
�������	
��������	
�

�������� �������

�����

��	�
��

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

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



2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce 

Inzerce



10 / 2012 3

Zprávy z radnice !

52. schůze rady města se uskuteč-
nila 20. 8. 2012. Radní vzali na vědo-
mí zprávu o monitoringu svozu odpadu
za 1. pololetí 2012. Při kontrolách se stá-
le opakují v menší míře stejné nedostatky
typu nezabrzděných kontejnerů, s vybu-
dováním zpevněných ploch se zlepšila
situace ohledně vracení nádob na původ-
ní místo. V červenci 2012 byla z důvodu
požadavku na odstranění kontejnerů
z parkoviště u Penny Marketu odborem
správy majetku a infrastruktury vybudo-
vána zpevněná plocha v ulici Sportovní
u obchodního domu Tesco, kam byly kon-
tejnery přemístěny. Projednány byly také
zápisy ze schůzí osadního výboru Lohe-
nice a Tupesy. Schválen byl radními zá-
měr zateplení budovy městského kina
s využitím podpory z programu Zelená
úsporám v roce 2013. V polovině roku
2013 bude vypsána poslední výzva pro-
gramového období EU 2007-2013 k před-

kládání žádostí o podporu na zateplení
veřejných budov z programu Zelená úspo-
rám. V rámci této podpory se jedná o vý-
měnu oken (dveří), zateplení obvodového
zdiva a střechy budovy s cílem snížení
energetické náročnosti. Dle předběžného
odhadu by se jednalo o investici ve výši
cca 3 mil. Kč, z toho by menší část činila
spoluúčast města. Radní rovněž schváli-
li žádost Rugby Clubu Přelouč o. s. na po-
skytnutí finančního příspěvku z rozpoč-
tu města ve výši 40.000,- Kč na pořízení
světelné časomíry na přeloučské ragbyo-
vé hřiště a příspěvek ve výši 3.000,- Kč
Českému svazu včelařů, Základní organi-
zaci Přelouč na provoz a spolkovou čin-
nost.

53. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 3. 9. 2012. Radní na
ni doporučili zastupitelstvu města schvá-
lit návrh rozpočtových opatření č. IV roz-

počtu města pro rok 2012. Schválena
byla radou města i smlouva o dílo na
realizaci sportovního hřiště v místní čás-
ti Klenovka s firmou JB ESTATE, s.r.o. Pro-
vodín za cenu 418.990,- Kč včetně DPH.
Na základě požadavku Osadního výbo-
ru Klenovka na výstavbu hřiště pro vo-
lejbal, nohejbal a tenis, financovaného
z daru získaného od provozovatele foto-
voltaické elektrárny, byla Odborem sprá-
vy majetku a infrastruktury vypracována
zjednodušená projektová dokumentace
a vypsáno výběrové řízení na zhotovite-
le hřiště. Osloveno bylo 10 firem zabýva-
jících se výstavbou hřišh, nabídku podaly
dvě firmy a na základě hodnotícího krité-
ria, kterým je nejnižší nabídková cena, je
hodnotící komisí k realizaci zakázky do-
poručena firma JB Estate, s.r.o. Provodín.
Schválena byla dále smlouva o poskyt-
nutí dotace k projektu „Rekonstrukce ko-
telny Základní umělecké školy Přelouč
na učebnu zpracování a reprodukce zvu-
ku“ financovaného z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Severovýchod.

mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

XIV. zastupitelstvo města Přelouče proběhlo 13. 9. 2012 na
MěÚ Přelouč. Na svém programu mělo mimo jiné projednání
návrhu zadání územního plánu Přelouče. Materiál byl zastu-
pitelům předložen k připomínkování či uplatnění podnětů a dá-
le bude předložen k vyjádření dotčeným orgánům. Jeho zpra-
covatelem je spol. ATELIER T-plan, s.r.o. Praha. Na prosincovém
zasedání zastupitelstva města bude materiál - po event. zapra-
cování připomínek či podnětů - předložen zastupitelům ke
schválení jako závazný výchozí dokument pro tvorbu nového
územního plánu města. Vzhledem ke složitosti i důležitosti ma-
teriálu byl na zasedání zastupitelstva přítomen hlavní projek-
tant spol. ATELIER T - plan p. ing. Arch. Beránek, který přímo rea-
goval na připomínky či podněty zastupitelů. Zastupitelé poté
vzali „Podklad pro návrh zadání územního plánu Přelouč“ na
vědomí. 

Na vědomí vzali rovněž stanoviska výboru majetkového,
finančního a kontrolního. Z výboru finančního vyplynulo, že
členové FV se shodli na podpoře spoluúčasti při nákupu za-
metacího stroje a navýšení výdajové části o 500.000,- Kč. Na
vědomí vzali zastupitelé i zápisy ze schůze osadních výborů
Lohenice, Mělice a Klenovka. Ze zápisu OV Lohenice ze dne
14. 8. 2012 vyplývají tyto požadavky na město: označení zatáč-
ky u komory směrem od Lohenic značkou Z03 vodící tabule, či
podobnou. Důvodem je několik havárií v minulosti a smrtelná
nehoda v loňském roce. Dalším požadavkem je vybudování
cesty v ulici za čekárnou, chodník k nové zástavbě a dokon-
čení povrchu okolo návsi. Zastupitelstvo rovněž schválilo roz-
počtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2012 s tím, že

příjmy rozpočtu budou činit 134.454 tis. Kč a výdaje budou či-
nit 150.180 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 15.726 tis. Kč bu-
de pokryt financemi z minulých let. Schváleno bylo i navýšení
dotace TJ Sokol Přelouč z rozpočtu města v roce 2012 o část-
ku 50.000,- Kč určenou na úhradu nákladů za energie a výdaj
ve výši 500.000,- Kč Technickým službám Přelouč jako účelově
vázanou dotaci do investičního fondu organizace na pořízení
silničního zametacího vozu v rámci žádosti o podporu ze SFŽP.

mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Ekologická újma

Do konce roku 2012 je povinna většina podniků splnit no-
vou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologic-
ké újmy (EÚ) podle zákona 167/2008 Sb. o EÚ a nařízení
vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik EÚ.

Hodnocení se provádí pro jednotlivé činnosti, které jsou
uvedené v příloze zákona (např. nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami, zacházení s vodám závadnými látkami,
nakládání s vodami, provoz zdrojů znečišhování ovzduší podlé-
hajících povolení ad.). Na základě výsledků hodnocení vznik-
nou některým společnostem další povinnosti (provedení po-
drobné hodnocení rizik a finanční zajištění pro případ EÚ).

Podrobnější informace včetně formuláře Hodnocení
rizik naleznete na webových stránkách města Přelouče -
- www.mestoprelouc.cz. 

Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru životního prostředí



Starostka města Přelouče podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

oznamuje

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
v pátek dne 12. 10. 2012 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

- ve volebním okrsku číslo 1 je volební místnost 
Přelouč, Kladenská čp. 494 (Základní škola)

- ve volebním okrsku číslo 2 je volební místnost 
Přelouč, Masarykovo nám. čp. 45 (Základní škola)

- ve volebním okrsku číslo 3 je volební místnost 
Přelouč, Masarykovo nám. čp. 45 (Základní škola)

- ve volebním okrsku číslo 4 je volební místnost 
Přelouč, Kladenská čp. 494 (Základní škola)

- ve volebním okrsku číslo 5 je volební místnost 
Přelouč, Obránců míru čp. 1025 (gymnazium)

- ve volebním okrsku číslo 6 je volební místnost 
Přelouč, Obránců míru čp. 1025 (gymnazium)

- ve volebním okrsku číslo 7 je volební místnost 
Přelouč, Račanská čp. 401 (areál chovatelů)

- ve volebním okrsku číslo 8 je volební místnost 
Přelouč, Libušina čp. 1060 (domov důchodců)

- ve volebním okrsku číslo 9 je volební místnost 
Lhota čp. 55 (obecní úřadovna)

- ve volebním okrsku číslo 10 je volební místnost 
Lohenice čp. 27 (obecní úřadovna)

- ve volebním okrsku číslo 11 je volební místnost 
Mělice čp. 10 (obecní úřadovna)

- ve volebním okrsku číslo 12 je volební místnost 
Štěpánov čp. 10 (obecní úřadovna)

- ve volebním okrsku číslo 13 je volební místnost 
Klenovka čp. 19 (obecní úřadovna)

- ve volebním okrsku číslo 14 je volební místnost 
Tupesy čp. 16 (obecní úřadovna)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí
totožnost a státní občanství České republiky (platným občan-
ským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Ne-
prokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno. 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo
ulice, nejsou vypsána čísla popisná. 

Pozor!
Dochází ke změně volební místnosti u okrsku

č. 1, kde voliči volili v budově KVT a nyní byla vo-
lební místnost umístěna do ZŠ Kladenské. 

Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. čer-
vna 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje do-
savadní zákon číslo 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí před-
pisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon o ovzduší nabývá
účinnosti dne 1. září 2012. Nové prováděcí předpisy k tomu-
to zákonu jsou v současné době v přípravě tak, aby byly platné
také k 1. 9. 2012.

Cílem nového zákona je dosáhnout dalšího snížení emisí
a zlepšení kvality ovzduší a současně snížení administrativní
zátěže pro podniky. Zákon se zaměřuje na znečišhovatele, po-
platky a vymezování nízkoemisních zón.

Nový zákon přináší mnoho nových pravidel a povinnos-
tí. Jeho plné znění naleznete na webových stránkách měs-
ta Přelouče - www.mestoprelouc.cz. 

Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru životního prostředí
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Oznámení o době a místě
konání voleb

do Zastupitelstva Pardubického kraje

Nový zákon 
o ochraně ovzduší

Upozornìní týkající se podzimního mobilního svozu
komunálního odpadu

V předstihu informujeme občany, že podzimní svoz větví proběhne
ve dnech 12. (město) a 19. (místní části) listopadu 2012. Svoz vel-
koobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektro-
zařízení v místních částech proběhne 24. listopadu 2012; bližší
informace týkající se těchto svozů najdete v listopadovém čísle.

Inzerce



22. 9. 2012 proběhl v Přelouči již XVIII. ročník udílení Cen
Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony
v dabingu. Slavnostního večera se ve společenském sále Ob-
čanské záložny kromě představitelů města, odborné poroty
a řady novinářů zúčastnily i známé herecké osobnosti. Přípra-
vou scénáře a režie se ujal Pavel Vantuch. Úvodního slova se
pak již tradičně ujala paní Pavlína Filipovská a mezi dalšími
účinkujícími byl např. Václav Marek a jeho Blue Star, Pavel
Švestka, Kamila Novotná nebo Ivo Jahelka. Celým programem
pak provázel Ondřej Kepka. 

Zkrácený záznam předání cen za dabingovou tvorbu v ro-
ce 2011 - Ceny Františka Filipovského natočila Česká televize
a bude vysílán 29. 9. 2012 v 16.55 na ČT 2. 

Odborná porota letos zasedala od 16. listopadu 2011 do
12. června 2012 a opět neměla jednoduchý úkol. 

Nakonec rozhodla takto: 

V hlavní kategorii, tj. Cenu Františka Filipovského za nej-
lepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu si letos
odnesla Jana Hlaváčová za roli Séraphine ve stejnojmenném
filmu a Jaromír Meduna za roli Roberta Maxwella ve filmu
MAXWELL. Obě ceny uděluje Město Přelouč spolu se Zvlášt-
ní cenou Františka Filipovského za mimořádné dabingové
zpracování televizních nebo filmových snímků různých žán-
rů tvorby animované a dětské. Tu si letos odnesl snímek RAN-
GO v překladu Petra Putny, úprava Jana Unruhová, zvuk Filip
Mošner a režie Alice Hurychová, vyrobila LS Production pro
MAGICBOX.

Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořád-
nou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuální-
ho díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů zís-
kal snímek IVAN HROZNÝ - překlad Luisa Averina, úprava
Martin Kot, vyrobilo studio Josefa Petráska pro HOLLYWOOD
CLASSIC ENT. 

Dalším oceněním je CENA FITESu za mimořádné dabin-
gové zpracování hodnotného audiovizuálního díla včetně
seriálů. Tuto cenu uděluje Český filmový a televizní svaz FITES
a přebírá ji režisér českého znění nebo jím určený zástupce.
V letošním roce ji získal snímek MILDRED PIERCEOVÁ v pře-
kladu Jany Děžínské, dialogy Radka Přibyslavská, zvuk Petr
Mandák, režie Vladimír Žlánský, vyrobila SDI Media pro
HBO Česká republika. 

Cenu Sennheiser a Asociace pracovníků se zvukem za
nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla, udělova-
nou Asociací pracovníků se zvukem získal snímek SHER-
LOCK - epizoda „Velká hra“ - zvuk Petr Lenděl, vyrobila Čes-
ká televize. 

Udělena byla také Zvláštní cena poroty za mimořádný
dětský herecký výkon v dabingu - „Kouzelný prsten“ - ga-
rantem Ondřej Kepka a Prezidium Herecké asociace. V letoš-
ním roce cenu získala MARIANNA JURKOVÁ za roli Addie ve
filmu PAPÍROVÝ MĚSÍC, překlad Pavel Medek, zvuk Zdeněk
Hrubý, dialogy a režie Iva Valentová, vyrobila Česká televize. 

Udělena byla opět i CENA DIVÁKU za nejlepší výkon ne-
bo dílo v dabingu. O udělení této ceny hlasují diváci na strán-
kách www.dabingforum - pod záštitou společnosti INTERGRAM -
- nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových

a zvukově obrazových záznamů. Letos si cenu odnesl David
Novotný za ztvárnění Barneyho Stinsona v seriálu Jak jsem
poznal vaši matku v režii Filipa Jančíka, vyrobila S Pro Alfa
CZ a.s. pro FTV Prima s.r.o. 

Cenu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu,
kterou uděluje FITEs si letos odnesl ELMAR KLOSS.

Udělena byla jako každoročně i cena F. Filipovského za
celoživotní mistrovství v dabingu. Tuto cenu uděluje prezí-
dium Herecké asociace a letos ji získala herečka Ivanka De-
vátá a herec Ladislav Mrkvička. 

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

Počet kategorií vzrostl na 10. Byla ustanovena ZVLÁŠTNÍ
CENA POROTY za mimořádný dětský herecký výkon v dabin-
gu „KOUZELNÝ PRSTEN“ - garantem Ondřej Kepka a prezidium
Herecké asociace. 

mh

Město Přelouč děkuje všem sponzorům za finanční po-
moc při pořádání XVIII. ročníku Cen Františka Filipovského.
Jmenovitě: ČEZ,a.s., SVOS spol. s.r.o., BOUDA MÁMA SUPER
Sport spol. s.r.o., BIS Czech s.r.o., KOOPERATIVA pojiš-
sovna, a.s., MOVER spol. s.r.o., ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.,
EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o., HOMA HOLDING, s.r.o., HO-
TEL FONTÁNA, STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., GENE-
RALI POJIŠŤOVNA, a.s., KIEKERT - CS, s.r.o., K2 INVEST s. r. o,
KASI, spol. s.r.o., TEPELNÉ ZDROJE PŘELOUČ, s.r.o., VAK Par-
dubice, a.s., AIR - Matyáš, s.r.o., ELMET, spol. s.r.o., AGRA -
- BOHEMIA,a.s., MPH MEDICAL DEVICES, s.r.o., BRUNTHA-
LLER - CS, s.r.o., JENTA spol. s. r. o., M&M reality holding, a.s.,
MYDAT, spol. s. r. o., SUMO, s.r.o., JK MONT, s.r.o., LIPONO-
VA, a.s., K+N stavební společnost, s.r.o., TLAPNET s.r.o. 

Za podporu patří poděkování též Ministerstvu kultury,
Pardubickému kraji, České televizi a Českému rozhlasu
Pardubice.
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XVIII. ročník udílení cen za nejlepší tvůrčí
a herecké výkony v dabingu 

- Přelouč 2012

Poděkování

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU MĚSTA PŘELOUČE
dne 23. října 2012 od 18.00 hodin

ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma

XVIII. ročník udílení Cen Františka Filipovského



Vážení čtenáři, v následujících číslech Roštu bychom vám
rádi poskytli potřebné informace o systému sociálního zabez-
pečení a základní kontakty na instituce, které v systému so-
ciálního zabezpečení a sociální politiky v regionech Pardubic-
kého kraje působí. Rovněž bychom vám rádi poskytli potřebné
informace o sociálních a souvisejících službách, které nabízí
pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. 

Jak řešit nepříznivou sociální situaci
Základní informace o možnostech řešení nepříznivé sociál-

ní události poskytují všechny úřady obcí II. a III. typu (městské
úřady, magistráty města), pobočky Úřadu práce ČR, okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení a poskytovatelé sociálních služeb.
Tyto subjekty mohou bu~ samy poskytnout specifickou pomoc,
která vede k řešení nepříznivé sociální situace, nebo doporu-
čit na koho se má občan obrátit. 

Kompetence jednotlivých úřadů
Pobočky Úřadu práce ČR
" zaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti

" dávky státní sociální podpory, dávky pomocí v hmotné nouzi,
dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči

" inspekce kvality sociálních služeb

Okresní správa sociálního zabezpečení
" důchodové pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní dů-

chody),

" nemocenské pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá po-
moc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a ma-
teřství)

" lékařská posudková služba

Obce s rozšířenou působností
" výkon sociální práce pro osoby v nepříznivé sociální situa-

ci (např. senioři, osoby v nepříznivé sociální situaci (např. se-
nioři, osoby se zdravotním postižením, sociálně ohrožené
rodiny s dětmi, lidé v akutní krizi i dlouhodobě nepříznivé so-
ciální situaci, cizinci, oběti domácího násilí, osoby vylouče-
né ze společnosti apod.) - poradenství a pomoc při řešení
nepříznivé sociální situace občanů a podpora jejich sociál-
ního začleňování. Sociální práce je poskytována na celém
území správního obvodu obce

" výkon sociální práce ve prospěch osob, které jsou ohroženy
hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nachá-
zejí - poradenství a pomoc při řešení obtížné životní situa-
ce občanů (např. ztráta bydlení, nedostatečné příjmy, dluho-
vá problematika, životní krize apod.).

