spolupráci pokračovat a již
nyní připravujeme další společné akce. 

Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány

Starostové obcí v Domově u fontány
V rámci navázání nových

typů spolupráce a při
hledání nových

zdrojů financová-
ní našeho domo-
va oslovila ředi-
telka Mgr. Danuše

Fomiczewová také
obce, ze kterých na-

ši klienti pocházejí či
ve kterých žili před přícho-

dem k nám. Některé obce se ke svým bývalým obyvatelům po-
stavily laxně, ale s potěšením konstatujeme, že mnohým ob-
cím život jejich obyvatel není lhostejný ani poté, co z důvodu
vysokého věku nebo zdravotních obtíží odešli z obce a žijí
v zařízení sociálních služeb. Finanční prostředky jsme tak zís-
kali od některých měst a obcí, některých i velmi malých, kte-
ré přispěly i přes svůj omezený rozpočet. Konkrétním obcím
jsme poděkovali již v letním dvojčísle Roštu, protože jsme
však chtěli poděkování vyjádřit i osobně, pozvali jsme starost-
ky a starosty obcí, kteří nám věnovali finanční dar, do našeho
domova. Vážené hosty Bc. Irenu Burešovou, Lucii Panchártko-

vou, Ing. Roberta Chutice a zástupce obce Úhřetice přivítala ře-
ditelka našeho domova a v přátelské a družné atmosféře spo-
lu pohovořili v selské jizbě, kde bylo uchystáno občerstvení. Po
krátké prohlídce společných prostor domova jsme měli pro
hosty přichystáno překvapení. V jídelně se shromáždili a ná-
vštěvu netrpělivě očekávali klienti obcí, jejichž zástupci náš
domov navštívili. Hosté se proto rozdělili a každý pohovořil se
svými spoluobčany, některé navštívili i u lůžka. Společné set-
kání se neslo ve velmi přátelském duchu, klienti sami na-
pekli koláčky, kterými hosty uctili, a vyrobili malé dárečky, kte-
rými je obdarovali. Setkání proběhlo ve velmi milé a příjemné
atmosféře a věříme, že nejenom klienti na ně budou vzpomí-
nat, neboZ plno pozitivních emocí jsme zaznamenali na obou
stranách.

Mgr. Andrea Faltysová
metodik soc. služeb Domova u fontány

Domov u fontány a výstava 
„Babičko, dědo, co všechno umíte?“

Také naši klienti přispěli zapůjčením svých výrobků k nápl-
ni výstavy, kterou ve dnech 2. - 4. 10. 2012 pořádala Charita
Přelouč v budově nového Městského úřadu. Mezi výrobky se-
niorů jste tak mimo jiné mohli spatřit a obdivovat výtvarné
umění a ruční práce našich klientů (malované obrázky, kera-
miku, vyšívané dečky). Aktivitu a účast klientů na výstavě oce-
nil i Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro neziskový
sektor, který na podnět ředitelky domova Mgr. Danuše Fomicze-
wové náš domov navštívil a klientům osobně předal děkovný
list. Klienti byli jeho návštěvou a oceněním své šikovnosti nad-
šeni a s panem radním i s paní ředitelkou se vyfotografovali.

Drakiáda
Stejně jako loni jsme vyhlásili pro klienty obdobných zaří-

zení, jako je náš domov soutěž o nejkrásnějšího draka. O sou-
těž byl velký zájem, celkem jsme do soutěže obdrželi 37 dra-
ků. Velmi nás potěšil oproti loňsku zvýšený zájem jiných domů,
jako byl Domov seniorů Drachtinka z Hlinska, Domov pro se-
niory Heřmanův Městec a dokonce mezinárodní účast Centra
sociálních služeb Ametyst až z dalekého Slovenska. Soutěž by-
la rozdělena do dvou kategorií - skupiny a jednotlivci - a fanta-
zii se meze nekladly. Draci byli po celou dobu hlasování vysta-
veni ve vstupní hale domova a zpříjemnili tak chodby domova.
Vyhlášení výsledků proběhlo dne 11. 10. 2012 a ujala se jej sa-
ma ředitelka Mgr. Danuše Fomiczewová. V kategorii jednot-
livců se umístili na prvním a druhém místě draci vyrobení naši-
mi klienty, první místo v kategorii skupin vyhrál slovenský drak
z Centra sociálních služeb Ametyst, který byl vytvořen techni-
kou patchwork. Druhé místo si v této kategorii odnesl Domov
pro seniory Heřmanův Městec, jejichž drak ztvárnil posla do-
brých zpráv. Konkrétně posla, který k nám přinesl mnoho na-
psaných pozdravů od klientů tohoto domova. Výherci si od-
nesli diplom a drobný dárek a všichni ostatní účastnický list,
kterým jsme ocenili jejich snahu. Všem soutěžícím touto ces-
tou děkujeme za jejich účast a výhercům gratulujeme. 

Martina Markovicsová, DiS.
sociální pracovnice Domova u fontány
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Volnočasové, vzdělávací, informační 
a poradenské centrum pro rodinu, děti a mládež

Hledáme dobrovolníky
Srdečně v našem klubu uvítáme dobrovolné pomocníky,

kteří se spolu s námi budou věnovat dětem při různých čin-
nostech. Nejvíce by nás potěšil muž, který by s nadšením pro-
vedl kluky světem řemeslných a pracovních činností, ale i mla-
dý zdatný sportovec s pevnými nervy či mladá dívka, žena nebo
babička. Každá věková kategorie je vítána, má ve světě svou
nezastupitelnou roli a život dětí může v lecčems obohatit a nám
trochu ulehčit ☺.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 773001046.
Budeme se těšit! Iva Gabrhelová 

Co se dělo v říjnu v klubu?
Od začátku října běží aktivity v klubu Volant podle týden-

ního rozvrhu. Každý si tak přijde na své a může se přijít za-
pojit do aktivity, která ho baví. Pravidelně po celý týden se věnu-
jeme nejprve psaní domácích úkolů a doučování. Po splnění
školních povinností následují vždy v pondělí hudební aktivity,
v rámci kterých se děti učí hrát na různé hudební nástroje
(elektronické klávesy, kytaru, flétnu aj.). A pro toho, kdo se
zrovna nechce věnovat hudbě, jsou rovněž v pondělí připra-
veny výtvarné a rukodělné aktivity, při nichž jsme v průbě-
hu října tvořili především na téma podzim a Halloween. Při
úterních pracovních činnostech kluci vyrobili dřevěný vě-
šák. Potom jsme se všichni společně pustili do tvoření vánoč-
ních výrobků, se kterými budeme putovat po vánočních trzích
a jarmarcích. Středeční odpoledne trávíme v kuchyňce, kde
se děti učí připravovat jak moučníky a sladké dobroty, tak po-
lévky a hlavní jídla, aby si v budoucnu uměly samy oběd či
večeři přichystat. V uplynulém měsíci připravily palačinky a lí-
vance a zapekli francouzské brambory. U vaření guláše zjisti-
ly, jak maminky pláčou, když krájejí cibuli, což pro ně bylo za-
jímavým objevem ☺. Vždy ve čtvrtek, s dětmi sportujeme.
Od 15:00 hod. do 16:00 hodin máme k dispozici velkou tě-
locvičnu, kde hrajeme různé míčové hry a také skáčeme na
obří trampolíně ☺. Během celého týdne samozřejmě využí-
váme malou tělocvičnu, která je součástí našeho centra. V pon-
dělí 22. října 2012 byla ukončena soutěž na téma: PODZIM
TVÝMA OČIMA. K zapojení do soutěže byli vyzváni: Rodinné
centrum Sluníčko, klub Volant, ZŠ a ŠD Masarykovo náměstí
a ZŠ a ŠD Smetanova. Děti mohly do soutěže přispět svou vlast-
ní kresbou, koláží, fotografií či rukodělným výrobkem (např. z da-

rů přírody). Vítězové obdrželi diplom a něco pro radost ☺. Všem
účastníkům děkujeme za jejich díla a zároveň zveme je i jejich
rodiče, spolužáky, učitele i kamarády na výstavu soutěžních
příspěvků do Městské knihovny v Přelouči, kde budou k vi-
dění po celý listopad. Další velkou akcí byl HALLOWEEN, je-
hož oslava se konala 31. října 2012. Odpoledne jsme strávili
v klubovně, kde jsme s dětmi dlabali dýně, vyráběli podzimní
svícínky, každý si vyrobil halloweenskou masku, upekli jsme
si muffinky a nakonec jsme se pustili do příprav zahrady, kde
se v podvečer konala strašidelná cesta. Na této cestě děti plni-
ly několik opravdu náročných úkolů. A kdo došel až do cíle?
Nakonec se to podařilo všem a na odvážlivce čekala zaslou-
žená vypátraná odměna. Akce se vydařila a všichni jsme si ji
příjemně užili. Martina Hošková

Reportéři klubu VOLANT
Rozhodli jsme se část prostoru věnovat pravidelné rubrice

Reportéři klubu VOLANT. Reportéry jsou děti, které do klubu
docházejí. Chceme tak vyjádřit dění v klubu alespoň částečně
jejich očima. Očima dětí, kvůli kterým se zde scházíme. První
příspěvek o říjnovém vaření si můžete přečíst v originálním
provedení, tak jak to mu bude i nadále…Děkujeme říjnovému
autorovi ☺.                                           Iva Gabrhelová

Volnočasové a vzdělávací aktivity
Jsou určeny také pro dospělé. Po individuální domluvě mů-

žeme pomoci se studiem cizích jazyků, se základy práce na PC,
s přípravou na zaměstnání aj. Dospělí mohou využít tančírny
a malé tělocvičny, také po individuální domluvě.

