


2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

XXIII. zasedání Zastupitel-
stva města Přelouč proběhlo
31. října 2013. Zastupitelé na
něm schválili rozpočtové opatře-
ní č. V rozpočtu města pro rok
2013. Dále byla zastupitelstvem
schválena kupní smlouva s man-
želi Panáčkovými na prodej bu-
dovy č. p. 57 v k. ú. Lhota pod
Přeloučí a darovací smlouva
uzavřená mezi městem Přelouč

a SK SKI Přelouč na bezúplatný převod budovy bez č. p. v k. ú.
Lohenice u Přelouče.

Projednány byly rovněž zápisy ze schůzí OV Lohenice, Mě-
lice a Klenovka. Důležitým bodem ze schůze OV Lohenice bylo
projednání požadavků na investiční akce na rok 2014. Za prvo-
řadou investici považuje výbor dokončení finálního povrchu na
cestách okolo návsi. Jelikož dokončení se více jak 10 let ne-
realizuje, dochází postupně k vydrolování už vydlážděných kraj-
nic, k výtlukům na podkladním povrchu a předešlá práce tak
postupně přichází vniveč. 

Na zastupitelstvo se také obrátila městská policie s poža-
davkem navýšení rozpočtu o 400.000,- Kč na nákup nového

měřiče rychlosti. V současné době je používán laserový rych-
loměr, který byl zakoupen v roce 2004. Ten je nyní poroucha-
ný a jeho oprava by si vyžádala částku 111.132 Kč. V minulos-
ti již rychloměr vyžadoval několik nákladných oprav a každá
taková oprava je finančně i časově náročná. MP pak i několik
týdnů nemůže provádět měření a to má mimo jiné i dopad na
výši uložených blokových pokut, které jsou příjmem města.
Z toho důvodu žádá městská policie navýšení rozpočtu na ná-
kup nového laserového rychloměru. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo smlouvu o poskytnutí účelo-
vě určené investiční dotace z rozpočtu města Rugby Clubu Pře-
louč, o.s., ve výši 350.000,- za účelem instalace topné soustavy.
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87. schůze Rady města Přelouče
se uskutečnila v pondělí 11. 11. 2013.

Radní na ni mimo jiné projednali
a odsouhlasili dohodu o rozsahu posky-
tování zdravotní péče a vzájemné spo-
lupráci s firmou EUROCLINICUM a.s. Pra-
ha 4, která zajišauje zdravotní péči na
přeloučské poliklinice. Schválena byla rov-
něž kupní smlouva na nákup laserového
měřiče rychlosti pro městskou policii. 

Schválen byl radou města i nový jízd-
ní řád městské hromadné dopravy v Pře-
louči s účinností od 15. 12. 2013. 

Na základě skutečností zjištěných
v průběhu opravy nemovité kulturní pa-
mátky - ohradní zdi hřbitova u kostela
Navštívení Panny Marie v Přelouči schva-
luje rada města navýšení smluvní ceny,
sjednané s firmou Obnova památek Kut-
ná Hora na částku 578.004,- Kč vč. DPH.
Na základě návrhu statika musejí být
zhotoveny stabilní základové konstruk-
ce, což si vyžádá velký rozsah vzhledem
k podmínkám staveniště ručních výko-
pových prací, ale i prací bednících, armo-
vacích a betonářských. Výše uvedené
okolnosti mají značný vliv na nárůst sjed-
nané ceny. 

Radní vzali také na vědomí informa-
tivní materiál o požadavcích komisí míst-
ní samosprávy a osadních výboru, uplat-

něných k zařazení do rozpočtu města
Přelouč na rok 2014 u Odboru správy
majetku a infrastruktury. (KMS Lhota -
- Škudly: vybudování kanalizace, násled-
ně oprava stávajících chodníků a výstav-
ba nových, cyklostezka Lhota - Přelouč,
KMS Tupesy: rekonstrukce veřejného
osvětlení a rozhlasu, projekt a oprava
mostku přes potok - Lipoltická svodnice,
oprava autobusové čekárny, KMS Štěpá-
nov - oprava chodníků v obci, oprava po-
žární nádrže, oprava rozvodů veřejného
rozhlasu v obci, OV Lohenice - dokonče-
ní finálního povrchu na komunikaci oko-
lo návsi, rekonstrukce podlahy v sále hos-
pody, OV Klenovka - vybudování místní
komunikace, oprava obrubníků a chod-
níků podél hlavní silnice a vybudování
chybějících chodníků, rozšíření veřejné-
ho osvětlení, především podél hlavní sil-
nice a směrem na obec Valy, rozšíření
místního rozhlasu, OV Mělice - úprava
místních komunikací, vybudování elekt-
rické přípojky do sportovního areálu, vy-
budování dětského hřiště, kanalizace,
chodníky. 