" sociálně právní ochrana dětí - poradenství rodinám s nezle-
tilými dětmi, agenda náhradní rodinné péče, výkon funkce
kolizního opatrovníka, prošetřování rodinných a výchovných
podmínek pro zabezpečení řádného vývoje dětí, řešení pro-
blematiky dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných,
péče o děti s opakovanými poruchami chování atp. 

Obce s pověřeným obecním úřadem
" výkon sociální práce ve prospěch osob, které jsou ohroženy

hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nachá-
zejí - poradenství a pomoc při řešení obtížné životní situa-
ce občanů (např. ztráta bydlení, nedostatečné příjmy, dlu-
hová problematika, životní krize apod.). Sociální práce je
poskytována na celém území správního obvodu obce. 

Krajský úřad
" zajišhuje zejména metodickou podporu obcím v oblasti so-

ciální práce a sociálně právní ochrany dětí

" vede evidenci pro účely zprostředkování náhradní rodinné
péče, zajišhuje odborné posouzení dětí a žadatelů, zprostřed-
kovává osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče, dává
vyjádření soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo
o osvojení dítěte

" zajišhuje registraci poskytovatelů sociálních služeb

" zajišhuje protidrogovou politiku kraje, prevenci kriminality
kraje a agendu koordinátora pro romské záležitosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
" vedle jiných činností je odvolacím orgánem proti rozhod-

nutí Úřadu práce ČR v systémech pomoci v hmotné nouzi,
státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávek pro oso-
by se zdravotním postižením.

Pokračování příště
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3. 10. 1909 se konalo na choltickém hřbitově slavnostní
odhalení náhrobního pomníku básníku Bohdanu Jelínkovi. 

3. 10. 2008 zemřel v Přelouči dlouholetý městský stavitel
František Štruml, rodák z Lohenic dne 22. 2. 1926.

5. 10. 1982 zemřel v Praze prof. RNDr. Václav Pleskot, ma-
tematik, profesor na jaderné fyzikální fakultě ČVUT v Pra-
ze, později její rektor. Byl též autorem univerzálního logarit-
mického pravítka. Rodák z Přelouče dne 17. 11. 1907.

6. 10. 1920 byl v Řečanech nad Labem odhalen pomník
padlým v první světové válce.

7. 10. 1990 byl v Přelouči založen ORIENT CLUB, od 20. 1.
1993 se přeregistroval na nezávislou organizaci s působ-
ností v ČR.

7. 10. 1995 se konalo na Svatém poli v Přelouči slavnost-
ní znovuzavěšení zvonu a pietní vzpomínka na národní mu-
čedníky. 

8. 10. 1885 se narodil v Jilemnici hudební pedagog a skla-
datel, hornista František Jánský, který získal hudební zá-
klady od Františka Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů
z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně, kde
18. 6. 1961 zemřel. 

8. 10. 1933 bylo otevřeno v Cholticích Muzeum básníka
Bohdana Jelínka, tamního rodáka (nar. 21. 6. 1851, zemřel
tamtéž ........1874. ??????

8. 10. 1958 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 17. 5.
1909), JUDr. Jaroslav Sluka, soudce a právní publicista, pra-
covník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti, au-
tor četných právnických příruček. 

9. 10. 1934 byla v Přelouči otevřena lékařská poradna „Na-
šim dětem“ pro děti ve věku 6-14 let. 

9. 10. 1997 vyplula po Labi z Chvaletic do Hamburku říč-
ně námořní lo~ „Pardubice“ o tonáži 1850 t, kterou si ob-
jednal německý rejdař. 

10. 10. 1908 otevřel první tiskárnu v Přelouči místní rodák
Otakar Ludvík, v níž byly mj. vytištěny Dějiny města Přelou-
če od Josefa Lédra. Byla zrušena v r. 1951. 

10. 10. 1948 se narodil v Abertamech (Karlovarsko) Karel
Šmíd, cestovatel, zakladatel „African Clubu“ v Přelouči. 

10. 10. 2008 zemřela v Praze národní umělkyně Jiřina Pet-
rovická, členka činohry Národního divadla v Praze, nar. 30. 1.
1923 v Pardubicích, své dětství prožila v Přelouči, byla též
aktivní členkou pražského Klubu rodáků a přátel města Pře-
louče v Praze. 

11. 10. 1919 zemřel v Přelouči ředitel kůru, městský kapel-
ník a učitel hudby František Filipovský st.., autor četných hu-
debních skladeb. 

11. 10. 1921 byl založen smíšený pěvecký sbor „Josef Bo-
huslav Foerster“. Název přijal se souhlasem hudebního skla-
datele J. B. Foerstra, který se o osm let později stal čestným
členem sboru.

12. 10. 1963 se v Pardubicích narodil Petr Vorel, PhDr., CSc,
historik, numismatik, 1999, spoluautor nových Dějin města
Přelouče. 

13. 10. 1923 zemřel v Praze a pochován v Přelouči Ing. Jan
Vincenc Diviš, bývalý ředitel místního cukrovaru, v letech 1914-
-1919 starosta Přelouče, zakládající člen městského muzea.

13. 10. 1988 zemřel v Praze kladrubský rodák František (Ha-
nek) Pivec, čsl. reprezentant ve stolním tenisu, později spor-
tovní novinář a publicista. V mládí patřil k nejaktivnějším
sportovcům města Přelouče, kopaná, tenis, stolní tenis. 

15. 10. 1941 byla v Přelouči zrušena expozitura pardubické-
ho okresního úřadu. 

15. 10. 1946 bylo zahájeno vyučování v přeloučské Lidové
škole osvětové. 

16. 10. 1922 byla zahájena pravidelná autobusová dopra-
va 2x denně na lince Čáslav - Přelouč a zpět.

17. 10. 1959 se narodila v Praze PhDr. Hana Vincenciová,
historička Východočeského muzea v Pardubicích, spoluau-
torka nových dějin města Přelouče s Mgr. Janem Tetřevem -
- dílů 3 a 4 (r. 2004-2007).

18. 10. 1899 se narodil v Přelouči prof. PhDr. Stanislav Ve-
linský, pedagog, propagátor moderních pedagogických smě-
rů u nás. Působil na univerzitách v USA, později v Oxfordu. 

20. 10. 1880 zemřel ve Valech u Přelouče Václav Pour, po-
slanec zemského sněmu. Právník a mlynář, přítel K. Hav-
líčka Borovského, účastník revolučního dění 1848.

20. 10. 1914 zemřel v Kyjevě Vikentij Vječeslavovič Chvoj-
ka, rodák ze Semína, v r. 1850 český archeolog, zakladatel
a první ředitel muzea v Kyjevě. 

20. 10. 1920 vznikla v Přelouči katolická Tělocvičná jedno-
ta „Orel“. 

21. 10. 1935 bylo vojenské cvičiště v Přelouči u Hájku pro-
najato vojenské správě na letiště. 

22. 10. 1928 se narodil v Zámostí prof. MUDr., Jiří Havlík, DrSc.
V mládí pobýval s rodiči v Přelouči, přednosta infekční klini-
ky 2. lékařské fakultní nemocnice na Bulovce, hlavní odbor-
ník MZd. ČR pro infekční choroby. 

24. 10. 1879 se narodil v Nových Dvorech Josef Ledr ml., pe-
dagog, učitel na měšhanské škole v Přelouči, později okres-
ní školní inspektor v Pardubicích. Autor učebnic zeměpisu
a dějepisu. Syn Josefa Ledra st., autora Dějin města Přelou-
če nad Labem. 

25. 10. 1285 se datuje první písemná zmínka o městečku
Choltice na Přeloučsku v listině, kterou král Vladislav II. dá-
vá Záviši z Falkenštejna některá města. 

26. 10. 1993 zemřel v Praze přeloučský rodák a čestný ob-
čan tohoto města František Filipovský ml., divadelní, filmo-
vý a televizní umělec. 

26. 10. 2004 zemřel v Praze prof. PhDr. Zdeněk Matějíček,
Dr.Sc., dětský psycholog, autor a spoluautor řady odbor-
ných knih a psychických deprivací v dětství, vyrůstal v Klad-
rubech nad Labem, člen Klubu rodáků a přátel města Pře-
louče v Praze.

28. 10. 1936 jmenovala přeloučská městská rada čestnými
občany města T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a Františka Udr-
žala. 

28. 10. 1946 byla v Přelouči otevřena dřevěná lávka přes
Labe na Slavíkovy ostrovy. 

28. 10. 1866 se narodil v Bukovce Bohdan Dobiáš, historik,
profesor dějepisu a zeměpisu, autor monografie „Husitské
hnutí v severovýchodních Čechách“. 

30. 10. 1932 byla v Přelouči ustavena Národní jednota stře-
lecká. 

31. 10. 1896 se narodil v Přelouči Jindřich Vojtěch Flos, pe-
dagog, od roku 1935 okr. školní inspektor v Táboře a Jab-
lonci nad Nisou. 

F. H.

Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora
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25. září 2012 navštívil Přelouč ministr dopravy Pavel Dobeš.
Na své pracovní cestě se setkal s představiteli města, starostkou
města I. Burešovou a místostarostou města I. Moravcem. Pro-
jednávána byla především otázka splavnění Labe. Pracovní
schůzky se kromě představitelů města zúčastnil i náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Mezi dalšími po-
zvanými hosty byl např. i generální ředitel Povodí Labe pan Še-
besta a projektový manažer vodních cest pan Petr Sedlák.

Na Klenovce na rybníčku
Chytaj děti na udičku
Malé, velké rybičky
Dívejte se, lidičky.

Konec prázdnin a děti mají jednu z posledních možností, jak
si společně zasoutěžit na místní vodní nádrži ve třetím roční-
ku chytání rybiček. 

V rodině, kde je více dětí, museli při nahazování vrbového
proutku s háčkem pomáhat i maminky a tatínkové. V některých
případech i dědečkové. 

Po hodině lovu a sečtení úlovků bylo veřejné vyhlášení ví-
tězů na dětském hřišti před kulturním zařízením. První tři sou-
těžící (Pavel Pospíšil, Matěj Šíf a Tereza Veselá) jsme odměnili
diplomem, drobným dárkem a sladkostí. I ostatní děti si mohly
také zamlsat drobnou sladkost. 

Po chvilce volné zábavy si všichni malí rybáři opekli buřtí-
ky. Dospělí se také nenudili, pro ně bylo též občerstvení a gri-
lovaná kýta. Počasí moc nepřálo, ale všem se rybaření líbilo.
Svědčí o tom i to, že se této akce zúčastnily i děti s rodiči ze
sousední obce Valy. 

Za vše musíme poděkovat osadnímu výboru v Klenovce, je-
ho členům a pár dobrovolníkům, kteří vše zajistili. 

kronikářka K. Veselá

13. 10. 2012 Setkání sborů ve Dvoře Králové

20. 10. 2012 Festival v KD Hronovická Pardubice (17.00)

21. 10. 2012 Koncert k 60. výročí otevření 
Sboru Tůmy Přeloučského (17.00) 

28. 10. 2012 Pomník - Den vzniku samostatného 
Československého státu (10.00)

Na novou sezónu 2012-2013 se sbor J. B. Foerster začal
připravovat na třídenním soustředění ve Štěpanické Lhotě ve
dnech 31. 8. - 2. 9. 2012. V krkonošském prostředí, které nám
i přes nepřízeň počasí připadalo příjemné, jsme se několik ho-
din denně věnovali nácviku nových skladeb. V sobotním pozd-
ním odpoledni jsme využili dvouhodinového okamžiku, kdy kap-
ky deště nestihly dopadnout na zem. S cílem načerpat zásoby
horského vzduchu jsme zařadili terénní vycházku do Benecka.
Až při návratu domů nás doprovodilo slunce. 

D. Jiroutová
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Návštěva
ministra dopravy

Koncerty a vystoupení
v říjnu

OSADNÍ VÝBOR
KLENOVKA

Zahájení sezóny
pěveckého sboru J. B. Foerster
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Pozorný čtenář Přeloučského Roštu
si jistě vzpomene, že se slečnou Kristý-
nou Dostálkovou jsme vás již před ča-
sem seznámili. Představili jsme vám ne-
jen ji, ale i jejího čtyřnohého přítele Tjaba.
V letošním roce uskutečnila pracovní ces-
tu do severního Švédska, kde se starala
o smečku 60 tažných psů. O tom, jak se
jí ve Švédsku žilo a jak se k této práci
dostala, vám přinášíme následující roz-
hovor. 

Na jak dlouho jste do Švédska odjela?
Ve Švédsku jsem byla celkem 5 mě-

síců - měsíc vloni v létě, pak jsem mu-
sela zpátky do školy a poté jsem se tam
vrátila začátkem března. Koncem června
jsme se bohužel museli vrátit, pokud jsem
chtěla, aby nám zůstaly platné záchra-
nářské zkoušky. 

Jak jste se k této práci dostala?
Hledala jsem nějakou zajímavou bri-

gádu na prázdniny a věděla jsem, že je
možnost jet pracovat k saňovým psům.
Jenže většina pracovních nabídek je z Al-
jašky nebo Kanady, kde je to sice moc
hezké, ale ceny letenek byly trochu mi-
mo můj finanční dosah. Tak jsem měla
velkou radost, když se mi podařilo obje-
vit inzerát ze Švédska, a ještě větší, když
jsem byla přijata a nebyl problém si s se-
bou vzít i svého psa. 

Poznala jste jistě trochu z jiné strán-
ky život ve Švédsku, získala nové zku-
šenosti, možná i přátele. Co vám tato
cesta přinesla?

Určitě nové přátele, tunu zkušeností
co se kynologie týče, protože v relativně
krátké době mi prošlo rukama 60 psů,
kteří ač byli (až na jednu výjimku - Co-
oper nebyl husky, ale malamut) stejného
plemene, přesto měli všichni naprosto
odlišné a jedinečné povahy, na což se
při práci s nimi musel brát ohled. Strá-
vila jsem spoustu hodin pozorováním psí-
ho chování a psí řeči v obrovské smečce
psů. Dále jsem si na vlastní kůži ověřila,
že neexistuje něco jako nevycvičitelné (či
dokonce hloupé) plemeno, jak mnozí (ne-
jen) o huskounech tvrdí. Konkrétně hus-
kouni jsou velmi inteligentní, jen na ně

nesmíte jít silou. Pozitivní motivace fun-
guje skvěle. 

No a kromě kynologických zkušenos-
tí jsem si odvezla i spoustu zážitků z nád-
herné severské přírody, kam jsem ve vol-
ném čase vyrážela na pěší či sněžnicové
procházky a výlety se svým psem. Potka-
li jsme spoustu zvířat od losů, přes liš-
ky, tunu lumíků až po medvěda, viděla
jsem polární záři, poznala trochu jiný ži-
vot v místech, kde je to do nejbližšího
obchodu (či k doktorovi, či na veterinu)
40 km daleko.

Jaké to je zvládnout 60 psů najednou?
Tak ono nikdy nemáte puštěných

všech 60 psů najednou, i když i to je je-
den z dlouhodobých cílů. Já jsem tam
byla v podstatě už mimo závodní sezó-
nu (i když ještě pořád tam bylo mraky
sněhu), takže práce se trochu lišila od
toho, co by se dělalo v zimě. V zimě by
šlo o zapřahání, odpřahání, podoběho-
vou péči - napájení, mazání tlapek. Mo-
je práce v nezávodní sezóně mi přišla
zajímavější. Ráno se začínalo s každo-
denní rutinou jako je úklid, výměna vo-
dy, krmení, postupné vypuštění všech psů
do výběhu atp. Odpoledne se pak praco-
valo s konkrétními psy, povětšinou s tě-

mi, co měli nějaký problém. Bylo tam pár
psů, kteří přišli do kennelu až jako dospě-
lí a nebyli vůbec fixovaní na lidi - s těmi
se pracovalo s clickerem, učili se zákla-
dy poslušnosti, zkoušeli agility překáž-
ky - prostě šlo o to je nafixovat na lidi,
vysvětlit jim, že s lidmi je zábava. Pak
tam bylo pár odrostlých štěňat, na kte-
ré přes závodní sezónu nebyl čas, tak-
že vyrůstali bez přímého kontaktu se zbyt-
kem smečky a z nejistoty měli tendenci
napadat ostatní psy i sebe navzájem -
- když jsem odjížděla, tak už spokojeně
běhali ve výběhu s ostatními. Pak tam
byli malí prckové, které bylo potřeba so-
cializovat, hrát si s nimi, brát je na pro-
cházky, cvičit s nimi základy poslušnosti
a různý blbosti. Dále někteří psi neumě-
li vracení se do kotce na zavolání, což je
také bylo potřeba naučit, protože husky-
ho v relativně velkém výběhu budete chy-
tat dost těžko, pokud on nebude chtít.

Ještě bych dodala, že podrobnější
zápisky se brzy objeví u mě na blogu:
http://tjabuv.blogspot.cz/  

Co vás čeká v nejbližších dnech? Má-
te v plánu ještě něco podobného?

V nejbližších dnech a měsících mě
čeká dokončení školy, kterou jsem kvů-
li téhle cestě měla přerušenou.

Velmi děkuji za rozhovor i za váš čas
a zase někdy v brzké době se těším na
stránkách Roštu na shledanou. 

mh
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Kristýna Dostálková - Švédsko trochu jinak

Inzerce



10 / 2012 11

Inzerce !

Inzerce



Dětské dopravní hřiště
Ve spolupráci města Přelouč s BESIPem vzniklo pod měst-

ským parkem v prostorách bývalého skateparku dětské doprav-
ní hřiště, které bude sloužit školám i veřejnosti. Dětská hřiště
mají pro dopravní výchovu velký význam. Probíhá zde praktic-
ký nácvik řady dovedností, které děti potřebují pro zvládnutí
bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Školiteli bu-
dou strážníci Městské policie Přelouč, kteří v rámci prevence kri-
minality a dopravní výchovy povedou výuku této praktické části.