Informační služby centra
Jsou určeny všem bez rozdílu věku. Zaměrujeme se pře-

devším na témata ze sociální oblasti (fungování ve společ-
nosti, škola, zaměstnání, bydlení aj.). Poskytneme informace
o občanské vybavenosti města, info o sociálním a zdravotním
pojišZení, pomůžeme vám zorientovat se v systému (právo a zá-
kony, úrady, dávky aj.). K dispozici jsou počítače s připojením
k internetu - využít je můžete za účelem získání výše uvedených
informací či vyřízení korespondence (hledání zaměstnání, komu-
nikace s úřady aj.). Informační centrum je otevřeno v pondělí
a středu od 8.00 do 12.00 hodin a v pátek od 8.00 do 16.00 hod. 

Kontakty
ředitel, manažer kvality, koordinátor informačních a po-

radenských služeb Bc. Iva Gabrhelová tel.: 773001046,
e:mail: volantops@seznam.cz, koordinátor volnočasových
a vzdělávacích aktivit Martina Hošková, DiS. , tel.: 773001039,
e:mail: klubvolant@seznam.cz. Více si o nás budete moci
zjistit na: www.volantops.cz (stránky se v současnosti vytvá-
řejí, tak prosíme o strpení).
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Vlčata na Lichnici
Mladí skauti vyrazili 20. 10 na svůj

druhý letošní výlet. Cílem jim byla neda-
leká zřícenina Lichnice. Jedenáct kluků
vyrazilo směr Třemošnice a měli před
s sebou nelehký úkol zachránit hořící
sklad v Samarkandu. Povedlo se. 

Dále si kluci zastříleli z luku, viděli
sklepení Lichnice, vyrazili si minci, na-
koupili ingredience a uvařili si na ohni
oběd (brambory s hovězím masem a va-
jíčková míchanice). 

Všichni se těšíme, až za čtrnáct dní
vyrazíme všichni společně na další vý-
pravu. Tentokrát dobývat město Kaňk. 

Lukáš Lucky Spurný

Střediskový výlet 
Stalo se tradicí, že po náboru na prv-

ní výlet koncem září vyrážíme všichni spo-
lečně. Pro nováčky je to první skautská
zkušenost, pro starší děti utužování ka-
marádských vztahů napříč oddíly. Zvá-
ni jsou všichni, nejmladší pětileté děti
až po nejstarší kategorii dospělých - old-
skauti. Nikdy samozřejmě nejedou všich-
ni, ale účast se rok od roku zvyšuje. To
jistě souvisí i s navýšením členů v dět-
ských oddílech.

Prvního výletu nového školního roku
se zúčastnilo 57 skautů a skautek růz-
ného věku. Výlet začal na přeloučském
nádraží, kde se sešli účastníci obtěžkáni
batohy v doprovodu rodičů. Základna Po-
sekanec se nachází nedaleko obce Bu-
dislav, kterou nám ochotně půjčili skauti
z Litomyšle. 

Na místě nejprve proběhlo seznáme-
ní s provozem základny a ubytování. Ná-
sledně hrály všechny děti společně sezna-
movací hry, další programy byly oddělené
dle oddílů. Někteří vedoucí večer využili
pěkného počasí pro slavnostní přechod
do staršího oddílu či slavnostnímu slibu. 

V sobotu dopoledne se všichni vy-
dali na výlet do přírodní rezervace Tou-
lovcovy maštale. Odpoledne jsme zahá-

jili celoroční střediskovou hru „Světem
islámu“, ve které budeme poznávat kul-
tury nám zdánlivě vzdálené. Při připra-
vené diashow jsme si povídali o vývoji
přeloučského skautingu. Někteří na fot-
kách poznávali svoje vedoucí a někteří
nepoznávali své rodiče. Zpívalo se v do-
provodu kytary, ale dle zájmu i s hity
skupiny Crazy frog. Po večerce se mlad-
ším přečetla pohádka na dobrou noc. 

Myslím, že se výlet povedl a děkuji
všem, kteří se na něm podíleli.

Iva Matičková

Skauti v Hradci Králové
- „salonu republiky“

Do Hradce Králové vyrazilo na začát-
ku října 10 dospívajících skautů a skau-
tek z přeloučského roverského kmene
Haluz. Roveři a rangers, jak se ve skau-
tu říká klukům a dívkám ve věku od
cca 15 do 25 let, sice už často spolu-
pracují při vedení dětských oddílů, ale
zároveň si dokážou užít program, který
jim může něco dát. Se skautingem totiž
není třeba nikdy skončit. Skautská čin-
nost nabízí rozvoj a zábavu úměrnou jak
dětem, tak dospívajícím, dospělým nebo
třeba i seniorům.

Na účastníky, čekaly hry a programy
zaměřené například na sebepoznání,
týmovou spolupráci, debatní schopnos-
ti nebo třeba rozvoj komunikačních do-
vedností.

Hned na začátku akce čekala na
účastníky u vchodu do hradecké klu-
bovny pavučina z provázků. Všichni se
přes tuto pavučinu do klubovny museli
dostat bez doteku vláken. Prolézání bylo
o to náročnější, že každým okem mohl
prolézt pouze jeden hráč a další už mu-
sel lézt jinudy. Hra byla navíc postave-
na stylem: „Jeden za všechny - všichni
za jednoho“. Pokud se totiž při prolézání
kdokoli dotkl některého z vláken, mu-
seli se všichni vrátit znovu na začátek
a prolézat znovu. To učilo volbě opravdu
dobré strategie a pomáhání si v týmu.

Na akci samotné byl nabitý program,
který zahrnoval třeba velkou běhavou
hru po Hradci se zjišZováním věcí v te-

rénu, debatní hru Abigail s diskusí o mo-
rálnosti jednání jednotlivých účastníků
na úvod přečteného krátkého příběhu,
psychohru pro hledání vlastní ideální ži-
votní týmové role, videopromítání zajíma-
vého filmu a následnou diskusi o Nobe-
lovou cennou oceněném díle Pán Much,
skautský geocashing, posezení s kytarou
a další věci. Pavel Ink Matouš

Přespání Plamínků
Z 19. na 20. října bylo pro Plamínky

přichystané přespání. Sešli jsme se již
v pátek odpoledne, kdy na děti čekal ne-
lehký úkol. Děti rozděleny do dvou týmů
zvládly po městě splnit všechny úkoly
a najít všechny světadíly. Zkusili si na-
příklad, jak asi skáče klokan s malým
klokánkem, jak náročné je cokoli držet
čínskými hůlkami nebo jak vypadá uctí-
vání bohů v domorodých kmenech. Dě-
ti se dozvěděly o světě něco více a vy-
zkoušely si také, jak se lidé v různých
zemích zdraví. Druhý den se doplavily
do Anglie, kde se seznámili nejen s míst-
ní kulturou, ale i stravováním. Dětem se
přespání líbilo a těší se na další akci.

Alča Leksová

Světlušky vysvobodili vévodkyni
V pátečních odpoledních hodinách

se světlušky z Přelouče vydaly do Ro-
nova nad Doubravou vysvobodit zakle-
tou vévodkyni z Richmondu. Cesta k vy-
svobození nebyla nejjednoduší, holky
musely vévodkyni posbírat ztracené ko-
rále, vylovit zlatou rybku a na ohni uva-
řit lektvar v podobě gulášové polévky.
Všemi úkoly se naše holky prodraly sta-
tečně a tak v sobotní podvečer vévod-
kyni z Richmondu úspěšně zachránily.
Odměnou jim nebyla jen tatranka od vé-
vodkyně, ale i večerní pyžamová párty,
na které se nejen hrály Spící královny,
ale i tancovalo se a česalo. V neděli nás
čekal pouze úklid ronovské základny
a bezproblémová cesta domů. 

Hanza Chalupová

Více o přeloučském skautingu 
na www.junakprelouc.cz
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Zveme Vás na akce Sluníčka pro širokou veřejnost:

Listopad
AUTOBUSOVÝ VÝLET DO ZOO HABRKOVICE (16 km od Přelou-

če) - 15. 11. odjezd v 9.30 h od restaurace Fontána, návrat
mezi 12 a 12.30 h. Další podrobnosti zjistíte na našich strán-
kách a na letácích ve městě. www.ringelland.webnode.cz

AUTOBUSOVÝ VÝLET DO VODNÍHO SVĚTA V KOLÍNĚ - 20. 11.
odjezd v 9.15 h od restaurace Fontána, návrat okolo 13 h.
Pro děti od 1,5 roku. Brouzdaliště i bazén pro nejmenší dě-
ti. V bazénu jsme od 10 do 11 nebo 11.30 h, jak kdo chce,
pak si dáme svačinku či oběd v restauraci a jedeme domů.
Děti spí v autobuse :-). Pro děti mladší 2 let je nutné vzít
s sebou autosedačku, pro starší děti jsou v autobuse k dis-
pozici podsedáky. www.vodnisvetkolin.cz

ADVENTNÍ VĚNCE - 29. 11. v 16.00 h. - k dispozici bude chvo-
jí, korpusy, ozdoby, dekorace, vázací dráty, kleště. Budete si
moci i nakoupit již hotovou vánoční výzdobu. Vede lektorka
tvoření adventních věnců Pavla Vosáhlová. Potřeby i deko-
race si můžete přinést i své, dle vlastní představy. Pokud se
nestihnete přihlásit, můžete přijít i bez ohlášení. 