Zamítnuto bylo radou města Partner-
ství města v projektu sociální inovace.
Na 82 schůzi rady dne 16. 9. 2013 byla
projednána žádost ředitelky Domova
u fontány o partnerství města v projektu

Sociální inovace. Z důvodu nedostatku
informací o projektu rada rozhodnutí od-
ložila. Dne 18. 10. 2013 proběhla společ-
ná schůzka za účasti zástupců Domova
u fontány, zástupců města, vedoucí so-
ciálního odboru a vedoucí pečovatelské
služby Přelouč. Smysl projektu byl pro-
diskutován, byly zodpovězeny otázky ze
strany vedoucí soc. odboru a ved. pečo-
vatelské služby. Z předaných informací
o projektu vyplývá, že partnerství města
v projektu by spočívalo v předávání sta-
tistických údajů o činnosti pečovatelské
služby. Vedoucí pečovatelské služby sdě-
lila, že ji paní ředitelka DUF nepřesvěd-
čila o výhodnosti projektu a proto ne-
chce, aby pečovatelská služba Přelouč
byla součástí projektu. Paní ředitelka po-
té projevila zájem seznámit členy rady
s cíli projektu, neboa považuje partnerství
města v projektu za přínos z pohledu čer-
pání veřejných prostředků. Radní se však
přiklonili na stranu vedoucí pečovatelské
služby. 

Schválen byl radou příspěvek na Vá-
noční akce pro rodinné centrum Sluníč-
ko Přelouč ve výši 8.000,- Kč. Jde o Tvo-
řivé dílny - tvoření adventních věnců
a zdobení vánočních perníčků, autobu-
sový výlet za vánočními zvyky na Vese-
lý kopec, mikulášskou besídku s hranou
pohádkou o narození Ježíška. Všechny
akce jsou určené široké veřejnosti z Pře-
louči a okolí. 

mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Pozvánka
Zveme všechny občany města na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. 

Bude se konat 1. LEDNA 2014 V 18.00 na náměstí T. G. Masaryka.

Městský úřad Přelouč,
Československé armády 1665, Přelouč

www.mestoprelouc.cz 

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Přelouč 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa 
na dobu neurčitou: 

Referentka/referent
- mzdová/vý účetní

nástup nejpozději 1. 5. 2014 
nebo dle dohody, místo výkonu práce je

MěÚ Přelouč, platové zařazení při nástupu
je platová třída 9 (dle platných předpisů)

Další info na tel. 466 094 105

Inzerce



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

K 31. 10. 2013 činil počet nezaměstnaných v Pardubic-
kém kraji 23 562 osob. Na poptávkové straně trhu práce by-
lo evidováno 2 442 volných míst, na jedno místo pak připada-
lo 9,6 uchazečů. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu činil
v Pardubickém kraji 6,6 %. Nejvyšší hodnota byla dosažena
v okrese Svitavy, dále v okresech Chrudim, Ústí nad Orlicí a nej-
nižší nezaměstnanost připadá na okres Pardubice.

Základní údaje - říjen 2013

Další statistické údaje lze najít na stránkách: 
www.portal.mpsv.cz - - nezaměstnanost v číslech

Hlášení volného pracovního místa: 
volna.mista@pa.mpsv.cz - zde najdete i hlášenku na vyplnění
volného místa: Oznámení volného pracovního místa 

Volné pracovní místo - leták, lze zaslat emailem k vyvěšení
na nástěnce kontaktního pracoviště v Přelouči: 
martina.malinska@pa.mpsv.cz

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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! Aktuální informace 

Trh práce
na Přeloučsku

Vzdělávejte své zaměstnance v nejrůznějších oborech! Staňte se firmou s dobře kvalifikovanými zaměstnanci!