Protože je pro mimoměstské rodiče poněkud náročněj-
ší dopravit svému dítěti jeho kolo v den výuky na doprav-
ní hřiště, rád bych touto cestou oslovil ty, kteří mají doma
nepotřebné dětské jízdní kolo a byli by ochotni ho k výuce
nabídnout, aby se ozvali na níže uvedená telefonní čísla.

Dopravní hřiště je určené pro děti do 15-ti let a je přístup-
né od 8 do 20 hodin.

Pomoc v nouzi…
Dozorčí služby MP dostal telefonické oznámení od obyva-

telky domu s pečovatelskou službou, že z bytu jednoho z oby-
vatel vytéká voda. Hlídka MP na místě zjistila, že momentál-
ně v bytě nikdo není, a proto byli na místo zavoláni hasiči. Ti
rozbili okno do bytu a zjistili, že je prasklá hadička u WC. Byl
uzavřen přívod vody v bytě, zabezpečeno rozbité okno a in-
formován uživatel bytu.

Podvodník se vrací na místo činu…
Městská policie obdržela telefonické oznámení o podezře-

lém muži, který si chtěl půjčit v prodejně peníze a choval se
velmi podivně. Dle popisu osoby mělo jít o muže, který již pod-
vodným způsobem připravil prodavačku sousední prodejny

o několik stovek. Přesto, že byl zjištěn popis oso-
by (starší muž s vousy, světlé kalhoty, svetr, sluš-
ně oblečený) a hlídka ihned vyjela na místo, ne-
byl muž nalezen..

Opilý mladík…
Při kontrole města byl u Penny Marketu na-

lezen muž ležící na zemi. Při bližším ohledání
bylo zjištěno, že únavu tomuto muži způsobil
alkohol. Hlídce nadýchal 2,68 promile alkoholu
v dechu. Aby se mladíkovi nestalo nic horšího,
byl předán otci a následně předvolán a vyřešen

za své jednání.

Zmatená 
labus…

Občan Štěpá-
nova telefonoval
na služebnu MP
a sdělil, že na
komunikaci mají
labuh. Má strach,
aby se nestala ně-
jaká dopravní ne-
hoda. Labuh byla
odchycena a vy-
puštěna na bez-
pečném místě.

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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Tato významná rekreační lokalita na-
šeho města se stále těší oblibě spoluob-
čanů a to nejen pro dostupnost, ale pře-
devším pro skutečnou oázu klidu, kterou
tento přírodní park nabízí. Jak vůbec do-
šlo k vytvoření tohoto rekreačního prosto-
ru, bude předmětem dnešního příspěvku. 

Původní neregulované Labe využíva-
lo pro zmírnění rychlosti vodního toku čet-
ných oblouků, které jsou dosud patrny
v okolí našeho města, např. poblíž Lohe-
nic (povodí Komora), pod bývalým VOZ
(Houser) a především pak kolem nyněj-
ších Slavíkových ostrovů. Tyto oblouky vy-
tvářely romantická zákoutí s tůněmi, což
byl nepochybně opravdový ráj pro rybá-
ře. K negativním jevům naopak patřily
každoroční jarní záplavy polabských po-
lí, neboh neregulovaná řeka nedokázala
spoutat tyto jarní přívaly vod z našich hor
a bystřin. 

Při regulaci Labe v roce 1911 byly
oblouky toku zkráceny prokopáním po-
zemků - m. j. i v části Na Dole, čímž se
dostala velká část pozemků místních ze-
mědělců za pravý břeh nového říčního
toku. Ředitelství pro stavbu vodních cest
vykoupilo proto od p. Josefa Slavíka a ně-
kterých občanů uvedené pozemky, aby
stát nemusel stavět lávku za účelem hos-
podaření na oněch pozemcích „za vodou“.
Město Přelouč je pak mělo v nájmu do
konce roku 1922 za roční nájemné ve
výši Kč 4.769,17. Městská rada však záhy
zahájila jednání o přímou koupi ostrov-
ních pozemků. Po delším jednání byl v ro-
ce 1922 podán Národnímu shromáždě-
ní návrh, aby tyto tzv. „remanence“ byly
městu Přelouči prodány. Obecní zastu-
pitelství se usneslo dne 20. 12. 1922 na
koupi uvedených pozemků k účelům za-
řízení veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy a zřízení lávky přes Labe na os-
trovy. Pozemky se měly uhradit z kme-
nového jmění a náklad na zřízení lávky
přes Labe, cca Kč 250.000, měl být kryt
výpůjčkou. Ředitelství vodních cest stano-
vilo přípisem ze dne 28. 5. 1923 výši ná-
hrady částkou Kč 131.215,-. Obecní za-
stupitelstvo na uvedenou částku dne 1. 9.
1923 přistoupilo, a tak se staly „remanen-
ce“, nebo-li Slavíkovy ostrovy, majetkem
města Přelouče. Název se zachoval po
původním majiteli polností panu Josefu
Slavíkovi. 

Toto vše se stalo za úspěšného sta-
rostování pana Františka Horáčka, býva-

lého berního ředitele. A jaký byl další osud
Slavíkových ostrovů? K následnému vy-
budování lávky přes Labe však pro ne-
shody v obecním zastupitelství nedošlo
a to pro nesouhlas zástupců agrární stra-
ny s jiným využitím pozemků než pro ze-
mědělství. 

Teprve po II. světové válce došlo v ro-
ce 1945 k vybudování dřevěné lávky za
pomoci armády, jmenovitě ženijního voj-
ska z Pardubic. Stalo se tak formou že-
nijního cvičení. Bohužel, ani tato lávka
neodolala v jednom povodňovém roce
mohutným jarním ledovým krám, které
mnohde opustily i koryto řeky a hledaly
si klidnější pohyb na přilehlých polích.

Po této zkušenosti s nebezpečným
vodním živlem bylo přikročeno k výstav-
bě bezpečné lávky dodavatelským způ-
sobem a to Pozemními stavbami Par-
dubice, kde tato „černá akce“ nesla hr-
dý název „Lávka Přelouč“. V důsledku
rozmaru počasí patřila tato malá sta-

vební akce z pohledu délky rozestavě-
nosti k těm největším. V pozdějších letech
došlo na Slavíkových ostrovech v akci
Z k vybudování přírodního koupaliště,
které se těšilo velkému zájmu širší ve-
řejnosti. Po roce 1968 bylo zde vybudo-
váno hřiště pro ragbisty, kteří do Přelou-
če přešli z posádky Bohdaneč. Zde také
získalo družstvo přeloučské Dukly titul
Mistra republiky ČSSR. 

Lze konstatovat, že nová lávka slou-
ží svému účelu dosud a lze si jen přát,
aby při případném splavnění Labe bylo
na její rekonstrukci pamatováno. Vždyh
takovým oddechovým areálem v blízkos-
ti centra města se mohou pochlubit jen
málokde. 

Je potěšitelné, že na další využití té-
to lokality je pamatováno i v Programo-
vém prohlášení městské rady. 

S použitím Lédrových „Dějin“ 
zpracoval František Hollmann
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Napsali nám !

Jak vznikly „Slavíkovy ostrovy“

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

Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst 
v okrese Pardubice

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI
Ukazatel stav k   31. 8. 2011   31. 7. 2012   31. 8. 2012
uchazeči o zaměstnání 5 652 5 746 5 725
volná pracovní místa 1 421 969 951
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 4,0 5,9 6,0
míra nezaměstnanosti v % 5,8 6,2 6,2

Míra nezaměstnanosti se v průběhu srpna 2012 v okrese Pardubice nezměni-
la a zůstala na 6,2 %. Počet uchazečů v evidenci se v srpnu oproti červenci snížil
o 21 osob, tj. o 0,4 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno na konci měsíce srpna 2012
celkem 951 volných pracovních míst. V porovnání s červencem počet volných míst
klesl o 18 míst, tj. o 1,9 %. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo se mírně
zvýšil na hodnotu 6,0 uchazeče.

Celkem 702 volných míst (73,8 %) bylo určeno pro dělnické profese a 249 míst
(26,2 %) pro pozice technické a ostatní. Nejvíce volných míst bylo pro vzdělanostní
kategorii základní vzdělání - 46,2 %, dále pro střední odborné vzdělání - 34,4 %,
pro střední odborné s maturitou - 13,4 % a pro vysokoškolské vzdělání - 4,9 %.

Informace: Michaela Hývlová
http://portal.mpsv.cz Kontaktní pracoviště Přelouč

Trh práce
na Přeloučsku



Prvňáčci
Ve škole už vše běží jako po drátku. I prvňáčci se tu cítí

jako doma. Čtou a píšou první písmenka a pronikají do tajů
matematiky. Jejich první školní den je pro ně už dávnou mi-
nulostí. Rodiče a prarodiče si však rádi prohlédnou fotogra-
fie připomínající jejich „start do života“. Povedl se. Přejme jim
devět úspěšných let na naší základní škole.

Ročníkový projekt šestých tříd
Žáci obou šestých tříd využili krásného zářijového počasí

k tomu, aby se navzájem lépe poznali a utužili nový kolektiv.
Vyrazili pod park, dále na Slavíkovy ostrovy a prošli se kolem
slepého ramene Labe. Hlavní náplní projektového dne byly hry
zaměřené na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce. Pře-
jeme šeshákům, aby šhastně propluli druhým stupněm ZŠ a do-
bře se připravili k dalšímu studiu.
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Základní škola
Smetanova ul.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 16. 10. úterý 14.00 — 16.30

17. 10. středa 7.15 — 8.00  a 14.00 — 16.30
18. 10. čtvrtek 7.15 — 8.00

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

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

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

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
Ve středu 24. 10. 2012

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

PřijFte se trochu bát
a projít si naši 
strašidelnou stezku
parkem u budovy 
1. stupně.

19.00 - předškoláci a mladší děti
20.00 - žáci 1. — 3. tříd a další zájemci
Zveme všechny malé děti, jejich rodiče či jiný doprovod.

ZŠ Smetanova, Přelouč



Pozdrav prvňáčkům
3. září začal nový školní rok a některé děti zasedly do škol-

ních lavic úplně poprvé. 22 prvňáčků v 1. A přivítala paní uči-
telka Ilona Richterová, 23 prvňáčků v 1. B paní učitelka Dana
Staňková.

Doufáme, že dětem jejich úsměv a elán vydrží co nejdéle.
Přejeme jim hodně úspěchu, zdaru a krásných chvil v celé
školní docházce.

Naše družinka
V letošním školním roce začalo navštěvovat ŠD 88 žáků.

Opět pracují 3 oddělení pod vedením 3 vychovatelek.
Kroužky, na které se děti každoročně těší, budou zaháje-

ny od poloviny října. Předběžně se jedná o tyto kroužky: 
Dovedné ruce pro prvňáčky - p. Prokopcová Kasalová
Dovedné ruce pro druháčky (třeháčky) - p. Zoulová
Angličtina pro prvňáčky - p. Zoulová
Angličtina pro druháčky - p. Zoulová
Florbal 1. - 3. tř. - p. Prokopcová Kasalová
Aerobic 1. - 3. tř. - p. Nečasová

Provoz ŠD je denně od 6.15 do 16.15 hodin.
Informační nástěnka ŠD je umístěna v okně u vchodových

dveří.
Velmi prosíme rodiče, aby respektovali čas výchovně vzdě-

lávací práce i kroužků a předčasnými odchody dětí nenarušo-
vali tuto činnost.

Dětem přejeme ve školní družině příjemný pobyt, nová ka-
marádství, načerpání nových sil po vyučování a získání dalších
poznatků a dovedností.

Rodičům přejeme hodně radosti ze svých potomků a těší-
me se s nimi na spolupráci.

E. Zoulová, ved. vych. vz.

Návštěva hasičského sboru
Dne 14. 9. 2012 navštívilo I. oddělení naší školní družiny

Hasičský záchranný sbor Přelouč. Děti měly možnost prohléd-
nout si vybavení hasičských vozů a dovědět se zajímavé infor-
mace o práci hasičů. 

Děkujeme sboru za možnost prohlídky a těšíme se na dal-
ší návštěvu.

K. Nečasová, vych. ŠD

Sběr starého papíru zahájen!
Během měsíce října a listopadu probíhá ve škole opět

sběr starého papíru. Pečlivě svázaný papír lze odkládat v bu-
dovách školy vždy ráno do 8 hodin, na hlavní budově i bě-
hem dopoledne (do vestibulu školy).
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JUBILANTI
Marie Kubátová 93 let
František Hollmann 91 let
Jaroslava Klapková 91 let
Helena Sodomková 90 let
Václav Jakubík 89 let
Ladislav Bašta 89 let
Jindřiška Balonová 88 let
Marie Korečková 88 let
Marie Pospíšilová 88 let
František Husák 88 let
Marie Hejtmánková 87 let
Jaroslav Hořák 87 let
Vladimír Panchártek 87 let
Miluše Zahradníková 87 let
Samuel Zelenák 86 let
Jaroslava Plačková 86 let
Ladislav Holý 85 let
Bohumír Bareš 85 let
Olga Holečková 85 let
Marie Žáčková 80 let
Helena Houfová 80 let
Stanislava Nekvapilová 80 let
Růžena Janoušková 80 let
Marie Gerndtová 80 let
Václav Riegr 80 let

Bohuslav Hudík 75 let
Jiřina Vášová 75 let
Bohumil Hudec 75 let
Josef Blažej 75 let
Anna Švecová 75 let
Milena Rambousková 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Hana a Miroslav Zářecký 15. 8.
Jitka a Libor Nalezinkovi 7. 8.
Ivana a Jaromír Koppovi 18. 7.
Anna a František Kubátovi

ZLATÁ SVATBA
Marie a Jaroslav Jarolímovi 25. 8.

KAMENNÁ SVATBA
Jarmila a Jaroslav Krčilovi 6. 9.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou pracovníkům Městského úřadu v Pře-
louči za blahopřání a dárek k 65. výročí našeho sňatku.

Jaroslav a Jarmila Krčilovi, Přelouč.

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Pozvánka na výstavu
Lepějovice v kresbách

MARCELY DANIHELKOVÉ
v čítárně Městské knihovny v Přelouči

od 1. 10. — 31. 10. 2012
Těšíme se na vaši návštěvu.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Na začátku nového školního roku ješ-
tě jednou děkujeme všem vyučujícím,
kteří nezapomínají, že naše knihovna
má pro školy vždy otevřené dveře.
I tento rok máme připraveno pro děti
mnoho zajímavých programů. Jejich
seznam je možné si vyzvednout v kni-
hovně, případně vyhledat na stránkách
www.mestoprelouc.cz.
Těšíme se na další spolupráci, která je
přínosná především pro děti, protože jim
otvírá cestu ke knihám a informacím.  

L. H.



Úspěchy absolventů ZUŠ Přelouč 
v přijímacím řízení na vyšší typ škol

Smyslem výuky základních uměleckých škol není jen výcho-
va a vzdělávání budoucích profesionálních umělců nejrůzněj-
ších oborů, ale celkový rozvoj všech dispozic každého jedince,
který se rozhodne v ZUŠ studovat. Nejedná se pouze o krou-
žek, i když i ten má jistě svoji váhu a nezastupitelnou roli, ale
jedná se o systematickou výuku, která by měla kromě radosti
přinést i vědění a touhu po dalším poznávání - nejen v oblas-
ti umění.

Snažíme se, aby děti i jejich rodiče chápali a vnímali od-
povědnost za společnou práci a nebrali vzdělání jen jako sa-
mozřejmost nebo třeba i nepříjemnou povinnost. Snad se nám
podaří ve spolupráci s rodiči náš záměr uskutečnit a snad bu-
deme mít i své pokračovatele v našich absolventech, kteří se
rozhodli ve studiu pokračovat na vyšších typech škol.

Držíme jim palce, aby jim umění a jeho poznávání přináše-
lo po celý život alespoň tolik radosti a životní energie jako nám.

Ve školním roce 2011/2012 podali přihlášku a byli na
školu vyššího typu přijati tito žáci: 

jméno žáka škola obor studia

Hudební obor

Diana Hladíková Konzervatoř Praha Sólový zpěv

Výtvarný obor

Anna Borovičková SUPŠ Ústí nad Orlicí Obor: textilní 
a interiérový design

Štěpánka Krausová SUPŠ Ústí nad Orlicí obor design oděvů
Ladislav Štěpina SUPŠ Jihlava Helenín obor malba a ilustrace
Klára Jeřábková Floristická střední škola HK obor grafický design
Tereza Večeřová SUPŠ hudebních nástrojů obor design interiérů

a nábytku HK
Lucie Mrštinová SOŠ cestovního ruchu s.r.o. obor grafický design

Pardubice

Literárně dramatický obor

Markéta Špicová Vyšší odborná škola herectví Herectví a moderování
Praha

Další úspěchy a uplatnění absolventů a žáků 
ZUŠ Přelouč:

# Žáci literárně dramatického oboru jsou i nadále angažová-
ni v mnoha inscenacích Východočeského divadla Pardubi-
ce. Jmenovitě jsou to tito žáci: Jakub Pospíšil, Josef Válek,
Martin Schreiner.

# Žáci literárně dramatického oboru spolupracují s VČD Par-
dubice na organizaci a účinkování na plese VČD, Komorní
filharmonie Pardubice a Magistrátu města Pardubice. Jsou
oslovováni i pro spolupráci na dalších PR akcích VČD Par-
dubice.

# Absolvent pěveckého oddělení Jakub Koch vyučuje na ZUŠ
Lovosice populární a sborový zpěv. Úspěšně složil maturit-
ní zkoušku na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Jeho žáci
dosahují výborných soutěžních výsledků. 

Momentka z Workshopu
Tato krátká glosa, stejně jako možnost vystavovat v útulném

prostředí zahradní galerie by nebyla vznikla, nebýt pozorných
pánů Dvořáčka a Schejbala. Díky jejich zájmu o širší dění v Pře-
louči pamatují na existenci a činnost výtvarného oboru a po-
druhé jsme byli toto září vystavujícími hosty v rámci jejich so-
chařského workshopu. 