Prosinec
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO RODINY S DĚTMI OD 0 DO

CCA 7 LET. Termín a podrobnosti naleznete v nejbližší do-
bě na webu i na letácích ve městě.

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ - 6. 12. od 16 h - k dispozici budou
napečené perníčky, poleva, zdobící sáčky, štětečky. Také
bude možné si zakoupit již hotové perníčkové dekorace. Na
tuto akci se hlaste nezávazně Terezce Kašparové na mail:
TerezaZe@seznam.cz. Pokud se nestihnete přihlásit, může-
te přijít i bez ohlášení.

AUTOBUSOVÝ VÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY U KU-
NĚTICKÉ HORY NA Předvánoční pohlazení. - 8. 12. od-
jezd v 9.15 h od restaurace Fontána, návrat mezi 12 a 13 h.
Děti spí v autobuse :-). www.pernikova-chaloupka.cz

PŘEDNÁŠKA VÝŽIVOVÉ PORADKYNĚ O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
PRO DĚTI - termín a podrobnosti se dozvíte ze stránek Slu-
níčka a z letáků ve městě v nejbližších dnech.

Akce pro rodiny s dětmi z Přelouče a širokého okolí jsou od
září do prosince 2012 spolufinancovány Nadačním fondem
TESCO, děkujeme!!

Další akce určené pro maminky s dětmi, které dochází do Slu-
níčka na pravidelný program: Cvičeníčko v Domově u fontá-

ny, s předáním ručně vyrobených dárečků pro babičky a dědeč-
ky. - 13. 12. v 10.00 h.

Vánoční večer a přespání ve Sluníčku - s pohádkou, koleda-
ma, stromečkem, hraním na klávesy, promítáním pohádek -
- 14. 12. od 17 h. 

Podrobnosti o všech výše uvedených akcích se dozvíte na strán-
kách Sluníčka, na letácích ve městě a z hlášení městského roz-
hlasu. Přijwte také, těšíme se ☺.
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Na svou první dovolenou v Kanadě
jsem se v létě 2010 vydala na východ,
přesněji do provincií Ontario a Quebec.
Nechtěla jsem ztratit ani den dovolené,
a tak jsem do kanadského hlavního měs-
ta Ottawa, využila letu, kterému se tady
říká „Red Eye“ (Červené oko). Proč se to-
mu tak říká jsem pochopila hned po me-
zipřistání v Torontu. Oči jsem měla oprav-
du červené a pálily mě jako blázen. Odlet
z Calgary kolem půlnoci + 4 hodiny le-
tu + 2 hodiny časový posun = hodně una-
vený cestující. Rozdíl v podnebí mezi su-

chým vzduchem z Calgary ležícím na pra-
hu prérie a horkým a vlhkým vzduchem
Ontaria jsem poznala hned při východu
z letiště. Měla jsem pocit, že jsem vešla
do sauny, po chvíli na mě bylo oblečení
skoro přilepené.

Ottawa na první pohled vypadá ja-
ko kterékoliv evropské velkoměsto, ale
má trochu jinou atmosféru. Je tu spou-
sta malých kaváren, bufetů, hospůdek
a restaurací. Budovy jsou relativně staré
(na kanadské poměry) nebo alespoň tak
vypadají. Nikdo - lidé ani auta, nikam ne-

spěchá, je tu čisto a klidno. Ale kdo ví,
možná je to tím, že je sobota.

První den v Ottawě byl spíš informač-
ní a trochu odpočinkový. Obešla jsem bu-
dovy kanadského parlamentu na Parla-
ment Hillu a soustavu sedmi zdymadel
na kanálu Rideau. Poté jsem několikrát
skoro usnula vsedě v parku na lavičce.
Parlament má centrální budovu s věží
uprostřed (Peace Tower), dvě křídla - zá-
padní a východní, a budovu knihovny.
Rideau kanál je 200 km dlouhý, spoju-
je Ottawu s městem Kingston a byl po-

staven před zhruba 180 lety pů-
vodně pro armádní účely. Dnes
slouží hlavně k rekreaci. V zimě
z něj odpustí vodu na zhruba
30 cm a stane se z něj nejdelší
kluziště na světě - 7 km uprave-
ného ledu.

Večer jsem měla v plánu na-
vštívit světelnou show na Parla-
ment Hillu, ale byla jsem tak una-
vená, že jsem se jen stavila na
večeři ve skotské hospodě - ham-
burger se salátem. Měli tam i čes-
ké pivo Czechvar, ale nevyzkouše-
la jsem ho. Hned po příchodu do
hostelu jsem padla do postele.

Druhý den byl dlouhý a nabi-
tý. Podařilo se mi trochu se vyspat.
Vstala jsem v 8 hodin, a i když
se mi nechtělo, představa dobré
snídaně mi pomohla vylézt z po-
stele. Ta se bohužel nekonala,
ale skončila jsem v Tim Horton's
(v Kanadě nejznámější řetězec
kaváren, něco na způsob McDo-
nalds, prodávající kafe a koblihy
apod.) a k snídani měla čaj a muf-
fin. V 10 hodin začalo před Parla-
mentem střídání stráží a ačkoliv
to na první pohled vypadalo za-
jímavě, po chvíli jsem se nudila
nejen já, ale i asi 3-4letý kluk,
který mě pořád otravoval, a taky
jeho o trochu starší sestra.

Po střídání stráží jsem vyrazi-
la na prohlídku města vyhlídko-
vým patrovým autobusem s ote-
vřenou střechou. Z mé zkušenos-
ti si tak člověk udělá přehled, kde
co ve městě je, dozví se spoustu
zajímavých a někdy i trochu zá-
kulisních informací od skvělých
průvodců a navíc může na které-
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koliv zastávce vystoupit a nastoupit do
některého z příštích autobusů, které
jezdí v pravidelných intervalech. K
obědu jsem si dala zmrzlinu a odpo-
ledne vyrazila na další turistickou atrak-
ci, tentokrát na vyhlídkovou plavbu po
řece Ottawě.)

Rideau kanal

Na večeři jsem tentokrát zašla do
irské restaurace na fish&chips (rybu
s hranolky), ale nebyla jsem tím moc
nadšená. Jsem si jistá, že 95% obchůdků
s fish&chips v Anglii by to připravilo líp.

Večer jsem se konečně dostala na
světelnou show na Parlament Hillu. By-

lo to opravdu zajímavě udělané, různé
barevné obrazce a výjevy na téma Ka-
nada, promítané na centrální budovu
Parlamentu. Jediný problém jsem měla
s tím, že jsem se dvakrát přemístila kvů-
li rodinám s dětmi a pak dorazila další,

s malou, tak maximálně 2letou holčič-
kou, co se mi permanentně pletla do
obrazu, když jsem chtěla fotit. Asi mu-
sím ty děti nějak přitahovat nebo co, mu-
sí mi připomínat práci, i když mám vol-
no a jsem pryč.;-)
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Od první výstavy pana Ivo Štěpánka u nás v Přelouči uply-
nulo už deset let. Připomněla mi to vernisáž malíře a ilus-
trátora Ivo Štěpánka 21. září 2012, na kterou jsem byla po-
zvána do Divišovy vily. Ano, v Přelouči se roku 2002 konala
první výstava dnes již známého malíře. Druhá přišla o rok
později a třetí v roce 2004. 

Pak byla v roce 2011 ve stejný čas jako ta letošní v Divi-
šově vile. Do Divišovy vily mne lákala také zvědavost: Co se
asi skrývá pod tajemným názvem - 3x Štěpánek?

Byla jsem příjemně překvapená, když jsem ve vile manže-
lů Kyselových prohlížela obrázky vlastně již tří generací, dě-
dečka Ivo, syna Martina a vnuka Kuby. Nazvala jsem si je
v duchu rodinným týmem malířů a výtvarníků… a bylo se na
co dívat. Osvědčený malíř pan Ivo Štěpánek nikdy nikomu svý-
mi obrázky nezkazí dobrou náladu. Dobrou náladu nezkazi-
ly ani obrázky obou jeho potomků, syna a vnuka. Když jsem
si prohlížela výtvarné práce pana Mgr. Martina Štěpánka,
učitele na gymnáziu, s názvy „Ó, kočičí Bože“, „Smiluj se nad
námi“, Miluj bližního svého“, připomněly mi, že Bible je nevy-
čerpatelnou studnicí námětů také pro kreslíře komiksů. Ani
talentovaný osmiletý vnuk Kuba nezapře svého dědečka. Ma-
jitele Divišovy vily pana Kyselu jsem na Kubově portrétu oka-
mžitě poznala, nebylo třeba slov.

Štěpánkovy obrázky, odborně nazývané naivní, opravdu ni-
koho nezklamaly ani na této v pořadí již páté výstavě v Pře-
louči. Pan Ivo Štěpánek je rozený malířský typ, z jeho prací je
znát, že kreslí rád, co vidí a hlavně co cítí. V jeho výtvarném
projevu je život, silná touha po barvách, po harmonii a po krá-
se. Klíčový je malířův pohled do života měst, krajiny a hlavně
dějové domýšlení. Z každého jeho díla vane příběh, protože
ho vytvářejí postavičky. Jsou opravdu nezaměnitelné. Vzdále-
ně mi připomínají Ladovy figurky, které vyrostly z naší národ-
ní české tradice. 