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích připravila regionální individuální projekt:

Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II
(CZ.1.04/1.1.00/B1.00005)

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kteří rozvíjejí svoji činnost a potřebují vyškolit zaměstnance. Firmy mají možnost získat příspěvek na vzdělávání
svých zaměstnanců a na náhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání. Více informací se dozvíte na seminářích k tomuto projektu, které se budou
konat v jednotlivých okresech Pardubického kraje:

3. 12. 2013 ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích - Boženy Vikové-Kunětické 2011 v 1. patře místnost č. 47 v 9:00 hodin
3. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Chrudimi - Pardubická 310 zasedací místnost č. 216 v 13:00 hodin
4. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách - Bezručova 2055/13 zasedací místnost č. 206 v 9:00 hodin
4. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí - 17. listopadu 1394 v přízemí ve velkém sále v 13:00 hodin

Případné dotazy:  Ing. Miloslava Petrásková,  tel.: 950 144 440,  e-mail: miloslava.petraskova@pa.mpsv.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Máte zájem zaměstnat absolventy a získat na jejich mzdu finanční prostředky?

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích připravila regionální individuální projekt:

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji
(CZ.1.04/2.1.00/70.00069)

Cílem projektu je podpora absolventů do 30-ti let, s evidencí na ÚP déle než 4 měsíce, kteří se chtějí uplatnit ve svém vystudovaném oboru. Firmy mají mož-
nost získat příspěvek na mzdové náklady a kompenzaci nákladů za čas, který se mentor věnuje zaškolení nového zaměstnance. Více informací se dozvíte na
seminářích k tomuto projektu, které se budou konat v jednotlivých okresech Pardubického kraje:

3. 12. 2013 ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích - Boženy Vikové-Kunětické 2011 v 1. patře místnost č. 47 v 10:00 hodin
3. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Chrudimi - Pardubická 310 zasedací místnost č. 216 v 14:00 hodin
4. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách - Bezručova 2055/13 zasedací místnost č. 206 v 10:00 hodin
4. 12. 2013 ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí - 17. listopadu 1394 v přízemí ve velkém sále v 14:00 hodin

Případné dotazy: Mgr. Klára Křížová, tel.: 950 144 701,   e-mail: klara.krizova@pa.mpsv.cz
Ing. Jana Horská, tel.: 950 144 473,   e-mail: jana.horska@pa.mpsv.cz
Kateřina Járová, tel.: 950 144 437,   e-mail: katerina.jarova@pa.mpsv.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.



Dotace. Kdo by ji nechtěl. Pomůže tam, kde se potřebných
financí nedostává. Také u nás jsme podlehli jejímu vábení ja-
ko již mnohokrát předtím.

Stát podporuje výstavbu bezbariérových tras. Má to svá
specifika, ale je to jistě záslužný počin. Invalidní nebo starší
občané či maminky s kočárky tak snadněji překonávají pře-
kážky, které je při cestě městem potkávají. Trasy by měly spo-
jovat například budovy městských a státních úřadů a institucí,
nádraží, zdravotní střediska, školy, pošty, domovy pro seniory atd.

U nás jsme se s ohledem na uvedenou podmínku rozhod-
li pro trasu, která začíná na Pernštýnském náměstí, prochází
Arnoštovou ulicí, přechází silnici I. třídy, Račanskou ulicí míří
k poliklinice a odtud kolem Domova u fontány pokračuje k do-
mům s byty pro seniory v Libušině ulici, kde končí. Rozsah tra-
sy musí být přesně dán, musí splňovat předepsaná kritéria,
pražští úředníci bedlivě hlídají, aby se neudělalo něco navíc
a jinak. Šířka a sklony chodníku, všechno musí sedět podle
předpisů. Chodník na druhé straně ulice, který by po opravě
spíše volal, ale chybí mu pár centimetrů šířky, s přispěním stá-
tu opravit nelze. Přidat kus chodníku mimo stanovenou tra-
su také nelze. Před nedávnem jsem musel propočítat cenu
chodníku u jednoho přechodu přes silnici, rovněž zhotovova-
ného za pomoci dotace. Velkoryse nám bylo zaplaceno 40 cm

chodníku za silničním obrubníkem a zbytek si muselo město
zaplatit samo. To aby snad stát nepřišel „na buben“. Chceš do-
taci, tak buq poslušný a konej, jak potřebujeme.