Letos jsme se připomněli dokumentací naší akce venkov-
ního výpalu v papírové peci. 

Krom zmiňovaných pánů máme ještě pochopení a podpo-
ru v městské knihovně, kde jsme v témže čase vystavili „Taju-
plný les“. 

Tímto děkuji všem za jejich vstřícnost a možnost prezento-
vat práci výtvarného oboru ZUŠ. 

Tvůrčí náladu všem přeje 
Jan Vojtíšek, vyučující výtvarného oboru.

Koncert pro Světlušku
Benefičním koncertem, který se konal v úterý 11. 9. v koste-

le sv. Jakuba v Přelouči,
se i ZUŠ Přelouč připo-
jila k dobrovolným při-
spěvatelům Nadačního
fondu Českého rozhla-
su. Akce se konala ve
spolupráci s výborem
SRPŠ ZUŠ Přelouč a Kni-
hovnou Přelouč. Sbírko-
vé předměty tak mohli
zájemci zakoupit i ve středu 12. 2. v knihovně v Přelouči.

Celkem bylo vybráno 3.935,- Kč. Velký dík patří panu fará-
ři Pilkovi a jeho spolupracovníkům za poskytnutí prostor a zá-
zemí, paní ředitelce Válkové a rovněž všem, kdo přispěli do
sbírky. Odměnou byly, myslím, velmi zdařilé a důstojné výko-
ny všech účinkujících. Naše díky patří tedy i pěveckému sboru
Foerster a jeho dirigentovi Petrovi Vackovi.

vedení ZUŠ

DALŠÍ VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH DECHOVÉHO ORCHESTRU
Každoročně vyhlašuje Česká televize a Český rozhlas vel-

mi prestižní soutěž hudebních těles ze základních uměleckých
škola konzervatoří s názvem Concerto Bohemia. Na zákla-
dě studiových nahrávek, které jsou pořizovány během dubna
a května, vybírá porotave složení DrSc.h.c. Ilja Hurník (předse-
da poroty), Karel Vágner, Václav Blahunek, Ph.D., Jan Kučera
a Tomáš Brauner oceněné soubory, které se zúčastní slavnost-
ního koncertu ve Velkém sále paláce Žofín. Ten se bude ko-
nat 10. listopadu a v přímém přenosu ho odvysílá Český roz-
hlas 3 - Vltava, Česká televize pořídí záznam koncertu, který
zpravidla odvysílá během vánočních svátků. Náš dechový or-
chestr byl vybrán mezi sedm nejlepších souborů, které se le-
tošního 21. ročníku soutěže zúčastnily, a opět tím potvrdil svou
pověst jednoho z nejlepších republikových dechových orches-
trů. Gratulujeme a děkujeme Michalu Chmelařovi, Ivetě Troja-
nové a všem členům našeho veleúspěšného orchestru.

Petra Lojínová
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Přeloučské školství !

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Školní rok 2012/2013 byl na naší
škole zahájen v nových podmínkách. Po
loňské organizačně administrativní fá-
zi splynutí bývalých subjektů Gymnázia
Přelouč a Středního odborného učiliště
technického Přelouč byla v průběhu let-
ních měsíců realizována i fáze druhá, ná-
ročnější. V budovách gymnázia i jídelny
byly dokončeny stavební práce, vnikly no-
vé učebny a kabinety. Současně byly ve
všech prostorách instalovány nové dato-
vé rozvody, více než 9 km kabelů. Zde
budou probíhat výuka pro gymnázium
a hodiny teorie oborů grafiků a elektro.
Praktická část jejich výuky a dalších tří-
letých oborů bude realizována v areálu
školy v Jaselské ulici, který se také nevy-
hnul nutným úpravám. S koncem prázd-
nin však změny nekončí, v následujícím
období budou i za přispění finančních
prostředků z projektu „EU středním ško-
lám“ (cca. 1,5 mil Kč) postupně zlepšo-
vány podmínky pro 565 žáků, kteří byli
k 3. září zapsáni ve školní matrice (220 Gy,
345 SOŠ) Ty čeká náročná, teoretická, od-
borná a praktická výuka na základě jimi
zvoleného oboru vzdělání.

ředitelství školy

Z lavic gymnázia
#Oktáva nezklamala. Touto zprávou se

ještě vracíme do loňského školního ro-
ku, přesněji k předběžným výsledkům
státní části maturitních zkoušek. Té-
měř 40 % studentů oktávy si zvolilo
vyšší úroveň komplexní zkoušky z ang-
lického jazyka proti republikovým ne-
celým 14,5 %. Přesto třída ve srovnání
osmiletých tříd gymnázií dosáhla nad-
průměrné úspěšnosti 92 %. V ostatních
testech (Čj, M) naše výsledky těsně os-
cilovaly okolo republikového průměru.

#Prima - schůzka rodičů. 3. září 2012
nastoupilo do primy gymnázia 27 stu-
dentů. Jejich rodiče se sešli na první
schůzce SRPŠ dne 25. září. Zástupce
ředitele Mgr. Lubor Pacák a Mgr. Dou-
bravka Vavrečková, třídní učitelka, infor-
movali o organizaci studia a výchovná
poradkyně PhDr. Jana Horáková poskyt-
la rodičům rady, jak mohou pomoci dě-
tem při překonávání některých studij-
ních úskalí.

#Ve středu 5. září bylo možné v Tv
areálu školy spatřit slavný bezmotorový
kluzák Blaník původní československé
výroby z letiště Podhořany. Nešlo ale

o jeho nouzové přistání, členové tam-
ního aeroklubu se snažili žáky školy
praktickou ukázkou a prezentací oslo-
vit, zaujmout a získat posily do vlast-
ních řad. Zda se to podařilo, ukáže čas.

#Kvarta na návštěvě ve Zlaté kapličce.
Ve středu 19. 9. 2012 se studenti kvar-
ty nesešli před vyučováním ve své tří-
dě, ale zamířili na přeloučské nádraží.
A kam se vypravili? Cílem jejich cesty
byla Praha, konkrétně exkurze do Ná-
rodního divadla. Protože mnozí byli v his-
torické budově poprvé, vzal náš průvod-
ce, který se nás ve foyeru ujal, výklad
doslova od podlahy. Nejprve nás zave-
dl suterénu, do místnosti, kde se na-
chází nejen původní model divadla od
architekta Zítka, ale kde jsou umístě-
ny základní kameny celé stavby. Poté
jsme se pohodlně usadili v hledišti a vy-
slechli výklad o historii divadla. Nechy-
běly letopočty, zazněla jména známých
hrdinů a režisérů, ale dozvěděli jsme se
i celou řadu technických zajímavostí.
A když jevištní technik spustil na chvíli
slavnou Hynaisovu oponu, mnohým se
zatajil dech nad tou nádherou. A když
jsme z galerie poslouchali operní zkouš-
ku, věděli jsme, že ve Zlaté kapličce
nejsme naposledy. Určitě se sem vrá-
tíme na nějaké zajímavé představení.
(PhDr. Jana Horáková)

#Sportovní kurz Chorvatsko 2012.
Když jsme se (my, studenti sexty a sep-
timy) v pátek 7. září odpoledne celí na-
těšení scházeli k autobusu, měli jsme
před sebou bezmála deset společně
strávených dní. Po bezproblémové noč-
ní cestě autobusem jsme ihned dosta-
li možnost osvěžit svá otlačená těla

a přesezené hýždě v báječně čerstvém
chorvatském moři. Dále jsme se ubyto-
vali na svých apartmánech a byli se-
známeni s programem našeho sportov-
ního kurzu. Dalších pár dní jsme trávili
sportováním. Hráli jsme turnaje v plá-
žovém volejbale či tenise, jezdili na ko-
lech. Naše cesty vedly i do nedalekého
přístavu Biograd. Opalovali jsme svou
bledou pleh a učili se vařit instantní
a v některých případech i neinstantní
jídla. Druhou polovinu našeho pobytu
jsme ve středu začali celodenním výle-
tem na souostroví Kornati. K obědu nám
na lodi byla servírována ryba, steak a zel-
ný salát. Na samotných ostrovech nás
vítaly překrásné útesy, jezero Mir a exo-
tická příroda. Když jsme se náležitě
pokochali, vydali jsme se na zpáteční
cestu. Tentokrát se mnozí z nás, una-
vení, nechali lodí ukolíbat. Další ráno
se k nám doposud nezkažené počasí
obrátilo svými oblačnými zády a tím pře-
kazilo plánovaný cyklistický výlet. I přes
sychravé počasí jsme ale pokračovali
v turnajích, tentokráte kláním ve hře
pétanque. V pátek se počasí sice ne-
zlepšilo, ale to nás neodradilo od triat-
lonu, který probíhal za větru a částeč-
ně za deště. Po svém výkonu se každý
patřičně ohřál sprchou a čajem. Večer
jsme s kurzem rozloučili při kytaře. V so-
botu proběhla ještě krátká zastávka
v historickém městě Zadar, kde jsme
na břehu zastihli západ slunce, který
ještě o něco zkrášlil tamější atmosféru.
Do Přelouče jsme se vrátili v neděli před
devátou hodinou. Opět otlačení a ne-
vyspaní, ale s krásnými zážitky z tohoto
bezvadného, sportem nabitého, kurzu. 
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„Jirka bude mít v září kulatiny. Pono-
žek a kapesníků má plné skříně... raději
něco napište.“ Nápad hodný Chytré ho-
rákyně a tou Marcella bezesporu je. 

Ale jak mám s touto originální pro-
sbou proboha naložit!

Možná od začátku: 1. září - někdy
v minulém století - zašumělo přelouč-
ským vzdělávacím ústavem: „Nastoupil
mladý profesor!“ Chodby byly plné zvě-
davých očí každou přestávku. Mezi čtyři-
cetileté šedivé pupkaté geronty - už vím,
že vše je relativní - přišel černovlasý spor-
tovec! Oblíbenost tělocviku prudce vzros-
tla. Nové tepláky a tričko potřebovala kaž-
dá studentka - nejpozději zítra. Některá
děvčata ovšem ne a ne udělat výmyk -
- vedle něho se jim podlamovala kolena
a svaly slábly. Ale takřka všechny stu-
dentky si v jeho hodinách ruštiny výraz-
ně zlepšily známky i znalosti. Tahánin
dopis Oněginovi recitovaly v originále -
- s vodou na řasách a měkkým znakem
v každém slově:

Byls vidinou mých nočních snění,
už drahý mi, ač nezřený,

Tvůj zrak mě mučil plameny,
tvůj hlas zněl v touhy rozeznění...

Já měla zase pech - roztomilý Cvrň-
~a mě opravdu, ale opravdu k usilovné-
mu studiu bratrského jazyka neinspiro-
val. Škoda, alespoň v Karlových Varech
bych si dnes mohla pokecat, aniž bych
musela zapojit i ruce a nohy.

Vlastně až při psaní těchto řádků si
teprve uvědomuji, kdo nese vinu na mém
mizerném povědomí o cizích jazycích.
Těmi viníky jsou nade vší pochybnost
neatraktivní kantoři!!! To mi to ale tr-
valo... 

Tuším, že podobnou zkušeností pro-
chází na gymplu i má vnučka. A co te~
s tím?

Nabízím ministerstvu školství (a za-
darmo!) jednoduché a stručné řešení: Pro-
jekt sofistikovaného vzdělávání pedago-
gů s relevantním názvem „Rozvoj ko-
munikativních kompetencí pedagogů“,
který kantorům ad hoc nabídne perzis-
tentní, interakční, kontinuální kurikulum
v oblasti komunikativní a osobnostně-so-
ciální klíčové kompetence, kladoucí pri-
márně důraz i na rozvoj estetiky a fyz-
kultury v širším kontextu. Explicitní musí
být část strategická, kde budou již defi-
novány potřebné empirické kognitivní
metody, které by měly vést ke zlepšení
stávající patologické situace. S tímto be-
zesporu musí úzce souviset implemen-
tace poslední fáze projektu, která prově-
ří provázanost vytyčených strategických
směrů s návrhy opatření Evropské unie
na zavedení kreditového systému pro

„Strategii permanentní edukace“, a kom-
patibilita a kooperace s operačními pro-
gramy ČR.

No řekněte, kde já mohla dneska být,
kdyby mě učil ON!!! 

Jaroslava Paštiková-Štěpinová
bývalá studentka SVVŠ Přelouč

P.S. Jiří, ah Tě múzy a ženy stále milují!

A dárek pro básníka? Nic víc a nic míň
než nestárnoucí verše...

A. S. Puškin
Básník

Blah, kdo jen pro svou osobu
z dum vznešených svá díla spřádal
a od lidí jak od hrobů
mzdy za své city nepožádal!
Blah, kdo byl mlčky poetou
a trním slávy nevěnčený,
ni neznán chátrou prokletou.
V hrob sešel potom bezejmenný!
Je sláva víc než klamné snění?
Je to snad šepot, jímž nás čtou?
Zášp, s níž nás nevědomci štvou?
Či hlupcovo snad vytržení?
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Fejeton !

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

vzpomenou v neděli 28. října 2012 v 10.00 hodin
94. výročí vzniku samostatného československého státu 
položením kytic k památníku T. G. Masaryka - prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

FEJETON
I básníci stárnou...

Prosíme každého, kdo něco ví o pů-
vodu naší rodiny, ah nás informuje.

Náš praděda JOSEF FOFOŇKA se na-
rodil 16. února 1861 v Pelechově čp. 2,
otec se jmenoval Jan a matka Anna. Pra-
děda se kolem roku 1880 odstěhoval do
Chorvatska (vesnice Dežanovec, okres
Daruvar). Před odjezdem se ještě v Če-
chách oženil, vzal si Barboru Neumano-
vou. V Chorvatsku se narodily tři děti,
prostřední syn je můj děda JAN (Ivan),
narozený v roce 1885. Praděda Josef se
i s nejstarším synem odstěhoval do Ame-
riky a rodině se už nikdy neozval. Před
padesáti lety jsme jeho rodinu v Ameri-

ce našli. Protože praděda JOSEF neměl
bratry, sledovali jsme jeho strýce a bra-
trance. O druhé „lince“ rodiny máme da-
ta do roku 1830. 

Prosíme zvlášh rodinu Fofoňkových,
jestli někdo ví, že pochází z Pelechova
(vedle Lipoltic), nebo někoho z rodiny
Neumanové (prababička), že se vdala za
Fofoňku, o zaslání informací. 

Předem děkujeme. 
Ing. Jiří Fofoňka
HR - 33515 ORAHOVCA
Lj. Gaja 45
Mobil: 00385-98342201
e-mail: jurajfofonjka@hi.t-com.hr

Rodina FOFOŇKOVA z Chorvatska
hledá své příbuzné
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Se školním rokem zahájilo svou čin-
nost Volnočasové, vzdělávací, informač-
ní a poradenské centrum pro rodinu, děi
a mládež VOLANT, o.p.s. V současnosti
jsme spustili volnočasové a vzdělávací
programy určené dětem a mládeži. Do-
spělí mají možnost navštívit informační
cenrtum, ve kterém získají informace ze-
jména z oblasti bydlení, trhu práce, rodi-
ny, škol, úřadů, systému sociálního za-
bezpečení, legislativy aj. K dispozici jsou
počítače s připojením k internetu. Infor-
mační centrum můžete navšívit v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a v pá-
tek od 8.00 do 16.00 hod. Klub pro děti
a mládež je otevřen od pondělí do čtvrt-

ka od 12.00 do 17.30. Věnovat se bude-
me nejenom nejrůznějším volnočasovým
aktivitám, ale také psaní domácích úko-
lů, doučování, přípravě do školy či na
budoucí povolání a nejrůznějším pracov-
ním činnostem. 20. 9. 2012 se konal

Den otevřených dveří. Zájemci tak měli
možnost prohlédnotu si prostory našeho
centra. Ti, kteří se nedostavili a rádi by si
centrum prohlédli, mohou přijít kdykoli,
budou vítáni. 

Sídlíme v ulici Pardubická 734 (bu-
dova Sokola, vchod z ulice Žižkova),
Přelouč. 

Všechny srdečně zveme a těšíme se
naviděnou,                Iva Gabrhelová
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Napsali nám !

VOLANT, o.p.s.

VOLANT UŽ SE TOČÍ, ANEB ZÁŘÍ V NOVÉM KLUBU
Ve středu 5. září 2012 ve 12.00 hodin se otevřely dveře nového klubu a od to-

hoto dne se už Volant, jak zní i jméno klubu, konečně točí. A co se u nás dělo po
otevření? Během měsíce září jsme se věnovali sportovním aktivitám jak venku, tak
v posilovně i ve velké tělocvičně, dále také pracovním činnostem, v rámci kterých
děti natřely a vyzdobily dveře v klubu i v chodbě, vyrobily koše na tříděný odpad,
uklidily zahradu, přesadily květiny atd. Zaměřili jsme se i na výtvarné a rukodělné
aktivity, při kterých jsme se věnovali především výrobě děkovných srdíček pro naše
milé dárce, kteří se podíleli na vybavení klubu. Ještě jednou jim tímto velmi děku-
jeme. Oblíbenou aktivitou se stala hra na hudební nástroje, především na kytaru.
A jelikož nám začal nový školní rok, dětem opět nastaly povinnosti, tudíž došlo i na
vzdělávací aktivity - na psaní domácích úkolů a doučování.V říjnu budou probíhat
aktivity v klubu již podle následujícího týdenního rozpisu:

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 773 001 046
a 773 001 039 či na e:mailové adrese: volantops@seznam.cz. Webové stránky se
v současnosti vytvářejí. 

Martina Hošková

Inzerce



Letní prázdniny jsou již minulostí, přesto si dovolujeme ma-
linké poohlédnutí za dny plné slunce a pohody. DDM organi-
zoval tradičně tři pobytové a jeden příměstský tábor. 