Jeho kalendáře se dávají jako netradiční dárky, některé
doputovaly až do Ameriky. Však malířovy precizní kresby vy-
jádřené srdcem dovedou dokonale rozehrát city každého,
kdo touží nechat si pohladit duši. Duši všem, kteří přišli na
vernisáž, obrázky pana Štěpánka opravdu hladily, spolu se
zpěvem vytvořily prostor pro básnivý a snivý prožitek. Nála-
du dotvořil znamenitou hudební řečí přeloučský smíšený pě-
vecký soubor Josefa Bohuslava Foerstera, který dirigoval sbor-
mistr Petr Vacek. Tomuto mladému umělci je vlastní vynikající
přesnost v intonaci, dynamice a dokonalé zvládnutí hlasové
techniky. Však všichni přítomní náležitě ocenili profesionální
přístup dirigenta a celého pěveckého sboru potleskem. Vní-
mavému posluchači neuniklo hravé a živé provedení, které
uchvátilo svou vroucností a veselostí. V provedení sboru jsme
poslouchali lidové písně ve vícehlasé úpravě, zněly i skladby
z doby renesance. Tento způsob dirigentské práce propůjčil
všem písním jakýsi třpytný nádech, který jsme v hale Divišo-
vy vily vychutnávali všichni do posledního tónu. Na úspěchu
se podílel i Štěpán Kvoch, čtrnáctiletý mládenec se svou vio-
lou. Svěžími a bohatě kypícími melodiemi okouzlil návštěvní-
ky vernisáže. K příjemné atmosféře přispívá i samotná kul-

turní památka zvaná Divišova vila, vždy pohostinná a přívě-
tivá ke všem, kteří ji navštíví. 

Přejme malíři panu Ivo Štěpánkovi i sobě, aby vystavoval
své milé „Štěpánkovy obrázky“, jak jsem si je pojmenovala,
každým rokem v Divišově vile u nás v Přelouči. VždyZ doká-
ží rozveselit mysl i srdce.

Marcela Danihelková

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR IVO ŠTĚPÁNEK
v Divišově vile



Říjen v Jakub klubu
- Podzim a jeho kouzlo

Téma měsíce října v Jakub klubu „Pod-
zim a jeho kouzlo“ je příhodné v tomto
ročním období, neboZ s dětmi jsme vy-
tvářeli různé malované i výtvarné práce
s plody a listy různých stromů a keřů, kte-
ré byly prezentovány na výstavě u příleži-
tosti Dne otevřených dveří v Jakub klu-
bu dne 10. října 2012. Pro návštěvníky Dne
otevřených dveří Jakub klubu, převážně
děti ze školních družin, byly připraveny
různé soutěže, kdy za úspěšné absolvo-
vání dostaly děti sladké odměny. Děti si
prohlédly vystavené práce našich dětí a při
soutěžích se velmi bavily. Přišlo se na nás
podívat celkem 52 dětí a 8 dospělých.

Na každý den v týdnu jsou připravovány
pravidelné aktivity, a to konkrétně:
$Pondělí - taneční či sportovní aktivity,
$Úterý - doučování a výtvarné aktivity,
$ Středa - kroužek vaření s následnou

hostinou,
$Čtvrtek - výtvarné činnosti s keramikou,

florbal.

Na tyto aktivity s dětmi docházejí do-
brovolníci Dobrovolnického centra, kteří
nám pomáhají při osvojování a zvyšování
nových dovedností pro naše návštěvníky.

V říjnu jsme s dětmi v rámci preven-
tivních programů provedli charakteristiku
Čtyř ročních období a dalším tématem
byly nežádoucí patologické jevy ve společ-
nosti: alkohol, drogy a jejich vliv na člo-
věka. Je zajímavé zjistit, jak se k těmto
tématům děti staví a v rámci diskuse jim
předložit a vysvětlit širší souvislosti.

Mgr. Radek Slavíček

RC KUBÍČEK
Na začátku roku Rodinné centrum Ku-

bíček přerušilo čtvrteční schůzky v Jakub
klubu. Protože se nám rodičům i dětem
po příjemných setkáních zastesklo, připra-
vili jsme prázdninové hraní na zahradě
Orlovny. V září jsme objevili nové Doprav-
ní hřiště. A bylo rozhodnuto ☺. Budeme

se setkávat pravidelně dál venku. Děti se
zde učí být ohleduplnými účastníky silnič-
ního provozu, získávají mnoho praktic-
kých zkušeností a dovedností v jízdě na
kole, odrážedle i koloběžce. Také blízký
park nabízí pro naše nejmenší mnoho
aktivit. Pokud máte zájem se přidat, další
informace o schůzkách získáte na čísle
723 309 343. 

Závěrem děkujeme Městu Přelouč, že
dopravní hřiště pro děti vybudovalo!

Jitka Salfická

Poděkování vystavovatelům na akci
„Babičko, dědo, co všechno umíte?“

Děkujeme všem vystavovatelům, kte-
ří nám zapůjčili své výrobky na výstavu.
Mnoho návštěvníků ocenilo jejich krásu
a v knize nám nechalo vzkaz 37 z nich.

Například: „Obdivuji preciznost, vkusnost,
trpělivost… Krása.“ „Obdivuhodné, spou-
sta lidi toto nedokáže ani v mládí. Děku-
jeme za inspiraci.“ „Zavzpomínala jsem na
svoje dětství, kdy moje babička a mamin-
ka vyšívaly, šily, a uměly také tak krás-
né a užitečné práce. Jsem potěšena vše-
mi exponáty, je na výstavě co obdivovat.
Trpělivost, vytrvalost, smysl pro krásu.“
A žáci 4. A ZŠ Masarykovo náměstí „Vý-
stava se nám moc líbila a koláčky nám
moc chutnaly. Děkujeme!“ 

Děkujeme vedení Města Přelouč za
zapůjčení prostor a dětem MŠ Za Fontá-
nou na krásné vystoupení během verni-
sáže. Děti za odměnu dostaly dárek od vy-
stavovatelky paní Vlawky Vavřínové, která
na vernisáži předvedla dětem, jak se pa-
ličkuje obrázek andílka a po výstavě jim
hotového anděla darovala. Děkujeme
všem vystavovatelům a příští rok se
budeme těšit na další nové výrobky
„šikovných rukou našich babiček a dě-
dečků“.              Zdenka Kumstýřová

Podpora rodiny, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Na naši prosbu o darování věcí pro po-
třebné rodiny jsme se už tradičně setkali
s dobrým ohlasem. Upřímně děkujeme

všem dárcům. Některým chceme poděko-
vat jmenovitě za jejich opakovanou pří-
zeň a velkou vstřícnost. Jsou to:
zaměstnanci a návštěvníci Rodinného
centra Sluníčko Přelouč, firma Dobré
víno Cestrovi - manželé Soňa a Jan
Cestrovi, paní Drahuše Ouzká z Malých
Výklek, pan Václav Nekvapil z Přelouče.

Navíc k darovaným věcem jsme obdr-
želi dva finanční dary od soukromých osob,
díky kterým jsme mamince s tříletým sy-
nem pomohli koupit dřevo na nadcháze-
jící zimní období.

Těšíme se z Vaší dobré vůle a štěd-
rosti a ještě jednou děkujeme všem.

Rita Hudcová
vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2013 se blíží
Ještě než se na plné obrátky rozjedou

přípravy na Tříkrálovou sbírku 2013, chtě-
la bych připomenout nejenom sbírku 2012,
ale i ty předcházející. Tříkrálová sbírka
2012 byla mou první sbírkou, kterou jsem
si prošla jako koordinátor. První lednový
týden byl opravdu hektický a já jsem s na-
pětím očekávala výsledek našich několika-
měsíčních příprav. Částka, která překroči-
la 120 000 Kč, bylo to přesně 127 501 Kč,
mi udělala radost. Byla jsem spokojená ne-
jen s průběhem sbírky, ale hlavně se soli-
daritou a podporou lidí v Přelouči a okol-
ních 40-ti obcích.

V samotné Přelouči koledníci vykole-
dovali 31 216 Kč, obcí s nejvyšším výtěž-
kem se stal Strášov s 10 310 Kč a v dal-
ších 6 obcích se vybraná částka přehoupla
přes 5 000 Kč.

Zpět do naší organizace se vrátilo 65%
z celkového výtěžku sbírky a tyto prostřed-
ky byly použity na zajištění a dofinanco-
vání našich služeb. V Jakub klubu se na-
kupovaly výtvarné pomůcky, potraviny pro
kurz vaření, sportovní náčiní, počítač a no-
vý fotoaparát, aby si děti mohly dokumen-
tovat své zážitky. Pro dobrovolníky byly
zakoupeny drobné odměny za jejich zá-
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ŠEMA ISRAEL - SLYŠ IZRAELI
O lásce toho bylo již mnoho řečeno,

napsáno, zpíváno, můžeme říci, že všech-
no se točí kolem lásky v pozitivním či ne-
gativním smyslu. Slyšíme o lásce k vlasti,
k rodičům, k ženě, nebo k práci, k umění,
ale také o lásce k Bohu, církvi, k přírodě,
atd. Existuje i láska k penězům, k sobě -
- sobectví, k alkoholu a jídlu, … Židovská
modlitba v 5. knize Mojžíšově Šema Israel
zní: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh,
Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodi-
na, svého Boha, celým svým srdcem a ce-
lou svou duší a celou svou silou. A tato
slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít
v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům
a budeš o nich rozmlouvat, když budeš
sedět doma nebo půjdeš cestou, když
budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je
jako znamení na ruku a budeš je mít ja-
ko pásek na čele mezi očima. Napíšeš je
také na veřeje svého domu a na své brá-
ny“ (Dt 6,4-9). Napadá mě otázka, co my
dospělí vštěpujeme svým dětem o milová-
ní Boha, vlasti, hodnot a jaký jim v tom
dáváme příklad? Jaký otec, takový syn, ja-
ká matka taková dcera? Moji rodiče mě
naučili pracovat a předali mi lásku k hud-
bě a přírodě. Pan farář i mnozí věřící v na-
ší vesnici ale i zde v Přelouči mně pak
naučili víc o lásce k Bohu. A snad všichni
z nás jsme přijímali od rodičů a starších
mnoho krásných příkladů lásky a oběto-
vání se pro druhé a nalézáme mnoho lás-
ky v jejich životě. Pán Ježíš, na otázku uči-
telů zákona o největším přikázání, říká:
„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého
svého srdce, z celé své mysli a z celé své
síly!“; druhé pak je toto: „Miluj bližního své-
ho jako sám sebe!“ Většího přikázání nad
tato dvě není.“ (Marek 12,30 - 31). To je
smysl našeho života, milovat Boha, sebe
i bližního. Pracujme na tom po celý život! 