Začala příprava žádosti o dotaci. Aby to uchazeči neměli
jednoduché, poskytovatel najednou zkrátil lhůtu pro její po-
dání o tři měsíce. Projektová dokumentace, výkupy pozemků,
stavební řízení, plno různých vyjádření, potvrzení, prohlášení
a jiných důležitých lejster. Zajímalo by mě, zda je vůbec někdo
čte. Stihli jsme to, ale bylo to „o prsa“.

Potom jsme pět měsíců čekali, až to tzv. zadministrují. Ne-
uspěli jsme. Něco se jim nelíbilo v projektu, který však s nimi
byl předem konzultován. Smůla. Ale dali nám druhou šanci. Tu
jsme již nepustili.

A tak máme bezbariérovou trasu. Sama výstavba byla ka-
pitola sama pro sebe. V soutěžích vyhrává nejlevnější a pak
to vypadá, jak mnozí sami viděli. Byly to zase nervy, naše i na-
šich obyvatel. Hlavně těch z Arnoštovy a Libušiny ulice. Díky
všem za trpělivost. Snad se vám po novém chodníku bude
dobře chodit.

Miroslav Manžel
Odbor správy majetku
a infrastruktury
Městský úřad Přelouč

Společnost Kiekert-CS, s.r.o. poskytla Městu Přelouč finan-
ční dar ve výši 75.000,- Kč. Peníze budou využity na nákup
invalidního vozíku a vybavení pro zdravotně postižené. Město
Přelouč tímto firmě Kiekert-CS,s.r.o. za sponzorský finanční
dar děkuje.                                                            mh V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům

našeho města informaci týkající se změny provozní doby sběr-
ného dvora o vánočních svátcích. Ve středu 25. prosince 2013
a 1. ledna 2014 bude sběrný dvůr uzavřený. Ostatní dny
bude otevřený podle normální provozní doby. Děkujeme za po-
chopení.
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Přelouč má bezbariérovou trasu

Provozní doba
sběrného dvora

o vánočních svátcích

Finanční dar městu



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

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

2. 12. 1993 potvrdil akademický senát VŠCHT Pardubice
do funkce rektora na další období prof. Ing. Ladislava Kud-
láčka, CSc. přeloučského rodáka (nar. 16. 8. 1923) - zemřel
20. 12. 1999. 

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

5. 12. 1913 se v Přelouči narodil Miloš Svoboda, vítěz Vel-
ké pardubické steeplechase v r. 1946 a 1952. V tomto do-
stihovém závodě startoval celkem jedenáctkrát. Zemřel v Par-
dubicích dne 22. 6. 1996. 

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

5. 12. 2000 byl položen základní kámen ke stavbě čističky
odpadních vod v Přelouči. 

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

6. 12. 1851 se narodil v Novém Městě na Moravě Bohu-
mil Mareš, teolog, od r. 1887 první evangelický duchovní
v Přelouči, literárně velmi činný (Listy Husovy, J. A. Komen-
ský, Dějiny církve křesaanské.) Zemřel v Přelouči dne 14. 11.
1901. 

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

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

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

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

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

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

komorní město. 

17. 12. 1910 byli jmenováni čestnými občany Přelouče po-
slanci JUDr. Karel Kramář, Karel Adámek, Ing. Jan V. Hrás-
ký a JUDr. František Ulrich. 

19. 12. 2000 byla v Přelouči dána do provozu prodejna
PENNY MARKET. 

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

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

21. 12. 1865 věnovalo obecní zastupitelstvo v Přelouči
300 zlatých na stavbu Národního divadla v Praze. 

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

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

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

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

22. 12. 1900 se narodil v Příbrami Emanuel Vítkovec, pe-
dagog v Přelouči, významný osvětový pracovník, v 70. le-
tech působil ve funkci správce Městského muzea. Zemřel
7. 3. 1983. 

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

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

24. 12. 1922 se narodil v Sedlci u Sedlčan profesor Ing. Dr. Mi-
roslav Večeřa, DrSc., od dětství žil s rodiči v Přelouči. Půso-
bil jako profesor, Později vedoucí katedry na VŠCHT Pardu-
bice, nyní Univerzita Pardubice. Rozsáhlá publikační činnost,
přednášky v ČR i zahraničí. Zemřel v Přelouči dne 17. 9.
1989. 

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

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

27. 12. 1919 zemřel v Kojicích tamní rodák Jan Vozáb
(nar. 22. 3. 1861), námořní důstojník-major, z četných pla-
veb přívezl mnoho pozoruhodných předmětů, část sbírek
věnoval muzeu v Přelouči, Ovládal 8 cizích jazyků. 