Letní tábor Krkonoše 9. 7. — 18. 7. 2012
Pobytový tábor v penzionu Akuma v Rokytnici nad Jizerou.

Čtyři vedoucí a 37 dětí zde strávili deset pohodových, turistic-
kých dnů. Počasí k nám bylo milosrdné, takže se nám podařilo

splnit vše, co jsme si naplánovali. Navštívili jsme sklárny Harra-
chov, Bozkovské jeskyně, muzeum v Pasekách nad Jizerou
a mnoho dalších nádherných míst západních Krkonoš. Vedou-
cí tábora byl Pavel Hrdý.

Letní tábor Vranice 1. 7. — 14. 7. 2012
Na letošním táboře ve Vranicích bylo 48 dětí a starala se

o ně 15-ti členná parta dospěláků. Počasí bylo střídavé. Zažili

jsme i veliké bouřky, ale vše zvládly děti i vedoucí. Velkým zá-
žitkem pro starší děti bylo přespání venku pod krásným převi-
sem. Vedoucí tábora byla Jana Homolová. 

Letní tábor Hluboká — MOŘEPLAVCI 
15. 7. — 28. 7. 2012

V letošním roce nás hned první den zajali piráti. Dozvěděli
jsme se od nich, že si svými činy rozzlobili vládce moří Neptu-
na. Udobřit si ho mohou jenom tehdy, když podniknou nároč-
nou plavbu a navštíví všech 7 divů světa. A tak jsme v průbě-
hu táborových dnů navštívili Diovu sochu v Olympii, Artemidin
chrám v Efesu, Mauzoleum v Halikarnassu, Rhodský kolos, Vi-
suté zahrady Semiramidiny, Alexandrijský maják na ostrově
Faru a nakonec Cheopsovu pyramidu v Gíze. Po předložení dů-
kazů z cest Neptun pirátům odpustil a za odměnu nám všem
přichystal „noční neptunovu diskotéku“. Tábora se zúčastnilo
celkem 102 dětí. Vedoucí tábora byla Blanka Leksová.

Poděkování
Na táboře Mořeplavci se, jak jste někteří během prázdnin

zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, přihodila jednomu
táborníkovi nešhastná nehoda, která měla, především díky vel-
mi rychlé a profesionální pomoci všech zúčastněných, šhastný
konec. Chtěl bych touto cestou poděkovat zvláště těm, kteří se
na pomoci osobně podíleli. Jednalo se o táborníky: Josefa Hejc-
mana, Patrika Hepnara, Jiřího Landsmanna, Štěpána Krejzla,
Jana Bouru. Velké poděkování za zachování klidu i ve vyhro-
cené situaci a poskytnutí první pomoci patří vedoucí oddílu
Kristýně Krejzlové, zdravotnici Lucii Kopačkové a sporhákovi
Vaškovi Leksovi ml.

Možná bude pro některé překvapení mé poděkování re-
portéru časopisu Blesk panu Čadovi za jeho lidský přístup a hlav-
ně za podání velmi cenných informací nad rámec jeho profese,
které přispěli k uklidnění celé situace.

Po táboře přišlo na adresu DDM osobní poděkování ma-
minky zachráněného chlapce, které mi povolila zveřejnit:

Paní Leksová, chci Vám z celého srdce, Vám všem, kteří za-
chránili mého syna Pavla poděkovat. Slovy se nedá vyjádřit, co
cítím. Děkuji.

Myšlenkami na Vás.                                       Paní Š.
Pavel Hrdý, ředitel DDM 

Příměstský tábor 
27. 9. — 31. 9. 2012

Tábor zaměřený na poznávání okolí Přelouče. Postupně
jsme navštívili Lohenice, kde jsme se díky velké přízni paní Ma-
lé svezli na koních, poprvé jsme se koupali v aquaparku v Par-
dubicích, zahráli jsme si hry v okolí Semína a vykoupali se
v přírodním koupališti, prošli jsme choltickou oborou a obdi-
vovali krajinu z rozhledny Barborka. Táborový týden jsme ukon-
čili v aquaparku Vodní svět Kolín.
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Lanové odpoledne pod parkem
V pátek 7. září se městský park začal nafukovat stany, la-

ny, karabinami, sedáky, příjemnou náladou, ale hlavně skauty,

kteří již po čtvrté připravovali lanové odpoledne pro širokou ve-
řejnost. Vysoké, nízké, ale i doprovodné disciplíny si přišlo vy-
zkoušet celkem 130 dětí se svými rodiči. Někdo může říct, že
si sjel třicet metrů dlouhou lanovou dráhu, někdo zase že stál
na patnácti bedýnkách od limonády, ale každý může říct, že
byl v lanovém centru, neplatil za to vůbec nic a ještě vysoutě-
žil nějakou tu cenu. Za toto vše bych chtěl poděkovat městu
Přelouč, našim sponzorům, všem lidem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem na této akci podíleli. Velký dík patří i všem účastníkům,
kteří zvládli všechny disciplíny bez úrazu a sebemenších pro-
blémů. Na další ročník lanového odpoledne se můžeme těšit
zase za rok v září.

Martin Hrubeš

Nový skautský rok
Jako každý rok, tak i tento proběhl nábor do skauta. Do na-

šich řad jsme přijali 26 nových tváří, které přišli na nábor do
naší klubovny. Pokud si to právě ty nestihl, nevadí! Máš mož-
nost se přihlásit. Čím dříve, tím lépe pro tebe.

Světlušky úspěšné v soutěži
Během skautského roku 2011/2012 jsme si připomínali

velké výročí českého skautingu. V rámci oslav jsme se zúčast-
nili celoroční soutěže s názvem Cesta časem. Ta sestávala z pě-
ti etap zaměřených na důležité momenty historie skautování
v naší vlasti. Do soutěže se přihlásilo 47 oddílů z celé republi-
ky. Dvacet nejlepších bylo v sobotu 8. září pozváno na vyhlá-
šení výsledků do pražské zoo. Chválím Kačku, Anitku, Nikolku,
Elišku, Báru, Aničku, Dádu a Adélku za aktivní přístup při pl-
nění úkolů. Děkuji Handě, Klárce a Barče za totální nasazení
a všem nám gratuluji za krásné osmé místo. 

22. 9. 2012 se konal již 8. ročník ZAHRADNÍ GALERIE,
kterou pořádal ATELIER JOSEF. Součástí ZAHRADNÍ GALE-
RIE byla výstava děl Josefa Dvořáčka a dalších výtvarníků, fo-
tografů a sochařů. Na dvou pódiích se vystřídala široká škála
účinkujících, za všechny mohu jmenovat například Jaroslava
Svěceného s kytarovým doprovodem a další. V tombole se
vybralo na podporu dětské kliniky FAKULTNÍ NEMOCNICE
V HRADCI KRÁLOVÉ 6300 Kč plus věcné dary od firem a sou-
kromníků.

Velmi úspěšný byl 2. ročník SOCHAŘSKÉHO WORKSHO-
PU, který se konal od 15. 9. - 20. 9. 2012. Díla, která vznikla na
SOCHAŘSKÉM WORKSHOPU, byla vystavena právě na ZAHRAD-
NÍ GALERII.

Podrobné pojednání o těchto dvou akcí vyjde v listopado-
vém vydání PŘELOUČSKÉHO ROŠTU včetně fotografií.

Za ATELIER JOSEF L. Schejbal
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Loučení s létem
Stejně jako v loňském
roce, tak i na sklonku
letošního léta uspořá-
dali pracovníci Domova
u fontány slavnost plnou
her a zábavy nazvanou
„Loučení s létem“. Kro-
mě obyvatel domova, je-
jich rodinných příslušní-
ků i návštěvníků z řad
širší veřejnosti přijali na-
še pozvání na slavnostní
den také obyvatelé do-

mova pro osoby se zdravotním postižením z Anenské Studán-
ky. Dopoledne po úvodním projevu paní ředitelky Mgr. Danu-
še Fomiczewové předvedl klientům své vystoupení kouzelník
pan Julius Nemeš. 

V příjemném prostředí zahrady domova byla připravena her-
ní stanoviště, na kterých soutěžili naši klienti s podporou pra-
covníků a dobrovolníků z Dobrovolnického centra Charity Pře-
louč. Soutěžící si zahráli například šipky, kuželky, kroket, házeli
míčem do sítě, lovili rybičky, apod. Odpoledne si obyvatelé do-
mova pochutnali na opékaných špekáčcích a pivu a také si
zazpívali a zatančili při hudebním vystoupení skupiny Gross
Country. Akci „Loučení s létem“ poctila svojí účastí starostka
města Přelouč, Bc. Irena Burešová, které ještě před samotným
hudebním vystoupením paní ředitelka domova Mgr. Danuše
Fomiczewová poděkova-
la za spolupráci s domo-
vem a za poskytnutí fi-
nančního daru od města.
Důkazem, že se sluneč-
ný slavnostní den vy-
dařil, byla spokojenost
a úsměv účastníků. Náš
obrovský dík a uznání
patří nejen hudební sku-
pině, která hrála bez
nároku na honorář, ale
i dobrovolníkům, kteří po-
máhali při realizaci akce
a jejichž pomoc je pro nás a naše klienty neocenitelná.

Bc. Marta Menšíková, DiS. 
soc. pracovnice 

Slavnostní předávání obrazů 
Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové
Dne 5. 9. 2012 v 10.30 hod. se v Domově u fontány usku-

tečnilo slavnostní předání daru od Nadačního fondu Zdeňky
Žádníkové. Zakladatelka nadačního fondu Zdeňka Žádníko-
vá-Volencová předala Domovu u fontány zastoupené ředitel-
kou Mgr. Danuší Fomiczewovou více jak padesát obrazů, které
mají klientům zpříjemnit prostředí a vtipnou i poučnou formou
jim připomenout nejznámější česká přísloví. 

Slavnostního předání se zúčastnili také významní zástupci
Pardubického kraje jako senátorka Parlamentu ČR Mgr. Milu-
še Horská, hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek,

ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslav Fol-
precht, za sponzory majitel společnosti Aquel Bohemia Petr Be-
neš a obchodní ředitel téže společnosti Petr Brych a za grafic-
kou přípravu Dagmar Tycová a Kateřina Šteklová.

Nadační fond Zdeňky Žádníkové vznikl v roce 2007 a to
s cílem zpříjemnit prostředí dětem ve zdravotních zařízeních.
Zdeňka Žádníková se svým týmem rozšířila svůj projekt i na
dospělou klientelu - seniory a jako první domov v ČR byl vybrán
Domov u fontány v Přelouči. Na projektu „Přísloví v obrazech“
spolupracovala s výtvarnicí Magdou Veverkovou a spisova-
telem Benjaminem Kurasem, který malby doplnil zajímavými
texty.

Po úvodním ceremoniálu si všichni zúčastnění prohlédli pro-
story, kde byly darované obrazy nainstalovány. Na závěr celé
akce předala ředitelka domova všem hostům pamětní list se
společnou fotografií.

Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány

Týden sociálních služeb
v Domově u fontány 

ve dnech 8. 10. až 12. 10. 2012 
Stejně jako v loňském roce se Domov u fontány zapojil

do celorepublikové akce „Týden sociálních služeb“, v rámci
kterého jsme pro klienty i veřejnost připravili bohatý kulturní
a společenský program (hudební vystoupení, 3. ročník turna-
je v Člověče, nezlob se! a mnohé další). Součástí je i veřejně
přístupná naučná výstava věnovaná Alzheimerově chorobě. Po-
drobný program naleznete na našich internetových stránkách
www.domovufontany.cz nebo ve vitrínách u nádraží ČD v Pře-
louči a u hlavní brány domova. Informace Vám také ochotně
poskytnou pracovníci oddělení sociální práce. 

Ve dnech 9. 10. a 10. 10. 2012 zveme všechny, kdo by si
rádi prohlédli náš domov na „Dny otevřených dveří“. Sociál-
ní pracovnice všechny zájemce seznámí s prostředím domova
a podají Vám veškeré informace. 
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Vážení čtenáři! Dnes vám nabídnu
recepty, které si může zkusit i ten, kte-
rý v životě nevařil. 

VAJEČNÉ ŘÍZEČKY
Co budete potřebovat: vajíčka, strou-

hanku, ovesné vločky, sůl, pepř, pa-
žitku najemno nasekanou, sádlo na
smažení. 

Postup: našlehejte vajíčka (vše pod-
le počtu strávníků), do nich přidejte strou-
hanku, trochu vloček, sůl, pepř, pažitku.
Promíchejte a vytvořte středně husté těs-
to. Vytvořte placičky, osmažte na pánvi
z obou stran. Podávejte s bramborovou
kaší a ovocným kompotem. 

ŠVESTKOVÁ OMÁČKA
Před mnoha lety jsme se s bratrem

po ní mohli utlouct. Tak nám chutnala.
Jsem zvědav, co tomu řeknete vy. 

Co budete potřebovat: švestková po-
vidla, perník na strouhání, hřebíček,
celou skořici, smetanu, uvařené před-
ní hovězí (kližku), bramborový knedlík.

Postup: do teplého vývaru (1/2 litru)
přidejte povidla, alespoň pět lžic, perník
(velkou lžíci), hřebíček (2-3 ks). Přive~te
za občasného míchání k varu. Na závěr
vmíchejte trochu smetany. Bude-li se vám
zdát, že omáčka je málo sladká, přisla~-

te si ji. Podávejte s bramborovým knedlí-
kem a dobře uvařeným masem. 

OBALOVANÁ VEJCE
Co budete potřebovat: vajíčka (vše

podle počtu strávníků), rozklepané men-
ší řízečky (plecko), plátky šunky, strou-
hanku, sádlo na smažení. 

Postup: natvrdo uvařená vejce olou-
pejte a rozpůlte. Na plátek masa položte
šunku a na ni půlku vajíčka. Opatrně
přeložte masem. Aby vajíčko nevyklouz-
lo, okraje masa pečlivě rozklepejte do
sebe. Osolte, obalte v trojobalu a usmaž-
te. Podávejte s bramborovou kaší a zele-
ninovým salátem. 

DANKŮV MIŠMAŠ
Co budete potřebovat (pro dvě osoby):

30 dkg plecka, nožičku libereckého
párku, skleničku Kunovjanky, lžíci pl-
notučné hořčice, hrstičku sušených na-
močených hub, kousek uzeného špeku,
1 cibuli, hladkou mouku na zahuštění,
sůl, pepř, tuk na smažení. 

Postup: jemně pokrájenou cibuli
osmažte dosklovita. Do ní přidejte jemně
pokrájený špek, na nudličky nakrájené
plecko a liberecký párek. Vše krátce ores-
tujte. Přidejte hořčici, odkapanou Kunov-
janku, houby a pokračujte v dušení. Bu-

de-li se vám zdát, že směs je příliš řídká,
zaprašte moukou a nechte povařit. Neza-
pomeňte občas směs promíchat. Podávej-
te s vařeným bramborem nebo chlebem. 

RYCHLÁ JÁTROVÁ POCHOUTKA
Co budete potřebovat: cibuli, sádlo,

vepřová játra, žampiony, vajíčka, tro-
chu petrželky, veku, sůl. 

Postup: osmažte cibulku, přidejte ro-
zetřená játra a na plátky pokrájené žam-
piony. Vše opečte a krátce poduste. Při-
dejte rozšlehaná vejce, petrželku a za
občasného zamíchání nechte ztuhnout.
Veku z jedné strany nasucho opečte, po-
třete pochoutkou, osolte. Veku můžete
ozdobit plátkem rajčete. 

A te~ si něco upečeme. Bude to HRN-
KOVÁ BUBLANINA. Pro její jednoduchý
recept ji doporučuji pánům, kteří by chtě-
li překvapit svoji drahou polovičku. 

Co budete potřebovat: 2 hrnky po-
lohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 1 hr-
nek mléka, 1/2 hrnku oleje, 2 vejce,
1 prášek do pečiva.

Postup: veškeré suroviny rozmíchejte
na řídké těsto, plech vytřete máslem a vy-
sypte hrubou moukou. Těsto do něj nalij-
te. Ovoce dejte dle vašeho uvážení. Má-
te-li ovoce kyselé, nezapomeňte na jeho
přislazení. Pečte v troubě při 120 °C 20-
-25 minut. Já osobně používám pečící
papír. Ušetřím si práci s očistou plechu. 

To je pro dnešek vše. Dobrou chuh.
Pavel Culek 
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Pavlína Filipovská - patronka
Dobrovolnického centra Přelouč

a našich služeb pro seniory
Během své návštěvy Přelouče při

slavnostním předáváním cen Františka
Filipovského 22. září 2012 proběhlo na-
še setkání s paní Pavlínou Filipovskou.
Seznámili jsme ji s činností naši orga-
nizace a domluvili jsme její patronát nad
našimi službami pro seniory a nad dob-
rovolnickým centrem. Paní Filipovská vy-
jádřila svůj obdiv všem dobrovolníkům,
kteří věnují svůj čas jiným a jsou ochot-
ni se angažovat. Společně naplánujeme
akci, při které se osobně setká s naši-
mi dobrovolníky. Moc si její podpory vá-
žíme a těšíme se na naši spolupráci.

Pokud máte zájem zapojit se do dob-
rovolnické práce, rádi Vám vše potřebné
vysvětlíme. V našem centru je v tuto chví-
li aktivních 33 dobrovolníků, a to v Ja-
kub klubu při práci s dětmi, v službě Sa-
nace rodin, v aktivizačních programech
pro seniory, v domácnostech seniorů. Vy-
síláme dobrovolníky i do Domova U Fon-
tány, kde jsou vítání na rozhovory, stolní
hry, předčítání nebo vycházky do zahra-
dy. Školení Základy komunikace a psy-
chologie pro nové dobrovolníky bude
v sobotu 20.10.2012 v Jakub klubu
od 9.00 - 15.00. Přihlaste se, prosím, pře-
dem na tel. 731 402 371. Kurz je zdarma. 