CARITAS CHRISTI - LÁSKA KRISTOVA
Letos v říjnu

jsem se účastnil
duchovních cvi-
čení v Tatrách,
(to kvůli posilně-
ní lásky k Bohu)
a cestou zpět
jsme se zastavili
navštívit řeholní
sestry „vincentky“
v jednom jejich domě v Belušských Slati-
nách u Púchova. Překvapením pro mě by-
lo setkání s řeholnicemi, které byli kdysi
v Přelouči jako kandidátky této řehole.
Jmenovali se Jarka Škarbalová, Júlia Pu-
nová a Blandýna Dolníková. Bylo hezké,
jak vzpomínali na Přelouč, především na
Mirka Bečičku, který je kdysi učil na ky-
taru. „On nebyl katolík, ale říkal nám: Ne-
hledím na oděv, ale do srdce, na to co je
uvnitř“. A nechali jej pozdravit a celou
Přelouč i dvě paní z domova důchodců
Olgu Vašutovou a Jitku Smerekovou. Sva-
tý Pavel v listě do Korintu píše o Chari-
tě, tedy Lásce: „Vždyf nás má ve své moci
láska Kristova - nás, kteří jsme pochopi-
li, že jeden zemřel za všecky, a že tedy
všichni zemřeli; a za všechny zemřel pro-
to, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sa-
mi sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel
i vstal“. 2 Kor. 5,14-15. Řeholní sestry, kte-
ré sloužily v nemocnicích a v domovech
důchodců za minulého režimu pronásle-
dovaly za jejich náboženské přesvědčení
a lásku k Bohu. Nenávist, nebo alespoň
neochota k spravedlivému narovnání křivd
vůči církvi je stále jaksi živá. Řeholníci
ale žijí a slouží dál Kristu i lidem. 

AGAPÉ - NEJVYŠŠÍ LÁSKA
V jednom ze svých seminářů kněz

Elias Vella říká o lásce: Řečtina používá

pro lásku více termínů. Eros - je láska me-
zi dvěma pohlavími. Je to touha vlastnit
toho druhého člověka, žel často jenom
sobeckým způsobem. Například muž mů-
že mít rád i jinou ženu, ale pak „obětu-
je“ svou rodinu kvůli jiné ženě. Fileo - je
to vyšší stupeň lásky, láska přátelská, je
vyrovnaná. Dva přátelé se mají rádi a za
normálních okolností mám rád tak, jako
ty máš rád mne. Když tvoje láska roste
a tak roste i moje, když se tvoje oslabuje
i moje se oslabuje. Storgeo - já miluji víc
jako ty mne. Matka miluje své dítě, dítě
ale neumí vyjádřit lásku mamince. Láska
není vyvážená, je větší, je čistší. Miluji,
protože tě miluji a na mně tolik nezáleží.
Agapeó - láska nejvyšší, kterou nás mi-
luje Bůh. KřesZané by měli takto milovat.
Miluji tě, i když ty ne, miluji svého nepříte-
le. „Žehnejte těm, kteří vás proklínají, mod-
lete se za ty, kteří vám ubližují.“ Lk 6,28.
Ježíš byl Bůh, ale dovolil si mít přátele,
nechal si pomazat nohy, pozvat se na
hostinu. Láska ale záleží ve skutcích. Pře-
krásným podobenstvím je podobenství
o Milosrdném Samaritánovi. Lk 10, 29-37;
Zákoník se ptal, kdo je můj bližní? Láska
nemá znamenat jenom řeči, milovat zna-
mená i cítit. Láska je rozhodnutím vůle,
ale nevylučujeme z lásky cit. Často se ne-
dostává cit, musíme milovat lidi, ale necí-
tíme přitažlivost. Nevadí, i tak jej milujme
naplno! (převzato ze semináře o Plodech
Ducha) 

Prožíváme čas dušičkový, kdy chodí-
me vzpomínat a modlit se na hroby těch,
které jsme zvlášZ měli rádi, nebo i na hrob
neznámého, projevit jim úctu, díky. Je třeba
jim možná ještě stále odpustit a propus-
tit je Bohu. Modleme se za ně: „AZ odpočí-
vají v pokoji“! Amen. A odpočinek a pokoj
v srdcích přeji i Vám všem. Požehnaný li-
stopad přeje P. Pilka Lubomír.

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

služnou práci a proplacen vzdělávací kurz.
V rámci Sanace rodiny to byla finanční pod-
pora sociálně slabých rodin a dofinanco-
vání samotného projektu. Seniorské služby
získaly nový počítač pro počítačový kurz
a přispělo se i na splátky auta, které je pro
naše služby nezbytné. Rodinné centrum
s pomocí prostředků z TKS zorganizova-
lo Den pro rodinu.

Jen pro zajímavost bych ráda uvedla,
že Tříkrálová sbírka 2012 byla rekordní

i v celostátní měřítku, od roku 2000, kdy
se začala sbírka pořádat, se vybralo nej-
více, a to 75 256 532 Kč. V naší Králové-
hradecké diecézi to bylo 10 506 506 Kč.

Připravila jsem následující graf, kde je
znázorněn vývoj sbírky od roku 2004. Na
grafu je vidět finanční průběh sbírky, kte-
rý má vzrůstající tendenci. I počet obcí,
které naši koledníci navštívili, stále roste.
V roce 2005 to bylo 19 obcí, 23 obcí v ro-
ce 2010 a 40 obcí v roce 2012. 

Ráda bych tew ještě jednou poděko-
vala všem, kteří se v uplynulých letech na
organizaci Tříkrálových sbírek podíleli. Nej-
větší dík pak ale patří VÁM VŠEM, kteří
přispíváte do pokladniček králů a pomá-
háte tak ovlivňovat osudy lidí, kterým po-
máháme.

DĚKUJEME!

Monika Krejčíková
koordinátor sbírky 2013
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Víte, jak se zachovat při chemické havárii, respektive
havárii s únikem nebezpečné látky?

Havárie s únikem nebezpečných látek vznikají náhle a ne-
očekávaně, v situacích, kdy na ně nejsme připraveni. Při ne-
znalosti základních zásad chování k ochraně obyvatelstva mo-
hou být následky havárie daleko větší a závažnější.

Po zjištění úniku nebezpečné látky je vhodné dodržet
několik následujících zásad:
$Co nejdříve se vzdalte od místa havárie. 
$Ukryjte se v nejbližší budově, ve vyšších patrech. Většina ne-

bezpečných látek je těžších než vzduch, proto se drží při zemi.
Ukryjte se tedy v některém z vyšších pater na opačné straně
budovy, než je zdroj nebezpečí. 

$Umožněte ukrytí také ostatním lidem, kteří jdou kolem, a ujis-
těte se, že o nebezpečí vědí i sousedé. 

$Utěsněte okna a dveře, a přelepte je izolační páskou.
$Nezapomeňte vypnout klimatizaci a utěsnit ji, stejně jako os-

tatní větrací otvory, včetně klíčových dírek a digestoří. 
$Připravte si prostředky improvizované ochrany. 
$Sledujte vysílání Českého rozhlasu a České televize, kde se

dozvíte další informace. 
$Pokud to není nutné, zbytečně nezatěžujte telefonní síZ a dbej-

te pokynů záchranářů.

$Snažte se co nejméně pohybovat. Při větší fyzické námaze člo-
věk rychleji dýchá a tím i vdechuje více škodlivé látky. 

$Počítejte s možností evakuace. Ta je nařizována v případech,
kdy únikem nebezpečné látky došlo ke kontaminaci terénu. 

$Neopouštějte úkryt, dokud nepomine nebezpečí. 

Všechny uvedené zásady a pravidla pomohou orientovat se
při mimořádných událostech. Jejich dodržováním každý přispě-
je nejen k ochraně zdraví svého, ale i svých nejbližších. Nikdy
se nesmí podcenit nebezpečí, které současný stupeň používá-
ní chemikálií v životě kolem nás přináší.

Eva Kuthanová
HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM

Inzerce

Inzerce
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Kulinářské okénko !

Vážení čtenáři dobrý den. Dnes bu-
deme vařit bez masa. A hned se do to-
ho dáme. 

KYSELÁ BRAMBOROVÁ POLÉVKA
Recept je úžasně jednoduchý.
Co budete potřebovat: brambory,

sádlo, cibuli, lžíci hladké mouky, vej-
ce, tatra mléko, sůl, cukr, ocet, kopr.