29. 12. 1929 zemřel v Praze Rudolf Šetina, rodák z Lohenic
(nar. 11. 4. 1878). Katecheta, hudební skladatel chrámové
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hudby. Představitel cyrilického směru v chrámové hudbě,
působil v Hradce Králové, Jičíně, České Třebové a Vysokém
Mýtě. F.H.

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

ERRATA: V minulém čísle Roštu došlo k chybě tisku - břežský
rodák a absolvent přeloučského gymnasia, známý vědecký pra-
covník PhDr. Petr Jakeš, Csc zemřel v Praze po krátké nemoci
ve věku 65 let 29. 11. 2005 (nikoli v roce 2012, jak bylo chybně
uvedeno v listopadovém vydání Přeloučského Roštu. Redakce
se tímto za vzniklou chybu omlouvá. 
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Silvestrovské aforismy !

Silvestrovské menu aforismů a přísloví
A. AFORISMY:

1. Marcel Achard: Chytrá žena se svého muže neptá kde vče-
ra byl, chytrá žena to ví. 

2. Henri Jeanson: Ženy někdy odpustí tomu, kdo zneužil pří-
ležitosti, ale nikdy tomu, kdo ji nevyužil. 

3. Jean La Bruyere: Nečekej se smíchem až budeš šaasten,
třeba by ses v životě nezasmál. 

4. Jan Werich: Kdo víno má a nepije, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte hůl, to není člověk -
- to je vůl. 

5. Marcel Prévost: Krásné ženy ponechejme mužům bez
fantazie. 

6. Jan Werich: Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak
je to špatné, protože každý blbec starý - byl taky jednou
blbec mladý. 

7. Herakleitos: Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. 
8. Brancusi: Vidět daleko a dojít tam, není totéž. 
9. S. J. Lec: Kdo čeká na setkání s ideálem, stráví život v če-

kárně.
10. Romain Rolland: Ten, koho milujeme, má na nás všech-

na práva, i právo nemilovat. 
11. Cicero: Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.

12. Oscar Wilde: Provdá-li se žena podruhé, znamená to, že
prvního muže nenáviděla, ožení-li se muž podruhé, zna-
mená to, že první ženu miloval. Ženy sňatkem zkoušejí své
štěstí, muži dávají své v sázku. 

13. Oscar Wilde: Nic z toho, o čem jsme naprosto přesvědče-
ni, není nikdy pravda. To je neštěstí víry a lekce lásek.

14. Lao c´: Jisté je jen jedno, že totiž jisté není nic. 
15. Anonym: Praxe je, když všechno funguje, a nikdo neví proč.

Teorie je, když každý všechno ví a nic nefunguje. 

B. PŘÍSLOVÍ:
a) gruzínské: 
— Chceš-li být šaasten jeden den - nechoq do práce. 
— Chceš-li být šaasten dva až tři měsíce - najdi si milenku. 
— Chceš-li být šaasten deset až dvacet let - ožeň se. 
— Chceš-li být šaasten celý život - buq zdráv. 

b) perské:
Když žebrák zbohatne, nechá kamna hořet i v létě. 

c) čečenské:
Zbohatne-li moudrý, opraví si dům, zbohatne-li hlupák, opatří
si druhou ženu.



Vážení čtenáři,
blíží se čas Vánoc. Pro většinu z nás je to čas zvýšené aktivity:
příprava cukroví, nákupy dárků a mnoho dalšího co je neod-
myslitelně s těmito svátky spjato. Snažíme se, aby dárky pod
stromečkem udělali radost. A to něco stojí. 

Bohužel se mezi námi najdou tací, jejichž aktivita se upírá
jiným směrem. Oni možná také chtějí udělat radost svým rato-
lestem a blízkým, ale bohužel finance na dárky si obstarávají
jinou cestou, než je zvykem pro většinu z nás. 

A proto bych vás chtěl požádat, buqte obezřetní a dávejte
si na svoje věci a peníze dobrý pozor. Obzvláště v těchto dnech.
Ti „skřítci nenechavci“ vědí, že zrovna předvánoční období je
jejich velkou šancí a vyrážejí do ulic, obchodních
domů, veřejné dopravy, prostě všude tam, kde je
moc lidí a oni jsou „neviditelní“. Tak pozor na ně.