Zdenka Kumstýřová

Podpora rodiny
- sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
Na konci měsíce srpna jsme ukon-

čili výtvarnou soutěž pro naše uživa-
telské rodiny na téma „Naše rodina“.
Rodiče i děti společně tvořily na toto té-

ma koláž. Zúčastnilo se osm rodiny. Je-
jich práce jste si mohli prohlédnout ve
velké vitríně při východu z nádraží ČD.
Všichni účastníci obdrželi odměny - pa-
mětní list, dárkovou čokoládu s obráz-

kem náměstí v Přelouči, poukaz na zboží
podle vlastního výběru v místním obcho-
dě s hračkami. Vítěznou práci vybrala
porota ve složení zástupce dobrovolníků
charity, sponzorů charity a Městského
úřadu v Přelouči. Porota se jednomyslně
shodla na vítězi. Stala se jím SAŠA GAD-
ŽOROVÁ s rodiči z Přelouče, kterým
s výrobou koláže pomáhala dobrovolni-
ce Renata. Vítězům ještě jednou moc
blahopřejeme a všem zúčastněným dě-
kujeme za snahu. 

Do naší služby stále hledáme dob-
rovolníky - někoho, kdo by pravidelně
docházel do rodiny, vytvořil si k jejím
členům dobrý vztah, byl jim kamará-
dem a poradcem. Pro dobrovolnickou
činnost vás vybavíme školením psycho-
ložky a pracovníci služby vám jsou trva-
le k dispozici s radou i podporou. Prosím
volejte, pište - tel. 731 598 914, email
hudcova.charita@seznam.cz. 

Rita Hudcová
vedoucí služby

Jakub klub v září 
- Zpátky do školy

Po srpnu, kdy byl provoz v Jakub klu-
bu uzavřen, současně se začátkem no-

vého školního roku opět začala činnost
v Jakub klubu. Proto tématem měsíce zá-
ří je příhodně „Zpátky do školy“.

V srpnu, kdy byla činnost Jakub klu-
bu uzavřena, bylo provedeno několik
úprav, drobných oprav a rekonstrukcí
jako např. vymalování tanečního sálu,
oprava pingpongového stolu, přestěho-
vání kanceláře pracovníků klubu atd.
Rovněž technické vybavení klubu bylo
v rámci možností obnoveno, kdy pro dě-
ti, ale i seniory, byly pořízeny 3 nové po-
čítače.

V září jsme se v klubu naplno vrhli
do činností podporujících rozvoj našich
dětských klientů, tedy 
# různé volnočasové aktivity (sport

v tělocvičně, malování, keramika a ji-
ná tvorba)

# úkoly a doučování (pomoc s vypra-
cováním domácích úkolů, doučová-
ní různých předmětů) 

# informace (k dispozici spoustu knih,
stolních her, přístup na internet)

# besedy, preventivní programy (za-
měřené na výchovu, socializaci a pre-
venci)

# akce, výlety okolí (kuželky, soutěže)
# trable a starosti (nový webový portál

NZDM Jakub klubu a anonymní po-
radna s problémy http://jakub-klub.
.web-stranky.cz/cgi/sonic.cgi?templ=
=index&page_include=p_nzo_poradna)

# doprovod (instituce, úřady, zdravot-
nictví)

# co ještě (cokoliv pro rozvoj dovednos-
tí a znalostí).
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AMOR, LABOR, HONOR, DOLOR
Láska, práce, pocta a bolest, tyto latinské nápisy jsem ob-

jevil při prohlídce jednoho zámku na obrazech, znázorňujících
čtyři roční období: jaro, léto, podzim a zima. Je tady podzim
a s ním i změna počasí, nutnost zatopit i nutnost odít se do
teplejších šatů. Pro někoho zesílí deprese, někdo je zase díky
Bohu odolný, někdo miluje, odpouští a žije a další nenávidí,
neodpouští, nevraží a skomírá a trpí. Nicméně je spousta krás-
ných hodnot, těch lidských i Božských, pro které se oplatí žít!…

Láska, K lidskému životu Lásku potře-
bujeme, byli jsme zplozeni z lásky rodičů
a díky Bohu z Lásky žijeme, z dobrých vzta-
hů, tepla domova, přátelství atd. Ve svá-
tosti Křtu, jak učí teologie, jsou do člověka
„vloženy, nebo vlity“ tři Božské ctnosti: Ví-
ra, Naděje a Láska, tedy spíše jejich záro-
dek. A každý člověk i nepokřtěný může čer-
pat tyto tzv. energie z Boha. Objetí a láska

jsou příbuzné, no někdy si mnozí příbuzní v rodině vůbec ne-
chtějí přijít na jméno, a obejmout se už vůbec ne! Energie lás-
ky se vytratila i z příbuzenských vztahů, ale Boží láska je nevy-
čerpatelná a my všichni můžeme prosit Boha, aby vstoupil do
těchto vztahů, do našich srdcí, a napravil to, co my neumíme.

Práce, Bez práce nejsou koláče, toto rčení znají mnozí a ří-
dí se jím. A také přináší smysl našeho života, mít pro co, mít pro
koho žít. Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom
žili. Ani nežijeme pro práci, ale potřebujeme něco dělat. Bible
mluví o zahálce: „Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka
vede do poroby“. Přísloví 12,24. Na druhé straně v Evangeliu
sv. Lukáše 10. kap. 38-42, je příběh o Marii a Martě, kde Ježíš
připomíná důležitost i práce duchovní. Mnozí nepracují du-

chovně, žijí světsky, jakoby Bůh nebyl. Ale On JE! Mnozí i po-
křtění chodíte kolem jeho domu - kostela, jeho symbolu utrpe-
ní - kříže, ale ke své spáse nepracujete, pro Boha nežijete;
proto se nedivte, že duchovně jste již uložený na hřbitově.
I modlitba i práce dávají smysl. Mnohé výzvy Panny Marie z Fa-
timy, Lurd, Medugorije žádají lidi: Modlete se! Modlete se rů-
ženec každý den! Fatima, dne 13. 10. 1917.

Pocta, Na konci školního roku, při maturitě, či promoci nám
předali vysvědčení nebo diplom naše paní učitelky a páni pro-
fesoři a popřáli úspěch v životě. Někteří poctu vyznamenání
přijali až „in memoriam“ a po dlouhých letech mlčení, kdy si
společnost i Církev vzpomněla na výjimečnost a užitečnost je-
jich díla. Čtvrté Boží přikázání zní: „Cti svého otce i matku, abys
byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“
Exodus 20,12. Připomíná povinnost „dospělých“ dětí, postarat
se a pečovat až do smrti o svého otce a matku a prokazovat
mu úctu. Bohužel rodiče v nevědomosti a slabosti tolikrát ublí-
žili svým dětem (i obráceně), že opět je potřeba Boha, aby léčil
zraněné vztahy v rodinách. Ježíš v Evangeliu říká, že přichází
zlomená srdce léčit: Lk 4,18,: „poslal mne, abych vyhlásil zajat-
cům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdep-
tané na svobodu“. Ježíš je lékař našich duší, ale i psycholog
a psychiatr jsou od Boha darem pro lidi též! Čest připadne mou-
drým do dědictví, hlupáci si však odnesou hanbu. Přísloví 3,35.

Bolest, Stáří se sebou přináší bolest tělesnou. Znám to ja-
ko kněz ze setkávání se starými lidmi, z nichž někteří vyhledá-
vají na své bolesti duchovní prostředky, svátost smíření a po-
mazání nemocného. Mnozí chtějí léčit své tělo u léčitelů, ale
ke knězi se bojí, jako kdyby kněz rozdával smrt? Svátost po-
mazání nemocného slouží proto, aby se nemocný uzdravil, ne-
bo byl připravený, na smrt smířený s Bohem a lidmi. Ale kdo
z nás lidí nemá bolesti. Na Velký Pátek při bohoslužbách čte-
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S dětmi jsme šli v rámci činností klu-
bu dne 13. 9. 2012 koulet kuželky do

SK Kuželky Přelouč, kdy za spolupráci
a pomoc velmi děkujeme panu Miláč-
kovi a Zelenkovi. Děti se také zapojily do

výtvarné soutěže Krajského úřadu Par-
dubického kraje s tématem „Senioři oči-
ma dětí“. 

Došlo také k personální změně v klu-
bu, kdy od 1. 9. 2012 nastoupila nová so-
ciální pracovnice Mgr. Petra Hlaváčková
za končící pracovnici Martinu Hoško-
vou DiS. Slečně Hoškové touto cestou
děkujeme za příkladnou práci pro na-
še klienty.

Den otevřených dveří v Jakub klu-
bu proběhne ve středu 10. října, kdy ve
spolupráci se Základními školami a je-
jich školními družinami chceme upoutat
pozornost a zvědavost dětí, ale i dobro-
volníků, kteří nám v této „altruistické“
činnosti pomáhají. Nadále tedy hledáme
dobrovolníky, kteří by věnovali trošku své-
ho volného času a umu pro rozvoj a po-
moc našich malých klientů.

Mgr. Radek Slavíček

Klub Aktivní senior informuje
V sobotu 15. 9. 2012 navštívilo 9 čle-

nů KLASu (Klubu aktivní senior) Chru-
dim, kde probíhal Den evropských pamá-
tek. Absolvovali komentovanou prohlídku
kostela sv. Kateřiny a Panny Marie. V obou
kostelích vyslechli fundovaný výklad. Mu-
zeum barokních soch, Prachárna, sklepy
a vyhlídka v Mydlářovském domě byly
dalšími místy, která si všichni nenechali
ujít. V čase mezi setkáním před morovým
sloupem využili návštěvníci k prohlídce
muzea a zhlédli tady výstavu obrazů Ja-
na Odvárky, malíře Vysočiny a část sbí-
rek. Výklad o morovém sloupu na ná-
městí všechny nadchl. Vydařený den kon-
čil opět v Přelouči kolem šesté hodiny. 

Zveme další zájemce, setkání vždy
první úterý v měsíci. Více informací na
tel. 731 402 375. 

Hana Kubátová

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



me proroka Izaijáše: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše
bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od Boha a pokořen. Izajáš 53,4. Ježíšův kříž je symbolem bo-
lesti ale i výzvou k přijetí hodnoty bolesti a utrpení z lásky pro
život. Panna Maria Bolestná, je hlavní patronkou Slovenska ale
i svatý Václav, hlavní patron Čech zná bolest díky Boleslavovi.

Na závěr popřeju všem, ah prožíváme říjen v radosti a s do-
brou vůlí. A modleme se jeden za druhé, přejme a konejme
dobro.                     Pěkný podzim přeje P. Pilka Lubomír.

PANNA MARIA BOLESTNÁ
Tento svátek souvisí s úctou k bolestem Panny Marie. Do-

ba velkého rozkvětu této úcty sahá do 12. stol., kdy četná as-
ketická literatura se tímto tématem zabývala podle příkladu
sv. Anselma. I když rozjímání o bolestné matce Panně Marii
můžeme nalézt např. již u sv. Efréma. K nejhorlivějším šiři-
telům této úcty patřil ve
13. stol. řád servitů - Slu-
žebníků P. Marie. Od ro-
ku 1668 slavil svátek Bo-
lestné Panny Marie jako
řádový třetí neděli v září
a papež Pius VII. na podě-
kování za šhastný návrat
ze zajetí jej zavedl jako
závazný pro celou církev.
Papež Pius X. určil, že se
má slavit den po svátku
Povýšení svatého Kříže, to
je 15. září.

Sedm bolestí Panny Marie - číslo sedm je symbolické a zna-
mená plnost utrpení.

1. Proroctví Simeonovo v jeruzalémském chrámu
2. Útěk do Egypta
3. Hledání dvanáctiletého Ježíše, když se ztratil při zpáteční

cestě z jeruzalémského chrámu
4. Setkání s Pánem Ježíšem, nesoucím kříž
5. Utrpení matky, která stojí pod křížem na Golgotě
6. Snímání z kříže a spočinutí mrtvého Ježíše v náručí Panny

Marie 
7. Pohřeb Pána Ježíše

POZVÁNÍ - DEN BIBLE VE FARNOSTI
Milí Přeloučští! Srdečně vás zveme

na Den Bible ve farnosti, který se usku-
teční opět na Římskokatolické faře a to
v sobotu 27. října 2012. Začneme
v 13.00 hodin, kdy bude připraven zvlášh

program pro děti a mládež a program pro dospělé různého
věku. V rámci Dne Bible naše farnost již tradičně přivítá zá-
stupce Českého katolického biblického díla a to P. Doc. Petra
Chalupu a PhDr. Marii Klaškovou. Tento kurz je určen pro
všechny věkové kategorie a především pro ty, kteří se chtějí
dozvědět něco nového o Písmu. Program společně zakončíme
v 18.00 hodin, kdy je možno se zúčastnit mše svaté v kostele
sv. Jakuba.

Srdečně jste všichni zváni, těšíme se na vás! 
Lucie Hadáčková
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Michelangelova Pieta, 
Sv. Petr, Vatikán

Dne 6. 9. 2012 pořádal Sokol Přelouč tradiční turistický zá-
jezd do Krkonoš. Naším cílem byl tentokrát Špindlerův Mlýn. Nej-
dříve vystoupili účastníci, kteří si to namířili do Svatého Petra,
dále k Dívčím lávkám a zpět do Špindlerova Mlýna. Druhá sku-
pina vyjela lanovkou na Medvědín na Mísečky, a až se poko-
chala krásnými výhledy a přírodou, vrátila se lanovkou zpět do
Špindlerova Mlýna. Poslední skupina se nechala vyvézt až na
Špindlerovu boudu. Odtud se vydala na hřebenovou túru po
cestě Česko-polského přátelství přes Ženské a Mužské kame-
ny na bývalou Petrovku. Oběd jsme si dali na Martinovce a pak
pokračovali na Labskou boudu. Kolem vodopádu jsme sestou-

pili Labským dolem do Špindlerova Mlýna. Počasí nám přálo,
a tak se zájezd líbil. Dík patří i řidiči panu Slávkovi Staňkovi za
jeho ochotu, pomoc a vstřícnost.               Jana Bahníková 

Oddíl Den Čas Místo
Rodiče s dětmi úterý, středa 15-16, 9-10 velký sál
Předškolní děti úterý 16-17 velký sál
Školní děti čtvrtek 17-18 velký sál
Gymnastika úterý, čtvrtek 18-20 velký sál
Florbal úterý 17-18 velký sál
Volejbal po, út, středa velký sál
Basketbal přípravka+dívky velký sál
FITBALLY, míče středa 19-20 třída
JÓGA středa 18, 30-20 Volant
ZDRAVOTNÍ TV pátek 17-18 třída 
Břišní tance pondělí 18, 30-20 třída
Starší ženy a VG úterý, čtvrtek 19-20 třída 
Stolní tenis suterén

Bližší informace a změny sledujte ve vývěskách. 
JÓGA zahájila své cvičení v nových prostorách klubu Volant.
ZDRAVOTNÍ TV pod vedením Larisy Růžičkové začíná v pá-
tek 5. 10.

Podzimní turistika v Krkonoších 



Dnešní výlet nás čeká do nejvýchod-
nějšího cípu Přeloučska. Našim cílem bu-
de obec Jeníkovice, která se rozkládá ve
stráni na pravém břehu Jeníkovického
potoka. Cyklisté mohou vyrazit na ko-
lech, ostatním doporučujeme železniční
dopravu. Jeníkovice mají totiž svoji vlast-
ní železniční zastávku na trati Přelouč -
- Práchovice. 

Jeníkovice náleží k nejstarším osa-
dám Přeloučska. Poprvé se připomínají
roku 1227, kdy patřily Kojotovi z Hrabi-
šic, který je odkázal svou poslední vůlí
jistému Nykvartovi, který se připomíná
na Něnkovicích ještě roku 1244. Něn-
kovice, tak se nazývala vesnice podle ro-
du vladyků Něnkovských z Něnkovic, kte-
ří zde na tvrzi sídlili. Ze zápisu je zřejmé,
že Něnkovice ještě v roce 1414 patřily Ja-
nu z Něnkovic. V dalších letech byly pro
dluhy vícekrát prodány několika maji-
telům. Mnoho let patřily také Jetřichu
z Miletínka, ale v roce 1456 je ze zápi-
su patrné, že opět Něnkovice držel vla-
dyka Ludvík z Něnkovic. Z roku 1492
pochází zmínka o majiteli něnkovské-
ho majetku o témže Ludvíkovi, který svou
dceru provdal za vladyku Mikuláše z Me-
donos. Jejich potomci se nazývali Něn-
kovskými z Medonos a v erbu nosili štít
shora dolů rozdělený s pravou půlí pro-
stoupenou ležatým břevnem a nad hel-
mou řešeto. Roku 1561 patřila tvrz, dvůr
a mlýn v Něnkovicích Smilovi Václavovi
Myškovi ze Žlunic a po něm statek vlast-
nilo mnoho majitelů, kteří nazývali svůj
majetek až do roku 1648 Jenkovice. Poz-
ději bylo povoleno změnit Jenkovice na
Jeníkovice. 

Statek byl prodán v roce 1650 komo-
ře České, nebo-li králi Ferdinandovi III.
Od té doby zůstaly Jeníkovice (Něnkovi-
ce) při panství Pardubickém.

Jeníkovice sestávají ze dvou částí:
Staré Jeníkovice na návrší kolem býva-
lé tvrze a Nové Jeníkovice, které vznikly
z poplužního dvora. Těmto dvěma čás-
tem se také říkalo Přední a Zadní Jezevce. 