Postup: brambory očistěte, nakrájejte
na malé kostičky a uvařte doměkka. Na
pánvi osmažte cibuli, zaprašte moukou
a vmíchejte do polévky a krátce povařte.
Na závěr přidejte mléko (smetanu) a dle
chuti ocet, cukr a kopr. Případně ještě
vajíčka a přisolte. 

PÓRKOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: 1 velký pó-

rek, hladkou mouku na jíšku, vejce,
sádlo, zeleninový bujón, sůl, pepř, dr-
cený kmín. 

Postup: pórek nakrájejte na kolečka,
lehce osmahněte, zaprašte moukou a ješ-
tě chvíli smažte. Zalijte bujónem a vařte
doměkka. Na závěr rozšlehejte vajíčko
a vlijte je do vývaru. DochuZte dle vlastní

chuti. Jako přílohu můžete podávat sma-
ženou na kostičky nakrájenou veku. 

JABLKOVÁ ŽEMLOVKA
Co budete potřebovat: podle počtu

porcí. Rohlíky, mléko, vejce, nastrou-
haná jablka, nasekané ořechy, mle-
tou skořici, rozinky (namočené v ru-
mu), krystalový cukr, máslo na vytření
pečící nádoby, trochu strouhanky. 

Postup: rohlíky nakrájejte na koleč-
ka. Ve vlažném mléce rozkvedlejte jed-
no vejce, pečící nádobu vytřete máslem
a posypte strouhankou. Navlhčená ko-
lečka v mléce s vejcem pokládejte ve
vrstvách do pečící nádoby. Ty přikryjte
nastrouhanými jablky. Každou vrstvu
jablek posypte cukrem, mletou skořicí,
ořech a rozinkami. Poslední vrstvu roh-
líků zalijte mlékem a pečte ve vyhřáté
troubě (30-40 minut).

NÁKYP Z OVESNÝCH VLOČEK
Co budete potřebovat: 20 dkg oves-

ných vloček, 4 dcl mléka, 300 g mouč-
kového cukru, špetku soli, 2 lžíce
změklého másla, 3 vejce, nakrájená

(na plátky) jablka, trošku vanilkového
a skořicového cukru. 

Postup: ovesné vločky namočíte na
hodinu do teplého mléka, žloutky umí-
cháme s cukrem a máslem, mírně osolte.
Smíchejte je s ovesnými vločkami, při-
dejte tuhý bílkový sníh. Směs jemně pro-
míchejte. Polovinu vzniklého těsta vlijte
na vymaštěný a vysypaný pekáček, za-
kryjte nakrájenými jablky smíchanými
s moučkovým, vanilkovým a skořicovým
cukrem a zalijte druhou polovinou těsta.
Pečte na 140 C asi 20 minut. Na závěr
nákyp posypte moučkovým cukrem. 

TĚSTOVINOVÝ NÁKYP
Co budete potřebovat: 20 dkg uva-

řených těstovin, 15 dkg měkkého tva-
rohu, lžíci másla, 2 vejce, 6 dkg mouč-
kového cukru, 1/2 vanilkového cukru,
citronovou kůru, sůl, rozinky.

Postup: máslo umícháme s moučko-
vým cukrem a žloutky. Přidáme těstoviny,
mírně osolíme, dále přidáme vanilkový
cukr, tvaroh, rozinky, citronovou kůru. 

Zlehka vše promícháme a přendáme
do mymaštěného a vysypaného pekáčku.
Pečte na 140 C 20 minut. Zapečený ná-
kyp na závěr posypte moučkovým cukrem.

Dobrou chuZ.
Pavel Culek  

Kulinářské okénko

Inzerce



A - TÝM - 1. NHbL VÝCHOD

Sobota 8. 9. 2012
HBC Vsetín - HC Jestřábi Přelouč 2:4 (1:1,1:2,0:1)

Neděle 16. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice 

3:7 (0:1,1:2,2:4)
Neděle 23. 9. 2012
SK Kometa Polička - HC Jestřábi Přelouč 5:2 (1:0,1:2,3:0)

Sobota 29. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - HBC Enviform Třinec 3:0 (1:0,0:0,2:0)

Neděle 30. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - TJ Sokol Poruba 6:1 (2:0,2:0,2:1)

Neděle 7. 10 2012
HBC Autosklo-H. A. K. Pardubice B - HC Jestřábi Přelouč 

3:1 (2:0,1:0,0:1)
Sobota 13. 10. 2012
SK Sudoměřice - HC Jestřábi Přelouč 5:1 (1:0,2:0,2:1)

Neděle 14. 10. 2012
HBC Rigum Hodonín - HC Jestřábi Přelouč 5:0 (1:0,1:0,3:0)

Hejhal Zbyněk, Hackenberg Tomáš, Svoboda Petr, Kopecký Ra-
dek, Šmíd Martin, Slanina Marcel, Stoklasa Roman, Příhoda Jan,
Čapek Zbyněk, Mucha Filip, Kazimír David, Adámek Radim,
Kazimír Martin, Hutla Lukáš, Kalousek Jiří, Brykner Petr, Starý
Daniel, Komůrka Libor, Štefanský David, Tesák Luděk, Danihel-
ka Aleš, Vorba Tomáš

B - TÝM - KHbL VÝCHOD

Neděle 2. 9. 2012
HBC Dahama Opatovice nad Labem - HC Jestřábi Přelouč B

0:19 0:1,0:10,0:8
Sobota 8. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč B - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C

9:0 2:0,3:0,4:0
Neděle 9. 9. 2012
SK Holcim Prachovice - HC Jestřábi Přelouč B

2:4 0:1,2:2,0:1
Sobota 15. 9. 2012
HBC Jokerit Chrudim - HC Jestřábi Přelouč B

4:12 0:5,3:2,1:5
Neděle 16. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč B - HBC Jokerit Chrudim B

5:4 ss 2:0,1:4,1:0-0:0
Neděle 23. 9. 2012
HBC Roneka Pardubice - HC Jestřábi Přelouč B

1:15 0:4,1:5,0:6
Neděle 7. 10. 2012
SK HBC Splašené Hole Pardubice - HC Jestřábi Přelouč B

2:3 1:2,0:0,1:1
Neděle 14. 10. 2012
HC Jestřábi Přelouč B - Delta Pardubice 7:4 2:1,3:0,2:3

Raška Rudolf, Slanina Marcel, Kopecký Radek, Novotný Jan,
Hackenberg Tomáš, Kazimír Martin, Štefanský David, Kalousek
Jiří, Hutla Lukáš, Kazimír David, Vysoký Josef, Musil Luboš, Ko-

můrka Libor, Rob Pavel, Danihelka Aleš, Šanda Petr, Sláma Mar-
tin, Kubát Radim, Pidanič Michal, Záruba Aleš, Kmoníček Ja-
kub, Cidlinský Jan, Sedmák Petr, Kadera Jiří, Oliva Filip

STARŠÍ DOROST - EXTRALIGA

Sobota 8. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - Elba DDM Ústí nad Labem 

0:4 (0:4,0:0,0:0)
Neděle 9. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - HBC Hradec Králové 1988 

2:8 (1:5,1:1,0:2)
Sobota 15. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - HBC Vsetín 2:7 (0:1,0:3,2:3)

Neděle 16. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - SK TOPTRANS Jihlava 

5:6 (0:1,3:3,2:2)
Sobota 22. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - HBC Škoda Plzeň 3:16 (0:9,3:2,0:5)

Pátek 28. 9.2012
SK OEZ Testa Letohrad - HC Jestřábi Přelouč 

6:2 (1:0,2:1,3:1)
Sobota 29. 9. 2012
HBC Hradec Králové 1988 - HC Jestřábi Přelouč 

15:3 (3:2,5:1,7:0)
Sobota 13. 10. 2012
HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička 

1:10 (0:4,0:1,1:5)
Neděle 14. 10. 2012
HC Jestřábi Přelouč - HBC Autosklo-H. A. K. Pardubice 

3:7 (1:2,1:3,1:2)

Navrátil Vojtěch, Hruban Ondřej, Moravec Luboš, Novotný Jan,
Kadaník Ondřej, Plavec Patrik, Katrušin Ondřej, Kosina Ondřej,
Kmoníček Jakub, Karela Jakub, Eppinger Michal, Dekereš Mi-
roslav, Knížek Ondřej, Mlynář Vojtěch, Hošek Filip, Poledno Mi-
chal, Kratochvíl Petr, Vamberský Jakub, Pardovský Jiří, Malina
Tomáš, Balada Filip

STARŠÍ ŽÁCI - MČR VÝCHOD

Sobota 15. 9. 2012
HC Jestřábi Přelouč - 1.HBC Svitavy 0:14 (0:2,0:8,0:4)

HC Jestřábi Přelouč - 1.HBC Svitavy 0:14 (0:5,0:3,0:6)

Neděle 23. 9. 2012
HBC Autosklo-H. A. K. Pardubice - HC Jestřábi Přelouč 

26:0 (8:0,10:0,8:0)

HBC Autosklo-H. A. K. Pardubice - HC Jestřábi Přelouč 
31:0 (9:0,12:0,10:0)

Sobota 13. 10. 2012
TJ Sršni Svitavy - HC Jestřábi Přelouč 6:0 (1:0,3:0,2:0)

TJ Sršni Svitavy - HC Jestřábi Přelouč 14:0 (8:0,2:0,4:0)

Horák Tomáš, Plíva Vojtěch, Šurkala Dominik, Roušar Daniel,
Lipavský Tomáš, Hlušička Jakub, Chalupa Martin

- fáda -
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Přelouč 7. 10. 2012
Pátý turnaj sezóny se odehrál na na-

šem hřišti v Přelouči. Za deštivého poča-
sí se turnaje zúčastnilo 8 mužstev v kate-
gorii U 13 a 9 mužstev v kategorii U 11.
Po dohodě s trenéry se mužstva v obou
kategoriích rozdělily do dvou skupin. V ka-
tegorii U 13 zvítězila Sparta Praha A před
Říčany A a Petrovicemi.