Několik rad jak ztížit „práci“ kapsářům:
" nenechávejte peněženku navrchu kabelky, ne-

bo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taš-
kách nebo síaovkách,

" nenechávejte kabelku nebo peněženku při na-
kupování bez dozoru,

" noste kabelku těsně u těla s rukou na zapí-
nání,

" tašky s penězi nenoste na zádech,
kam nevidíte, 

" nenechávejte zaplacené zboží
v nákupním vozíku bez dozoru,

" pozor kapsáři pracují většinou ve
skupinách,

" pozor na ty co se ptají na cestu,
zboží, chtějí rozměnit peníze
apod., může se jednat o léčku,
která odláká vaší pozornost,

" pokud kapsáře v obchodě, na
parkovišti či dopravním prostřed-
ku uvidíte, upozorněte na to ostra-
hu, prodavače, řidiče, nebo volejte přímo policii,

" nenechávejte věci viditelně ve vozidle - pamatujte, AUTO
NENÍ TREZOR.

Každou krádež, ale i pokus o ni hlaste policii.

Některé události uplynulých dní
Opilec v křoví

V době nočního klidu byl v ul. Českobratrská spatřen spící
muž v křoví. Byl probuzen, zvednut ze země, a přestože neměl
žádné doklady, byl hlídkou identifikován a doprovozen k domovu.

Kontrola opilé mládeže
Ve spolupráci s PČR byla v nočních hodinách provedena

kontrola vybraného podniku a dodržování zákazu popíjení alko-
holu mladistvými. U dvou nezletilců byl zjištěn alkohol v dechu.
Věc byla na místě předána sociálnímu odboru. 

Dopravní nehoda
Po půlnoci při kontrole města bylo zjištěno osobní motoro-

vé vozidlo, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Navíc

bylo hlídkou zjištěno požití alkoholu u řidiče i osádky vozidla.
Věc byla předána PČR.

Potyčka v baru
Dozorčímu MP bylo telefonicky oznámeno, že v jednom míst-

ním baru dva cizinci okradli hosta a snaží se vyvolat rvačku.
Po příjezdu hlídky problémoví hosté odmítali prokázat totožnost
a spolupracovat s hlídkou. Z tohoto důvodu bylo použito donu-
covacích prostředků a na místo přivolána hlídka PČR, která si
celou záležitost převzala.

Na závěr bych vám jménem celé městské policie
chtěl popřát krásné Vánoce 
a v roce 2014 jen to nejlepší!!!

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
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč a

Leoš Slavík DiS., oddělení prevence MP Přelouč 
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Historie II.
A) Tesla Přelouč 1945 - 1964 výroba radiopřijímačů

Tesla Přelouč
Název Tesla: není pochyby, že bylo použito jméno vynika-

jícího jugoslávského vynálezce, konstruktéra, filosofa a vědce
Nikoly Tesly (nar. 10. 7. 1856 - zem. 7. 1. 1942), který studoval
mimo jiné filosofii v Praze. Následné pokusy a jiný výklad v růz-
ných dobách, aa Technika Slaboproudá, jako oficiální název
nebo hanlivý Technicky Slabé vyšuměly do ztracena. 

Po skončení 2. světové války, převzala prostory výroby RA-
DIOTECHNY národní správa a v průběhu roku 1946 byl zřízen
celostátní národní podnik Tesla, který soustřeqoval závody sla-
boproudého elektronického zařízení v celém Československu.
První větší reorganizací spadaly přeloučské závody následně
po roce 1948 jako závod pod národní podnik Praha Hloubětín.

Po válce se výroba soustředila na montáž zesilovačů pro
místní rozhlas. Výroba přijímačů pokračuje montáží modelů
z počátků okupace. Zahajuje se výroba přijímače vyvinutého
v Tesle Přelouč. Další reorganizaci byl ukončen vývoj rozhla-
sových přijímačů, pokračuje i reorganizace podniku a přelouč-
ská TESLA je začleněna pod Teslu Pardubice. Výroba pokračuje
dál, vynikající výsledky, kvalita, spolehlivost, předurčovaly za-
hájit a rozšířit opět vlastní vývoj. To opět přivádí podnik k další
reorganizaci, Tesla Přelouč je vyčleněna z pardubického pod-
niku a v roce 1953 je opět samostatným národním podnikem.
V tomto období je vyvinut mimo jiné moderní elektronkový su-
perhet a Tesla se zároveň dostává do čela výrobců radiopřijí-
mačů. Radiopřijímače jsou úspěšně exportovány, nejen na vý-
chodoevropský ale i západoevropský a asijský trh. Tesla nespí
na vavřínech a vyvíjí a vyrábí první přenosné bateriové přijímače. 