K místu nazývanému Jezevčí plac se
váže zajímavá pověst. Český král Vác-
lav I. stejně jako mnoho panovníků před
ním i po něm miloval lov. Jednou přijel

za touto zálibou i do rozlehlých městec-
kých lesů. Lovilo se mnoho druhů zvěře
a nakonec byl uspořádán i hon na jeze-
vce. Jezevec miluje hrabání, a tak se vy-
hýbá místům podmáčeným a jílovité pů-
dě. Proto si zamiloval Jeníkovskou stráň,
kde si ve zvětrávající a drolící se opuce
mohl vybudovat svoje doupě. Zkušení
honci o tomto podzemním hradě jezevčí-
ho samotáře dobře věděli. Jezevci jsou
totiž pověstní tím, že jejich doupata jsou
velmi hluboká a vede k nim spousta cho-
deb. Jezevec je chytrý a pro případ nouze
má další únikové východy. Není lehké ho
chytit. Stačí, když se některý z východů
opomene pohlídat. Honcům se nakonec
jezevce podařilo pomocí psů vyštvat a la-
pit. Po té se oddali zaslouženému odpo-
činku. Bylo krásné počasí, okolní krajina
byla milá a potěšením pro oko. Králův
sluha si na slunné stráni napůl pro se-
be povzdechl, jak by se mu v této kraji-
ně líbilo žít. Václav I. byl dobrotivý a pře-
jící a kromě toho spokojený po úspěšném
lovu. Svému věrnému sluhovi přání je-
ho srdce vyplnil. Daroval mu ono místo
nazývané Jezevčí plac i s okolím. Ten tu
pak prý vysadil vesnici a vybudoval tvrz.
Tak podle pověsti vznikly Jeníkovice a je-
zevec se stal i symbolem znaku obce.

Dominantou obce Jeníkovice je kos-
tel sv. Petra a Pavla, stojí na místě pů-
vodního kostela, který je připomínán ro-
ku 1385. Současný kostel byl postaven
v letech 1741-45. Po propadnutí klenby
v r. 1900 byl kostel o rok později upraven
do podoby pseudorenesanční. Obec Je-
níkovice má kromě kostela ještě několik

pěkných stavebních památek. Pískovcový
kříž s ozdobným kovaným plůtkem před
kostelem. Pomník jeníkovickým obětem
za 1. sv. války u školy, dva pomníky na
hřbitově v části evangelické a katolické.
Vesnici zdobí také budova Ludvíkova stat-
ku. Dům postavila rodina statkáře Jose-
fa Ludvíka v Jeníkovicích roku 1892. 

Příroda v okolí Jeníkovic má co nabí-
zet. Milovníci vody naleznou pod obcí
dva rybníky, oba mají v názvu Jeníkovic-
ký a prozaicky se rozlišují na Horní a Dol-
ní. Rybníky jsou to obtokové, to znamená,

že z Jeníkovického potoka byla v minu-
losti vykopána napouštěcí strouha, po-
mocí které mají rybníky vždy dostatek
vody. Nejkrásnější podívanou zažijeme
v létě, kdy nad hladinou létají tisíce růz-
nobarevných vážek několika druhů (od
běžných až po vzácné), vodní ptáci vodí
svá mlávata. Všímavému pozorovateli
v noci neuniknou nad hladinou lovící
netopýři vodní. Nad Jeníkovickým poto-
kem proletuje ledňáček říční, který si za-
letí zalovit také na oba rybníky. Výskyt vy-
dry je již samozřejmostí, i tady v blízkosti
Jeníkovic žije.

Komu se nelíbí u vody, může vyrazit
do lesa ve svahu Janského kopce. Pro-
cházka to bude jistě náročná, ale o to
krásnější. V lese je krásně v každém roč-
ním období. Na jaře v době tzv. jarního
aspektu, kdy kvetou sasanky, orseje, dym-
nivky a další jarní květiny. Z kraje léta,
kdy zpívá spousta lesních ptáků, sýkor-
ky, pěnkavy, lejsci, drozdi atd. Na podzim
si na své přijdou určitě houbaři.

Neváhejte a někdy určitě do Jeníko-
vic a jejich okolí vyražte.

Volně zpracováno dle Jeníkovské 
kroniky a jiných dokumentů.
Hrady, zámky a tvrze I. - A. Sedláček

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Jeníkovice - obec ve stráni



Oddíl SK kuželky Přelouč z pověření
ČKA uspořádal v sobotu 8. září 2012 vý-
znamnou akci, a to utkání o Superpohár
České Kuželkářské Asociace v katego-
rii mužů a žen (vítězové ligy mužů a žen
proti vítězům poháru ČKA). Akce byla
slavnostně zahájena ve 13 hod. nástu-
pem družstev za přítomnosti předsedy
kuželkářské asociace ing. Jiřího Jančálka
a za město Přelouč paní starostkou Ire-
nou Burešovou. V úvodu vystoupil před-
seda oddílu kuželek Přelouč p. Skala,
který všechny přítomné přivítal a zdra-
vice přednesli také zástupce města pa-
ní Irena Burešová a ing. Jančálek. 

Tím byla oficiální část ukončena
a utkání o Superpohár zahájila družstva
žen Slávie Praha a TJ ČKD Blansko. Utká-
ní to bylo velmi vyrovnané, kdy po prvé
sérii vedl celek Slávie o 15 kuželek. V dal-
ší sérii se podařilo hráčkám Blanska ná-
skok smazat a před nástupem poslední
čtveřice nebylo nic rozhodnuto. Hráčky
Blanska vedly s minimálním náskokem
2 kuželek. Slávistické reprezentantce
Smrčkové se nedařilo a toho plně využi-
la Lahodová z Blanska, která celkově
Smrčkovou přehrála o 38 kuželek. Na
sousedních drahách naopak slávistka
Gruszková přehrála Ševčíkovou z Blan-
ska, ale jen o 31 kolků a tak v konečném
účtování získaly Superpohár hráčky Blan-
ska výhrou o pouhých 9 kuželek. Nejlep-
ší hráčkou Slávie Praha a celého utkání
byla Kohoutová výkonem 575 poražených
kuželek a v družstvu Blanska Musilová
Zuzana 564 poražených kuželek.

Po tomto napínavém souboji nastou-
pila ke svému utkání družstva mužů
SKK Náchod proti TJ Sokol Husovice. I to-
to utkání mělo náboj dramatičnosti. V pr-
vé sérii náchodský Straka velmi těsně
prohrál se Škoulou, ale Neumann z Ná-
choda přehrál Axmana z Husovic o 40 ku-
želek a tak Náchod vedl o 38 kolků. Ve
druhé hře se nedařilo náchodskému Be-
ránkovi, který byl v polovině své hry vy-
střídán Hetychem, ale oba nestačili na
výborně hrajícího Rybu a prohráli o 73 kol-
ků. Kovářovi z Náchoda se také moc ne-
dařilo, ale přece jenom vybojoval výhru
o podobě 8 kuželek nad Machálkem.
Před nástupem závěrečné čtveřice ved-
ly Husovice nad Náchodem o 27 kuže-
lek. To nebyl žádný veliký rozdíl a če-
kalo se veliké drama jako v utkání žen.

Proti tomu však byla oba aktéři z Husovic.
Vymazal s Radilem předvedli výbornou
hru a oba dosáhli výkonů přes 600 po-
ražených kuželek a na to Holý s Hažvou
nedokázali odpovědět. V konečném bi-
lancování jasně zvítězilo družstvo Huso-
vic a zaslouženě si odvezlo Superpohár.
Nejlepším jednotlivcem utkání byl hráč
Husovic Radil s výkonem 604 poražených
kuželek a v družstvu Náchoda byl nejlep-
ší Neumann (593 poražených kuželek). 

A jak zhodnotil celou akci zástupce
ČKA ing Jančálek „až na drobné tech-
nické problémy v utkání žen celá akce

měla velmi hladký průběh, pořadatelé
se svého úkolu zhostili velmi dobře a vy-
stupování hráčů bylo také na vysoké
sportovní i společenské úrovni“.

Pro náš oddíl to byla veliká pocta od
ČKA, že nás pověřil touto vrcholovou ak-
cí a také výzva jestli jsme schopni se po-
pasovat s takovou akcí. Myslím, že se
nám to podařilo po sportovně technické
i společenské stránce a chceme podě-
kovat sponzorům, kteří nás podpořili -
- Město Přelouč hlavní garant, firmy Ami-
pa, ČEZ Elektrárna Chvaletice a.s., Soft
Konsult ing. Říha a KB pobočka Přelouč.
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Přeloučská kuželna hostila boje 
o SUPERPOHÁR ČKA 2012

Inzerce
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ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — A-TÝM (1. ČNHbL)
den datum čas domácí hosté

neděle 07.10.12 14:00 HBC Autosklo-H.A.K. Pce B HC Jestřábi Přelouč
sobota 13.10.12 16:00 SK Sudoměřice HC Jestřábi Přelouč
neděle 14.10.12 11:00 HBC RIGUM Hodonín HC Jestřábi Přelouč
neděle 28.10.12 14:00 HC Jestřábi Přelouč TJ Lokomotiva Č. Třeb.

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — B-TÝM (OHbL)
den datum čas domácí hosté

neděle 07.10.12 16:30 HBC Splašené Hole HC Jestřábi Přelouč B
neděle 14.10.12 17:00 HC Jestřábi Přelouč B Delta Pardubice
neděle 21.10.12 14:00 SK Hokejbal Žamberk HC Jestřábi Přelouč B

sobota 27.10.12 14:00 HC Jestřábi Přelouč B Ježci Heřm. Městec B
neděle 28.10.12 11:00 TJ Paramo Svítkov B HC Jestřábi Přelouč B

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — ST. DOROST (EXTRALIGA)
den datum čas domácí hosté

sobota 13.10.12 14:00 HC Jestřábi Přelouč SK Kometa Polička
neděle 14.10.12 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Autosklo-H.A.K. Pce
sobota 20.10.12 14:00 HC Jestřábi Přelouč TJ KOVO Praha
sobota 27.10.12 14:00 HBC ALPIQ Kladno HC Jestřábi Přelouč

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — STARŠÍ ŽÁCI (MČR)
den datum čas domácí hosté

sobota 13.10.12 10:00 HBC Sršni Svitavy HC Jestřábi Přelouč
sobota 13.10.12 12:00 HBC Sršni Svitavy HC Jestřábi Přelouč
sobota 20.10.12 9:30 TJ Paramo Svítkov Stars HC Jestřábi Přelouč
sobota 20.10.12 11:30 TJ Paramo Svítkov Stars HC Jestřábi Přelouč

Na počátku září pořádala místní rybářská organizace dvě
sportovní akce na rybníku Bašta v Lázních Bohdaneč. 

Ta první, která se uskutečnila letos již po páté, byla pořá-
dána pod patronací hejtmana Pardubického kraje a je určena
pro handicapované spoluobčany našeho kraje. Letos se jí zú-
častnilo sedm osmičlených týmů z Anenské Studánky, Bystrého,
Přelouče, Rábů, Slatiňan a Žampachu. Závod zahájil v zastou-
pení hejtmana jeho náměstek Ing. Kroutil. V krásném prostře-
dí za ideálního počasí nalovilo 56 startujících ve čtyřhodino-
vém závodě více než 17 metrů ryb a vítězem se stal Domov
z Anenské Studánky, kterému vítěznou trofej předali společně
předseda Východočeského územního svazu p. Heřman a sta-
rostka Bohdanče Ing. Jeníčková.

Tento, svým charakterem výjimečný sportovní podnik, má již
pevné místo v kalendáři sportovních aktivit rybářské organiza-
ce a tak stejně jako loni zaznělo od všech účastníků:

„Za rok bychom se tu chtěli se všemi, kteří nám závo-
dy zorganizovali a zajistili, zase setkat! Moc děkujeme.“

Druhou akci, která se ko-
nala hned následující den
byl vlastně již také tradiční
závod o mistra MO. Počasí
vydrželo a tak rybářská elita
organizace mohla ukázat své
umění.

Propozice závodu jej před-
určují především pro kapraře
a tak konečný výsledek ne-
dokázal ovlivnit ani 77 centi-
metrový amur a souboj třice-
ti specialistů rozhodl počet
kaprů, nejen bojovných, ale
i krásných nasazených z let-
ního odlovu Buňkova. Po tu-
hém boji nakonec vyhrál Jiří
Cuhorka s celkem 288 body,

který tak získal čestnou povolenku na příští rok na druhém
místě pak David Bakrlík s 234body a na třetím pak předseda
MO p. Zikl. Celkovou výsledkovou listinu a několik fotek z to-
hoto i předcházejícího závodu najdete jako obvykle na strán-
kách organizace.                                      Petrův zdar JP.

HOKEJBAL

Rybářské závody v září
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Ve dnech 1. - 8. září 2012 se v České republice uskutečni-
lo mistrovství Evropy U20. Utkání byla sehrána na čtyřech hřiš-
tích, V Petrovicích, na Spartě, na Slávii a v Říčanech. Naše re-
prezentace, ve které jsme měli i my dva zástupce, Jana Čížka
a Štěpána Trunce, hrála úvodní utkání v Říčanech proti Mol-
dávii (41:12), na Spartě pak semifinálový zápas proti Ma~ar-
sku (65:7) a finále proti Polsku (8:44) se opět hrálo v Říčanech.
Nastupující generace si vedla velmi dobře a v zápasech proti
Moldávii a Ma~arsku předvedla velmi dobrý výkon a oba sou-
peře poměrně vysoko přehrála. Ve finále se pak musela spoko-
jit s druhým místem, které je i tak velmi dobrým výsledkem.
Na Polsko ve finále bohužel nebylo, což musel uznat každý,
kdo finálové utkání viděl. Nicméně gratulujeme vicemistrům
Evropy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Gratulu-
jeme také především našim odchovancům, Janu Čížkovi a Ště-
pánu Truncovi, kteří nastoupili ve všech utkáních v základní
sestavě, Honza na postu útokové spojky, Štěpán v druhé řadě,
který se navíc v utkání proti Ma~arsku blýskl dvěma pětkami
a přispěl tak k výraznému vítězství naší reprezentace.

P. Rocht Kohout a M. Mása Kohout

U 11
Úvodní turnaj sezóny se nám velice

vydařil. V kategorii U13 nastoupilo 7 muž-
stev bez naší účasti. Naši hráči již hrají
v kategorii U 15 ve společenství s Petrovi-
cemi. V kategorii U 11 nastoupilo 13 muž-
stev. Hrálo se ve dvou skupinách a po-
tom ještě o celkové umístění. Náš vstup
do turnaje byl rozpačitý a hráči teprve za-
čali nasávat atmosféru. V našem prvním
utkání byl soupeř vyrovnaný a naši hrá-
či udělali spoustu chyb. Po jedné z nich
vyrovnal soupeř v posledních vteřinách
utkání. Ve druhém utkání se Spartou to
byla přesná kopie prvního utkání, jen roz-
díl byl v tom, že Sparta položila v posled-
ní vteřině a zvítězila. Je ale pravda, že ty-
to dvě mužstva patří k nejsilnějším v této
kategorii. Po těchto dvou utkáních jsme
měli delší přestávku, ve které trenér dů-
kladně rozebral naše chyby. Na hráčích
bylo znát, že slova trenéra nepadly do
větru. Mužstvo zvýšilo bojovnost a hlav-
ně hrálo v nasazení až do závěrečného
hvizdu rozhodčího. Sice se ještě nějaká
chyba vyskytla, ale hráči ji stihli v utká-
ní napravit. Všechny další utkání ve sku-

pině jsme vyhráli a tak jsme do utkání
o celkové umístění postoupili z druhé-
ho místa. V semifinále bylo naším sou-
peřem mužstvo Vikingu z Petrovic. Velmi
pěkné utkání od obou mužstev bojovné
a s velkým nasazením. O vítězství naše-
ho mužstva rozhodl v prodloužení po
pěkné akci Luboš Petržílka. Ve finále
jsme se opět utkali s vítězem naší sku-
piny, který v semifinále porazil Tatru. Ve
finále jsme pevnou obranou a rychlými
protiútoky zaskočili soupeře, který se ne-
poučil z prvního utkání v turnaji a při-
stoupil na naši hru. Po dvou nacvičených
signálech jsme se ujali vedení a jenom
naše chyby při zakončování uchránily
soupeře od většího přídělu. Zaslouženě
jsme utkání vyhráli a tím i zvítězili v ce-
lém turnaji. Přesto si pochvalu zaslouží
všichni hráči ze všech mužstev, jak vy-
hráli svůj souboj s vedrem, které pano-
valo po celý turnaj.

Utkání našeho mužstva ve skupině:
Přelouč - Lvi Říčany 1 : 1
Přelouč - Sparta Praha 1 : 2 
Přelouč - Antilopy Říč. 3 : 0

Přelouč - Keltové Petr. 4 : 0
Přelouč - Tatra V Smích. 7 : 1
Přelouč - Pumy Říčany 3 : 0 

Umístění ve skupině:
1. Lvi Říčany 16 14 : 4
2. Přelouč 15 19 : 4
3. Sparta Praha 15 11 : 5
4. Antilopy Říčany 12 13 : 7
5. Pumy Říčany 12 8 : 9
6. Tatra Smíchov V 8 8 : 21
7. Keltové Petrovice 6 0 : 25 

Naše utkání o celkové umístění:
Semifinále
Přelouč - Vikingové Petrovice 2 : 1 

po prodloužení

Finále 
Přelouč - Lvi Říčany 2 : 0 

Celkové umístění:
1. Přelouč
2. Lvi Říčany
3. Vikingové Petrovice
4. Tatra Smíchov H
5. Tygři Říčany
6. Sparta Praha
7. Antilopy Říčany

Dva hráči RC PŘELOUČ 
na mistrovství Evropy v ragby - kategorie U20

Rugby turnaj mladších žáků 
- Kralupy 9. 9. 2012
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U 11
V turnaji nastoupilo 11 mužstev. Hrálo se dvou skupinách

a potom ještě o celkové umístění v turnaji.
Na druhý turnaj sezony jsme odcestovali v kompletní se-

stavě. Navíc k ní ještě přibyl nový hráč Richard Jezdinský, kte-
rý teprve bude získávat zkušenosti, protože je o dva roky mlad-
ší a začíná. Samozřejmě po vítězství v prvním turnaji jsme
v duchu doufali, že bychom se mohli opět umístit mezi pěti
nejlepšími mužstvy. Los nám na úvod turnaje přidělil dva slab-
ší soupeře na rozjezd, čehož naši kluci dokonale využili a zví-
tězili. Výhru si připsali i ve třetím utkání. Pak ale nastal zlom,
v dalším utkání jsme dělali hodně chyb, které soupeř dokona-
le využil ke svému vítězství. O umístění ve skupině rozhodova-
lo skóre, díky kterému jsme obsadili druhé místo ve skupině
a postoupili tak do semifinále. Tam jsme se utkali se Spartou,
vítězem A skupiny. I když jsme v utkání dělali v obraně chyby,
soupeř využil pouze jedinou. O našem vítězství rozhodl rych-
lonohý Luboš Petržílka, který nás tím posunul do finále. Ve fi-
nále jsme pak porazili unavené domácí Vikingy, kteří ve dru-
hém semifinále porazili Tygry z Říčan.