V kategorii U 11 se odehrály nejdří-
ve obě skupiny a potom ještě utkání
o celkové umístění. Za neustálého deště
všechny mužstva předváděly výbornou
hru a zaslouží si velkou pochvalu za fé-
rové chování vůči soupeřům. Další vel-
kou pochvalu si zaslouží všichni tři roz-
hodčí Krupka, Oczadlý a Soušek, kteří
byli na konci turnaje úplně promočení.
Za menší počet mužstev v této kategorii
určitě přispělo nevlídné počasí.

V prvním utkání naše mužstvo na-
stoupilo proti Lvům, kteří dlouho svou
dobrou obranou odolávali tlaku našeho
mužstva. Nakonec se naši hráči třikrát
prosadili a tím i zvítězili. Ve druhém utká-
ní jsme jasně přehráli Petrovice, i když
i ony nám dlouho vzdorovaly. Ve třetím
utkání proti nám nastoupily Pumy, které
ve skupině nevyhrály ani jediné utkání.
I toto mužstvo jsme jasně porazili. V po-
sledním utkání ve skupině jsme nastou-
pili proti Kralupům. V tomto utkání jsme
nechali odpočinout opory mužstva a sou-
peř korigoval výsledek v poslední minu-
tě utkání. Ve finále jsme nastoupili pro-
ti vítězi druhé skupiny Tygrům. Dlouho
bylo utkání vyrovnané, ale nakonec se
čtyřikrát prosadili naši hráči a tím naše
mužstvo v turnaji zaslouženě zvítězilo.
Další velkou pochvalu si zaslouží rodi-
če, doprovod i diváci, kteří neúnavně pod-
porovali a povzbuzovali všechny muž-
stva i hráče po celý turnaj.

Utkání našeho mužstva:
Přelouč - Lvi 3 : 0
Přelouč - Petrovice 5 : 1
Přelouč - Pumy 6 : 0
Přelouč - Kralupy 3 : 1

Umístění ve skupině:
1. Přelouč 12 17 : 2
2. Lvi Říčany 10 11 : 3
3. Petrovice 8 7 : 12
4. Kralupy n./ Vlt. 6 5 : 9
5. Pumy Říčany 4 2 : 16

Finále:
Přelouč - Tygři 4 : 0

Celkové umístění:
1. Přelouč
2. Tygři Říčany
3. Lvi Říčany
4. Sparta Praha
5. Petrovice
6. Slávia Praha
7. Tatra Smíchov
8. Kralupy nad Vltavou
9. Pumy Říčany

Sestava našeho mužstva:
Doležel Lukáš, Gergely Adam, Hamáček
Šimon, Jezdinský Richard, Kasal Vláwa,
KošZálová Klára, Kuchyňková Klára, Krejzl
Štěpán, Petržílka Luboš, Rozkošný Vítek,
Suchý Petr
Bodovali: Petržílka L. 8x, Gergely A. 4x,
Krejzl Št. 4x, Rozkošný V. 2x, Doležel L. 1x,
Kasal V. 1x, Suchý P. 1x
Trenér: Doležel Zbyněk

Poděkování rovněž patří všem, kte-
ří se starali o občerstvení hráčů, diváků,
trenérů a doprovodu. Pánové Havelka
a Kopecký u grilu, paní Kohoutová s
dcerou a synem v baru a pan Černý v
zásobování.

Zapsali Romana Rozkošná, 
Zdeněk Oczadlý

Zpracoval Zdeněk Oczadlý

Říčany 23. 9. 2012

U 11
Na třetí turnaj v pořadí jsme odjíž-

děli s deseti hráči. Turnaje se zúčastni-
lo 11 mužstev, které byly rozděleny do
dvou skupin, a potom se ještě hrálo
o umístění. Základní skupinu jsme za-
čali velmi dobře. Porazili jsme silné Vi-
kingy z Petrovic. Ve druhém utkání měli
domácí Gepardi z Říčan silnou podporu
diváku, ale naši hráči si trpělivou hrou
a proměněním šancí utkáni dotáhli k ví-
tězství. Ani ve třetím utkání naše muž-
stvo neokusilo hořkost porážky. I v po-
sledním utkání ve skupině jsme jasně
přehráli domácí Lvy a tím taky vyhráli
svou skupinu. V semifinále jsme narazi-
li na silnou Spartu. Utkání bylo velmi vy-

rovnané a v normálním čase skončilo
nerozhodně. A tak přišlo na řadu pro-
dloužení, ve kterém vládly obrany obou
mužstev. Bohužel jedinou chybu naše-
ho mužstva soupeř využil na konci pro-
dloužení ke svému vítězství. V utkání
o třetí místo jsme se opět utkali s do-
mácími Gepardy, naši hráči jim nedali
žádnou šanci a jasně je přehráli. Tím jsme
nakonec celkově obsadili třetí místo.

Utkání našeho mužstva:
Přelouč - Vikingové 3 : 0
Přelouč - Gepardi Říč. 2 : 0
Přelouč - Slávie 4 : 1
Přelouč - Lvi Říčany 5 : 1

Umístění ve skupině:
1. Přelouč 12 14 : 2
2. Gepardi Říč. 10 12 : 7
3. Vikingové Petr. 8 10 : 9
4. Lvi Říčany 6 6 : 12 
5. Slávia Praha 4 4 : 16 

Semifinále:
Přelouč - Sparta 2 : 3 

po prodloužení

Utkání o 3. místo
Přelouč - Gepardi Říč. 4 : 0

Celkové pořadí v turnaji:
1. Sparta Praha
2. Pumy Říčany
3. Přelouč
4. Gepardi Říčany
5. Vikingové Petrovice
6. Lvi Říčany
7. Tygři Říčany
8. Kralupy n./ Vltavou
9. Slávia Praha

10. Keltové Petrovice
11. Tatra Smíchov

Sestava našeho mužstva:
Lukáš Doležel, Adam Gergely, Šimon Ha-
máček, Richard Jezdinský, Vláwa Kasal,
Štěpán Krejzl, Klára Kuchyňková, Luboš
Petržílka, Vítek Rozkošný, Petr Suchý
Bodovali: Petržílka L. 9x, Krejzl Š. 3x,
Gergely A. 2x, Kasal V. 2x, Rozkošný V. 2x,
Kuchyňková K. 1x, Suchý P. 1x 
Trenér: Doležel Zbyněk

Zapsali Romana Rozkošná, 
Zdeněk Oczadlý

Zpracoval Zdeněk Oczadlý
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Sezóna basketbalových soutěží se naplno rozjela a i týmy
BK Přelouč se do této sezóny již naplno zapojily. Muži „A“
rozehráli 2. ligu zápasy na domácí palubovce. V sobotu 29. 9.
2012 nastoupili proti soupeřům z Tesly Pardubice. Úvod zá-
pasu se sice domácím příliš nevyvedl, ale v průběhu utkání se
hráči BK Přelouč dostávali více ke své hře a ve třetí čtvrtině
utkání si vytvořili 20-ti bodový náskok, který již udrželi do kon-
ce utkání.
BK Přelouč - Tesla Pardubice 76 : 55 (19:16, 37:32, 61:41)
Body: R. Konvalina 18, M. Sojka 16, A. Zikmunda 10.

V neděli 30. 9. 2012 na přeloučskou palubovku zavítalo
družstvo BK Pardubice. Utkání bylo od prvních minut velmi vy-
rovnané, mládí a výškovou převahu hostí nahrazovali domá-
cí bojovností a zkušenostmi. V závěru třetího dějství hry si do-
mácí vytvořili deseti bodový náskok, který již do konce utkání
udrželi.
BK Přelouč - BK Pardubice 76 : 65 (14:11, 36:35, 58:48)
Body: M. Sojka 19, M. Miřejovský 13, A. Zikmunda 12. 

K dalším dvěma domácím utkáním nastoupili Muži „A“ ve
dnech 13. a 14. 10. 2012. V sobotním utkání změřili přelouč-
ští síly s týmem Jiskra Humpolec. Vstup do utkání byl ze strany
domácích rozpačitý, ale díky svým zkušenostem dokázali zá-
pas strhnout na svou stranu a zvítězili.
BK Přelouč - Jiskra Humpolec 73 : 55 (14:10, 31:28, 52:45)
Body: M. Miřejovský 19, A. Zikmunda 16, M. Sojka 10. 

V neděli do přeloučské haly zavítalo družstvo BK Žwár nad
Sázavou. V první polovině utkání měli více ze hry hosté, což
se projevilo na skóre, neboZ do druhé poloviny hry nastupova-
li s deseti bodovým náskokem. V následujících minutách se
však podařilo domácím vyrovnat a do konce utkání se s hos-
tujícím týmem přetahovali o vedení. V koncovce se ale štěstí
přiklonilo na stranu hráčů ze Žwáru, kteří si vítězství zajistili
tříbodovým košem 3 sekundy před koncem utkání. 
BK Přelouč - BK Žzár n. Sázavou 77 : 78 (13:21, 33:43, 53:58)
Body: A. Zikmunda 21, O. Marek 18, M. Miřejovský 13.