„Nespí“ ani inovátoři organizace podniků a Tesla Přelouč
je opět začleněna do VHJ TESLA Pardubice jako závod. Dopad
všech těchto „reorganizací“ přenechám na zhodnocení jiných.

V roce 1958 zahajuje přeloučská Tesla jako první výrobu
plošných spojů a to nejen v republice, ale i v rámci tehdejších
socialistických států. Začíná se zavádět ve větší míře používá-
ní polovodičů - tranzistorů. Prostorově získává TESLA prostory
bývalé továrny na cukrovinky. V tomto roce - 1958 - je do výro-
by zaveden první tranzistorový radiopřijímač. Následující dal-
ší modely vyvinuté a vyrobené v TESLA Přelouč. A nastupuje
další reorganizace výroby a v roce 1964 končí výroba radiopři-
jímačů a nastupuje éra nová, výroba záznamové techniky. 

Příště: Historie II. Tesla Přelouč 1963 - 1992 výroba záznamo-
vé techniky.                                     Petr Schejbal 
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TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků

Inzerce



Švehla navštívil Přelouč také v roce
1927 o velkých slavnostech Veverkových,
které se konaly v Pardubicích a Rybitví,
končily pak u Veverkova hrobu na Sv. Po-
li v Přelouči. Hrob byl v té době prostý,
nebyl označen ani žádným pomníkem.
U Veverkova hrobu jsem ho přivítal a po-
zdravil. Sdělil jsem mu, že Veverkův po-
mník opatříme pro budoucnost důstoj-
ným památníkem, což Švehla kvitoval
s poznámkou, že to musí podpořit. (Po-
známka: realizováno následně Hospo-
dářskou jednotou okresů pardubického,
přeloučského a holického, a to žulovým
kvádrem s ruchadlem). Nás však tehdy
vůbec nenapadlo, že tento velký muž
odejde brzy z veřejného života. 

Poslední moje setkání se Švehlou by-
lo po jeho těžké nemoci, kdy dlel jako
rekonvalescent na svém statku v Hosti-
vaři. Bylo to u příležitosti sjezdu repub-
likánské strany v říjnu 1933. Byl jsem vy-
slán sjezdem spolu s přítelem Mašínem
za řepaře společně s jinými jako depu-
tace sjezdu ke Švehlovi do Hostivaře,
abychom ho pozdravili a projevili radost,
že se mezi nás brzy vrátí. Mluvil k nám
tehdy vřelá slova a pak přijímal zástup-
ce delegace v hloučcích ve své knihovně.
Nás přijal s přítelem Mašínem samostat-
ně a projevil velkou radost ze shledání:
„A kde vy se tady berete, staří kamarádi?“
Projevoval velkou radost z pokroku, kte-
rý řepaři porolničením cukrovarů docílili
a přitom vzpomenul svého dávného vý-
roku ze schůze v Přelouči, kdy toužil
alespoň po jednom porolničeném cukro-
varském komíně a s uspokojením dodal,
že už jich nyní máme 18, že jsme tedy
něco dokázali. A to bylo moje poslední
shledání s naším živým vůdcem. Potom
se vše obrátilo a nastal dne 12. 12. 1933
konec. Přišli jsme ho vyprovodit z rodné-
ho statku na hostivařský hřbitůvek, kde
nyní spí svůj věčný sen.“

Tolik tedy ve svých vzpomínkách pan
Václav Linhart. A právě z vděčností za
vše, co pro zemědělský lid udělal, pova-
žoval pan Václav Linhart za svůj životní
úkol s pomocí svých přátel z celého Pře-
loučska postavit mu v Přelouči důstojný
pomník. 