Utkání našeho mužstva ve skupině:
Přelouč - Slávia Praha 4 : 0
Přelouč - Keltové Petrovice 4 : 1
Přelouč - Tygři Říčany 1 : 0
Přelouč - Pumy Říčany 1 : 2

Umístění ve skupině:
1. Tygři Říčany 10 11 : 3
2. Přelouč 10 10 : 3
3. Pumy Říčany 10 7 : 4
4. Keltové Petrovice 5 2 : 10
5. Slávia Praha 5 3 : 13 

Naše utkání o celkové umístění:

Semifinále
Přelouč - Sparta Praha 2 : 1

Finále
Přelouč - Vikingové Petrovice 4 : 1 

Celkové pořadí turnaje:
1. Přelouč
2. Vikingové Petrovice
3. Sparta Praha
4. Tygři Říčany
5. Pumy Říčany
6. Tatra Smíchov
7. Antilopy Říčany

8. Keltové Petrovice
9. Lvi Říčany

10. Kralupy nad Vltavou
11. Slávia Praha

Sestava našeho mužstva:
Lukáš Doležel, Adam Gergely, Šimon Hamáček, Richard Jez-
dinský, Vlá~a Kasal, Klára Košhálová, Klára Kuchyňková, Ště-
pán Krejzl, Luboš Petržílka, Vítek Rozkošný, Petr Suchý

Bodovali:
Petržílka L. 7x, Krejzl Š. 4x, Gergely A. 2x, Košhálová K. 1x, Roz-
košný V. 1x Suchý P. 1x

Trenér: Doležel Zbyněk

Zapsali Romana Rozkošná, Zdeněk Oczadlý. 
Zpracoval Zdeněk Oczadlý

Rugby turnaj mladších žáků - Pico cup
- Petrovice 15. 9. 2012

8. Kralupy nad Vltavou
9. Pumy Říčany

10. Gepardi Říčany
11. Tatra Smíchov V
12. Slavia Praha
13. Keltové Petrovice

Sestava našeho mužstva: 
Lukáš Doležel, Adam Gergely, Šimon Ha-
máček, Vladimír Kasal, Klára Košhálová,
Klára Kuchyňková, Luboš Petržílka, Vítek
Rozkošný, Petr Suchý
Trenér: Doležel Zbyněk

Bodovali: Petržílka L. 11x, Gergely A. 6x,
Doležel L. 2x, Rozkošný V. 2x, Košhálo-
vá K. 1x, Suchý P. 1x 

Zapsali Romana Rozkošná, 
Zdeněk Oczadlý

Zpracoval Zdeněk Oczadlý

Inzerce



Basketbalový klub BK Přelouč budou v soutěžním ročníku
2012/2013 reprezentovat 4 družstva. Muži „A“ budou, stejně ja-
ko v loňském roce, hrát 2. ligu. V měsíci říjnu se představí na
domácí palubovce ve dnech 13. 10. 2012, kdy bude jejich sou-
peřem Jiskra Humpolec, a dne 14. 10. 2012 se utkají s týmem
TJ Ž~ár nad Sázavou. 

Muži „B“ pak stejně jako v loňském roce budou hrát výcho-
dočeský oblastní přebor a stejně jako muži „A“ se na domá-
cí palubovce představí ve dnech 13. a 14. 10. 2012. V sobotu
bude jejich soupeřem družstvo z Nového města na Moravě,
v neděli pak Jiskra Havlíčkův Brod. 

Přeloučské ženy budou klub reprezentovat ve Východočes-
ké lize. V měsíci říjnu se na domácí palubovce představí stej-
ně jako muži ve dnech 13. 10. 2012, kdy bude jejich soupe-
řem družstvo SŠB Pardubice, a dne 14. 10. 2012, kdy změří
síly s družstvem TJ Pardubičky. Přesné začátky zápasů budou
uvedeny na informačních letácích a na internetových stránkách
BK Přelouč www.basketprelouc.unas.cz. Muži i ženy budou
svá utkání hrát na palubovce sportovní haly v Přelouči, ul. Za
Fontánou. 

Posledním z družstev, které zasáhne do ročníku 2012/2013,
jsou nejmladší hráči, kteří budou hrát Smíšený oblastní přebor
mladšího minižactva U 12. Ti budou svá utkání hrát na palu-
bovce v přeloučské sokolovně a ke svému utkání na domácí
půdě nastoupí v měsíci říjnu dne 13. 10. 2012 proti Spartaku
Choceň. 

Zároveň v současné době probíhá nábor do dívčího basket-
balového oddílu. Jedná se o nábor dívek narozených v letech
2001-2003. Zájemkyně se mohou přijít podívat na trénink, kte-
rý probíhá v přeloučské sokolovně vždy ve středu od 17.00 hod.
a v pátek od 15.30 hod. HP
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Basketbal

Sportovní klub 
MP Pøelouè

Poøádá pravidelná cvièení s prvky bojových 
sportù pro zvý�ení fyzické kondice, zdraví 

A PRO DEVASTACI LENOSTI! ☺

Kdy: pondìlí, støeda a ètvrtek 
(dle va�ich mo�ností) 19.00-20.30 hod.

Zaèínáme: 10. záøí 2012 
Kde: Budova v Kladenské ul., è.p. 845

(naproti mateøské �kolce)
Cvièitelé: Martin, Igor a Radek
Kontakt: tenzo@seznam.cz tel. 736 60 70 98

Náplò cvièení: 
Pohybové aktivity zamìøené na zlep�ení fyzické kondice -
- základy úderù, kopù, gymnastiky, POSILOVÁNÍ S VLAST-
NÍM TÌLEM, utu�ování, nácvik pádù, sebeobrana, páky...
zkrátka v�e, co zpoèátku bolí, ale pøiná�í tìlu i va�í
mysli blahodárné úèinky! ☺

! PØIJÏTE SI VYZKOU�ET PRVNÍ 3 TRÉNINKY ZDARMA !

Sportovní klub 
MP Pøelouè

DÌTSKÝ ODDÍL AIKI JU JUTSU
Kdy: Ka�dé pondìlí a støeda (po domluvì 

také ètvrtky) v 17.00-18.30 hod.,
Zaèínáme: 10. záøí 2012 (nábor do konce øíjna)
Kde: Budova v Kladenské ul., è.p. 845 

(naproti mateøské �kolce)
Cvièitelé: Martin Karabec (Tenzo)

Radek �ípek
Libor Bína (Dìdeèek)

Kontakt: mp@mestoprelouc.cz, tel. 736 60 70 98

Cvièení je vhodné pro dìti od 6 let.

Náplò cvièení: 
" základní pohybová prùprava s prvky bojových sportù,
" rozvoj pohyb. dovedností,
" úpolová gymnastika a posilování, 
" základní pádové, pákové a úderové techniky. 



Ještě připojuji krátký doplněk k člán-
ku paní Myšičkové.

Při uvedených soutěžích a akcích
jsou zdrojem zájmu, obdivu a potěše-
ní nejen lidé - účastníci a návštěvníci,
ale hlavně jejich auto-moto veteráni se
svým příslušenstvím! Jsou různých zna-
ček, typů, provedení, barev i stáří. Právě
o nich chceme také přinášet podrobněj-
ší informace! 

Dnes se setkáváme s „veterán dá-
mou“ FORD CORTINOU (1964), výro-
ba: Anglie, prodejna: Mototechna Par-
dubice. 

Jsme prvními jejími majiteli, domov
má dlouhodobě v Přelouči. Původní bar-
va modrá je doplněna jen bílou stře-
chou a spodními okraji karoserie. Celé
vybavení je originální. Je vzorně udržo-
vána majitelem (manželem), spolehli-

vě i trvale nám všem slouží dodnes.
Má ujeto 300.000 km bez problémů
a potíží...

Její uživatelkou a řidičkou jsem dří-
ve bývala i já. Často při příjezdu nebo
odjezdu od ZŠ v Přelouči, kde jsem uči-
la, čekávala skupinka dětí na obhlídku
Cortinky. Někdy došlo i na jejich poseze-
ní za volantem po zaparkování... Vzbu-
zovala obdiv, potěšení, radost... Při set-
kání s bývalými žáky mi nyní často tyto
okamžiky připomínají a ptají se: „Máte
ještě Cortinku, jak vypadá?“. Ochotně
odpovídám: „Ano, ano, máme... a vnuci
(Jan a Jakub) přebírají péči o ni!“ Snad
poslouží dobře i dalším generacím rodi-
ny... My jsme v ní přivezli: 2 děti z porod-
nice, podle potřeby materiál na stavbu
rodinného domku, vybavení na dovole-
né a rodinné dění (1964-2012).

Pokládám za cenné u činnosti Au-
to-moto veteránů v Přelouči (snad i jin-
de), že se daří spojení zájmů a spoluprá-
ce různých věkových skupin, rodinných
příslušníků a přátel i profesních oborů.
Není vzácností uvidět 10-letého vnuka,
jak hlídá dědečkovu Aerovku, i další
„strážce veteránkové“. Při srazu na pře-
loučském náměstí, otec a syn vedle se-
be zde představují dva motocyklové ve-
terány ve vzorném provedení. Oba se
v soutěži dále umístí na předních mís-
tech, vidíme manželskou dvojici v do-
bových kostýmech spokojeně startující
Tatřičku. Při soutěžích je častou posád-
kou dědeček + vnuk, vnučka, manžel-
ská dvojice atd. Přibývají i ženské účast-
nice. 

Děkuji za úspěšnou činnost Auto-
moto veteránů v Přelouči všem, kteří se
na ní podílejí, a přeji i nadále jen úspě-
chy a potěšení z našich „veteránků“.

L. R.
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O našich auto-moto veteránech...

Rallye Železné hory
V sobotu 25. 8. se zaplnilo přelouč-

ské Masarykovo náměstí historickými
auty a motocykly a také množstvím ná-
vštěvníků, kteří si je přišli prohlédnout.
75 posádek přijelo, aby se zúčastnily již
5. ročníku Rallye Železné hory. 

Kolem poledne odstartovaly svou
soutěžní jízdu podhůřím Železných hor.
Plnily přitom různé úkoly ze znalostí re-
gionu a techniky. Navečer se vyhlašo-
vali vítězové a rozdávaly ceny - a bylo
jich hodně! Za vítězství v jednotlivých ka-
tegoriích, pro nejstaršího, nejvzdáleněj-
šího účastníka, cena elegance, za nej-
lepší dobové oblečení...

Každý z účastníků obdržel již tradič-
ně pamětní list. Při startu byl totiž kaž-
dý vyfotografován, během závodu byly
fotografie vyrobeny a nalepeny na pa-
mětní list pod krásný obrázek autíčka
od p. I. Štěpánka. Doplněn byl i jménem
účastníka a názvem stroje, na kterém
jel. Pamětní listy se líbily, někteří s tro-
chou nadsázky říkají, že už kvůli nim
stojí za to se soutěže zúčastnit. 

5. ročník Rallye Železné hory se vy-
dařil, počasí nám přálo a te~ se může-
me těšit na další ročník. Poděkování

patří panu J. Havrdovi, řediteli závodu
a celé jeho rodině, která se organizačně
na této akci podílí. Děkujeme také všem
sponzorům, fotografovi panu I. Svirido-
vovi, moderátoru L. Novákovi a těm, kte-
ří pomohli ke zdárnému průběhu ral-

Nejstarší vozidlo v soutěži - Laurin&Klement, r. v. 1905

lye. A také dík divákům, kteří se přišli
v hojném počtu podívat. 

Sezóna AMV pomalu končí. Auta
a motorky budou láskyplně uloženy
k zimnímu spánku. Že jsou tito „vete-
ráni“ často jako členové rodiny, spjaté
s osudy jejích členů, svědčí i vzpomín-
ka paní L. Riegrové (spolu s manželem
panem V. Riegrem patří k zakládajícím
členům AMV).                         J. M.



Před začátkem mistrovských soutěží
na začátku října seznámíme čtenáře Roš-
tu nejprve s průběhem letní přípravy druž-
stva mužů, které čeká start ve 3. lize. Na
rozdíl od mládežnických týmů, které s tré-
ninkem a přípravou na novou sezónu
začínají až v září, elitní tým našeho od-
dílu má již koncem srpna a na začátku
září napilno tak, aby již na brzkém star-
tu náročné 3. ligy byl rozehraný a v plné
herní pohodě. K tomu slouží přípravné
turnaje a též první kola Poháru České flor-
balové unie. Zde je jejich krátký přehled:

Czech Open Prague 2012:
Po 2 letech si mužské áčko 16.-19. srp-

na opět zopakovalo účast na největším
florbalovém turnaji na světě. Souboji s cel-
ky z domova i ze zahraničí získalo neoce-
nitelné zkušenosti a vůbec si nevedlo
špatně, když se skrze základní skupinu
a následné vyřazovací boje probojovalo
až mezi posledních 32 týmů v mužské
části turnaje, kterého se zúčastnilo cel-
kem 130 družstev z celé Evropy.

Ve skupině po výsledcích 2:1 s Red
Lions Frauenfeld (Švýcarsko), 3:1 s 1. FbK
Rožnov pod Radhoštěm, 1:7 s RIG Umea
IBF (Švédsko) a 2:6 s Nizhegorodets (Rus-
ko) skončil Orel na 3. místě, což zaru-
čovalo bezproblémový postup do vyřazo-
vacích bojů.

V nich nejprve Orel vyřadil celkem
hladce 8:2 tým SZPK Nokia Komárom
z Ma~arska, aby nakonec vypadl opět
s družstvem Paskov Saurians
(Česko) po těsném boji 1:2.
Se stejným soupeřem vypadl
Orel Přelouč totiž i při své
poslední účasti na této nej-
větší florbalové přehlídce v Ev-
ropě.

Pohár 
České florbalové unie:

Pohár ČFbU slouží již tra-
dičně jako výborná možnost
v rámci přípravy sehrát řadu
kvalitních mistrovských utká-
ní s celky z celé České repub-
liky a z různě kvalitních sou-
těží. Proto muži Orla Přelouč
se jej účastní každoročně
a letos poprvé pak měli fa-
noušci florbalu v Přelouči 25.
a 26. srpna možnost shléd-

nout boje v základní skupině i v místní
městské hale.

Domácí tým si pak po výsledcích 10:2
s FK Slovan Jindřichův Hradec, 1:1 s Orkou
z 2. ligy, 7:4 s FK Třeboň a 2:4 s SKP Olym-
pia Kutná Hora zajistil postup do násled-
né vyřazovací části.

V ní nejprve po dlouhé cestě do Kra-
lup vyřadil domácí tým FBC Kralupy n/V
8:3 aby pak po nádherném a dramatic-
kém boji 5. září před domácími fanouš-
ky v městské sportovní hale vypadl s dru-
holigovým celkem FBC Plzeň 5:7. Přesto
letošní cesta Pohárem byla vůbec nej-
úspěšnější v historii oddílu.

Turnaj O pohár Pavla Šotoly
- radního Pardubického kraje: 

Na závěr letní přípravy pak oddíl Or-
la Přelouč uspořádal v sobotu 15. září
turnaj 4 mužských týmů za účasti domá-
cího celku, FBC Hradec Králové A a B a tý-
mu FBC Respect Heřmanův Městec. Ak-
ce se konala za podpory Pardubického
kraje, kdy pohár pro vítěze turnaj věno-
val Ing. Pavel Šotola, radní kraje zodpo-
vědný za neziskový sektor.

V pohodové atmosféře turnaje, kdy
dobré občerstvení zajistili kandidáti do
krajského zastupitelstva Zdenka Kumstý-
řová a Ivan Moravec, domácí tým potvr-
dil svoji výbornou formu na začátku se-
zóny a celý turnaj celkem s přehledem
vyhrál po výborných výkonech v semifi-
nále i finále.

Nezbývá tedy než doufat, že se nepo-
tvrdí otřepané sportovní rčení, že dobré
výsledky v přípravě znamenají špatný
vstup do soutěže. Naopak: všichni v od-
dílu doufáme, že i v 3. lize áčko mužů
a v Pardubické lize béčko naváží na úspě-
chy z přípravy a vstoupí do nové sezóny
úspěšně.

Domácí turnaje Orla Přelouč
v říjnu 2012:

V přeloučské Městské sportovní ha-
le pak mohou v říjnu fanoušci florbalu
shlédnout tyto turnaje:

neděle 21. října - mistrovský turnaj
starších žáků za účasti domácího druž-
stva Orla Přelouč - 9:00 až 15:00,

sobota 27. října - mistrovský turnaj
žen 2. ligy za účasti Orlic Přelouč - 9:00 až
16:30,

neděle 28. října - mistrovský turnaj
mužů v Pardubické lize za účasti domá-
cího béčka - 9:00 až 16:00.

Rozpisy jednotlivých zápasů pak na-
jdete na našich nástěnkách u Orlovny,
městského parku za záložnou, náměstí
17. listopadu a též v Městské sportovní
hale.

Na závěr pak připomínáme kon-
takt na předsedu oddílu 732 610 593
pro ty z vás, kteří byste měli zájem zku-
sit aktivně hrát florbal, případně přihlásit
své dítě do florbalového oddílu.

Mirek Kumstýř
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Orel Přelouč - oddíl florbalu 

Orel Přelouč - vítěz turnaje O pohár Pavla Šotoly
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