Další domácí zápasy odehrají muži „A“ dne 10. 11. 2012
s týmem Basketbal Qanto Svitavy a dne 11. 11. 2012 s týmem
Sokol Darren Chrudim.

Muži „A“ s pohárem za 2. místo z turnaje v Poděbradech

Mužům „B“ se vstup do nové sezóny, kde budou přelouč-
ské barvy hájit ve východočeském oblastním přeboru, příliš
nevydařil. Dne 29. 9. 2012 prohrály na palubovce týmu Kara
Trutnov.
Kara Trutnov - BK Přelouč 72 : 46 (13:16,35:22,53:31)
Body: M. Půlpán 9, J. Válek 8, J. Horák 8

V neděli 30. 9. 2012 pak přeloučští zavítali do krkonošské
Jilemnice, kde změřili síly s týmem TJ Sokol Jilemnice. Bohužel
ani zde se jim nepodařilo vyhrát a domů odjížděli s prohrou.
TJ Sokol Jilemnice - BK Přelouč 70 : 46 (13:12,33:25,58:38)
Body: V. Tužil 17, T. Hruša 9, J. Horák 8. 

Dne 13. 10. 2012 sehráli muži „B“ utkání s týmem TJ Nové
Město na Moravě. Od počátku si domácí poradili s výškovou
převahou hostí, drželi si náskok a soupeře porazili. 
BK Přelouč - TJ Nové Město n. M. 68:46 (17:7,31:24,49:30)
Body: Z. Duda 14, J. Válek 10, Půlpán, Šindelář, Minář po 9.

Druhý den, v neděli 14. 10. 2012, do Přelouče zavítalo druž-
stvo Jiskra Havlíčkův Brod. Mladí a perspektivní hráči z „Bro-
du“ domácí hráče přehrávali a z přeloučské palubovky si od-
vezli vítězství.
BK Přelouč - Jiskra Havl. Brod 46 : 93 (12:17,25:41,40:59)
Body: J. Horák 15, Z. Duda 10, M. Půlpán 9. 

Příští domácí utkání budou odehraná dne 18. 11. 2012 s tý-
mem Jiskra Nový Bydžov, dne 24. 11. 2012 s týmem SKB Čes-
ká Třebová a dne 25. 11. 2012 s týmem BK Ústí nad Orlicí. 

Přeloučské ženy vstoupili do Východočeské ligy dne 29. 9.
2012 domácím utkáním proti soupeřkám z TJ Jiskra Havlíčkův
Brod. Vstup do utkání měly hráčky BK Přelouč pozvolný, ale
v průběhu utkání se jejich herní projev zlepšil a soupeřky po-
razily.
BK Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 62 : 30 (26:18)
Body: Hrubešová 13, Hlavatá 11, Kralevičová 10. 

V sobotu dne 13. 10. 2012 přivítaly hráčky BK Přelouč na
své palubovce tým SŠB Pardubice. Hostující hráčky nastoupili
do utkání agresivně a to vedlo k tomu, že dvě čtvrtiny utkání
v zápase o několik málo bodů vedly. Ve druhém poločase hry
však nastal zlom, po kterém měly přeloučské hráčky šňůru
14 bodů v kuse, avšak skóre po 3. čtvrtině bylo 35:35. Závě-
rečná čtvrtina byla plná dramatu, ale přeloučské ženy 16 vte-
řin před koncem utkání strhly, díky proměněným trestným bo-
dům, vedení na svou stranu a skóre 45:43 díky výborné obra-
ně do závěrečného hvizdu již udržely.
BK Přelouč - SŠB Pardubice 45 : 43 (19:22)
Body: : L. Nešetřilová 11, K. Žáková 9, Humlová, Richterová 6

Druhý den přijelo do Přelouče družstvo TJ Jeka Pardubice.
Do 15. minuty utkání hrály přeloučské ženy s pardubickým
týmem vyrovnanou partii, ale poté se začalo skóre převažo-
vat na stranu domácích a utkání skončilo vítězstvím BK Pře-
louč. Za zmínku stojí skutečnost, že na přeloučskou palubov-
ku poprvé nastoupila P. Roubová společně se svými dvěma
dcerami. 
BK Přelouč - TJ Jeka Pardubičky 86 : 56 (40:19)
Body: L. Nešetřilová 18, E. Hlavatá 16, P. Roubová 15

Následující domácí kolo bude odehráno dne 10. 11. 2012
s týmem Jiskra Hořice a dne 11. 11. 2012 s týmem BSK TJ Jičín.

HP
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Na přelomu září a října se již naplno rozeběhly všechny
florbalové soutěže České florbalové unie v celé republice. Kro-
mě mladších žáků a elévů, kteří vzhledem k náborům nováč-
ků mají starty svých soutěží posunuty až na konec října, se do
mistrovských bojů zapojila všechna ostatní družstva oddílu flor-
balu Orla Přelouč. Čtenářům Roštu proto přinášíme stručný pře-
hled o tom, kterou nohou jednotlivá družstva do soutěží vy-
kročila:

Muži A - 3. liga - divize IV: 
V případě mužského áčka se zcela potvrdila letitá sportov-

ní pravda - výborné výsledky v přípravě přinášejí špatný start
do soutěže. Jak jsme informovali v minulém čísle Roštu, přípra-
va áčka mužů byla co do herní kvality i výsledků až nečekaně
úspěšná, o to větší zklamání pak tým cítí po prvních 4 zápa-
sech nové sezóny v nejvyšší dvoukrajové soutěži v regionu. Bi-
lance 3 proher a 1 remízy skutečně není důvodem ke spoko-
jenosti. V oddíle pevně věříme, že již do vánoční přestávky se
Orlové probojují tam, kam svojí herní kvalitou a zkušenostmi
patří - tedy zpět do středu tabulky.

Přehled výsledků:
FTC Vysoké Mýto - Orel Přelouč A 2:1, Orel Přelouč A - Sokol
Pardubice B 1:6, FBC TJ Draci Lanškroun - Orel Přelouč A 4:3
a Orel Přelouč - FTC Vysoké Mýto 4:4.

Muži B - Pardubická liga: 
Naopak mužské béčko zahájilo sezónu jako zkušený ma-

tador v ringu - 2 zápasy = 2 vítězství. Bezproblémová výhra nad
sousedy z Heřmanova Městce a vydřené vítězství nad loni
ještě třetiligovými Holicemi jistě povzbudí do dalších zápasů.
Novému kouči týmu Tomáši Jadrníčkovi se tak start v nové
funkci vydařil nad očekávání dobře.

Přehled výsledků:
Orel Přelouč B - FBC Respect Heřmanův Městec 7:2, ASPV Ho-
lice - Orel Přelouč B 3:4.

Ženy - 2. liga - divize IV: 
Tým žen v druhém roce jejich účasti v mistrovských soutě-

žích nepřestávají sužovat dlouhodobé absence vlivem různých
zranění. Hráčky ze základní sestavy, které pravidelně trénova-

ly a účastnily se letní přípravy, postupně odpadávají jedna za
druhou. Výsledky proto v této situaci nejsou důležité, důležitěj-
ší je konsolidace kádru a získávání herních zkušeností.

I z těchto důvodů družstvo žen stále přijímá nové člen-
ky do svých řad. Tréninky jsou ve čtvrtek od 19.00 a v nedě-
li od 18.00 hodin, proto zveme všechny sportuchtivé ženy,
které rády sportují v kolektivu, přijzte si zkusit zahrát žen-
ský florbal! V případě dotazů volejte níže uvedený kontakt.

Přehled výsledků:
Orlice Přelouč - FBC Dobruška 0:6, Sokol Proxisky Pardubice -
- Orlice Přelouč 7:0.

Junioři - 3. liga - divize IV:
Junioři zahájili sezónu nejprve celkem zbytečnou prohrou

s letitým rivalem z Orlicka-Třebovska. Ve vyrovnaném zápase tým
srážely zejména zbytečné individuální chyby v obranné hře,
když soupeři byly nabízeny vyložené šance ke skórování ze-
jména ve 2. třetině jedna za druhou. Po přestávce potom pora-
zili soupeře z Dobrušky trpělivým výkonem, kdy trvalý tlak Orlů
byl odměněn v poslední třetině 4-gólovým přídělem do brány
soupeře.

Přehled výsledků:
FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Přelouč 7:4, Orel Přelouč - FBC Do-
bruška 7:4.

Starší žáci - Pardubická liga starších žáků:
Vyjádřeno sportovním žargonem - jako na houpačce. Po

2 přídělech od lídrů soutěže z Litomyšle a Orlicka-Třebovska
dvě jasné výhry v domácí hale nad týmy z Vysokého Mýta
a České Třebové. Zejména vstup do soutěže s týmem z Orlicka-
-Třebovska byl tvrdou lekcí o tom, že bez pohybu a bojovnosti
a navíc s nosem nahoře nelze hrát mistrovský zápas. Kluci je-
nom koukali, jak soupeř lítal kolem jak na kolotoči a ze všech
pozic a prostorů sázel do naší brány jeden gól za druhým.

Přehled výsledků:
FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Přelouč 14:1, Orel Přelouč - FBC Peak-
sport Litomyšl 1:9, Orel Přelouč - FTC Vysoké Mýto 12:1, FbK Čes-
ká Třebová - Orel Přelouč 0:16.

Mirek Kumstýř

Orel Přelouč - oddíl florbalu 
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