Za realizátora tohoto uměleckého
díla byl zvolen akademický sochař Alois
Bučánek. Narodil se 6. 9. 1897 ve Slavi-
číně u Uherského Brodu. Na akademii
umění v Praze studoval u profesora Štur-

sy a profesora Španiela v letech 1923-
-1927. Za 1.světové války byl členem
čsl. legií v Rusku (1917-1920). Z jeho
dílny si připomeneme m.j. pomník pad-
lých ve Velkých Opatovicích (1926), po-
mník prezidenta Masaryka v Holešově
(1928), sochu T. G. M. v Masarykově ko-
leji v Praze - Dejvicích, výzdobu budovy
Pozemkového úřadu v Olomouci (sochy
„Haná“, „Ječmen“ a „Chmel“ atd.) Alois
Bučánek zemřel v koncentračním tábo-
ře Terezín dne 9. 5. 1945. 

Vlastní slavnost odhalení Švehlova
pomníku v neděli dne 13. června 1937
v Přelouči byla manifestačním srazem
nejen všech zemědělců z Přeloučska, ale
i všech místních a okresních organizací,
zájmových složek a četných vzácných
hostů. Všichni účastníci slavnosti se mo-
hli přesvědčit, že volba autora umělec-
kého díla byla správná. 

Slavnostní průvod vyšel v 10.30 ho-
din za účasti 6 hudeb (Divišova, Hasič-
ská, Bělská, Živanická, Jelínkova z Chol-
tic a Zdechovická), v čele průvodu jeli
trubači, následoval dorost Selské jízdy,
jízdní Sokol, jízda hřebčína Kladruby nad
Labem, Selská jízda zelená, cyklisté, pra-
pory, krojovaná skupina, hosté, Ždánic-
ký dorost, legionáři, Sokol, DTJ, Orel, Skau-
ti, fotbalisté, hasiči, cizí organizace, orga-
nizace strany z jiných okresů, Odborová
jednota, okrsky: Bělá Rohovládova, Ka-
salice, Živanice, Choltice, Stojice, Bezdě-
kov, Lipoltice, Řečany nad Labem, Jan-
kovice a Přelouč. Hudby byly zařazeny
v odstupech do průvodu. 

Zahájení slavnostního odhalení po-
mníku otevřel iniciátor slavnosti a před-
seda organizačního výboru pan Václav
Linhart. Zdůraznil, že postavením Šveh-
lova pomníku vzdává Přeloučsko poctu
vůdci zemědělského lidu a velkému stát-
níkovi. Vyslovil přání, aby se jeho pomník
stal památkou na jeho slavný a požeh-
naný život. 

Hlavní slavnostní projev přednesl pak
předseda Republikánské strany, posla-
nec Rudolf Beran, který připomněl vel-
mi obšírně zásluhy velkého muže nejen
pro veškerý zemědělský lid, ale i pro ce-
lý český národ. 

Oba projevy byly přítomnými přijaty
s velkým nadšením. 

V závěru slavnosti předal pak před-
seda organizačního výboru Václav Lin-
hart pomník Antonína Švehly starostovi

města, městské radě a obecnímu zastu-
pitelstvu do opatrování s přáním, aby při-
pomínal i příštím generacím tohoto vel-
kého a obětavého budovatele našeho
státu. 

Avšak již brzký čas toto vyslovené
přání nesplnil. Politický tlak Adolfa Hit-
lera na západní mocnosti k vyřešení otáz-
ky sudetských Němců byl završen Mni-
chovskou dohodou o odstoupení našeho
pohraničí s německými - mnohdy i smí-
šenými - obyvateli ve prospěch Říše. Na-
stalo období tzv. druhé republiky a vše
nasvědčovalo tomu, že se schyluje ke
2. světové válce. Proto ještě před násled-
nou okupací naší okleštěné vlasti (15. 3.
1939) učinili organizátoři odhalení po-
mníku Antonína Švehly rozumné, ale vel-
mi odvážné opatření a uschovali sochu
v areálu blízké Hospodářské školy, kde
byla uchráněna před zneužitím pro vá-
lečné účely, tj. roztavením. Slouží jistě ke
cti zasvěcených občanů a jejich rodin,
především též vedení Hospodářské ško-
ly, že tento odvážný čin zůstal po celou
dobu okupace utajen. 

Pro obnovení Švehlova pomníku ne-
nastalo však ani po ukončení 2. světové
války příznivé klima. V důsledku rozdě-
lení zájmových sfér vítězných mocností
v zemích východní Evropy na Jaltské
a později i Postupimské konferenci do-
šlo po osvobození z naší vlasti k výraz-
nému posunu politického spektra a to
postihlo právě i bývalou agrární stranu,
která již nebyla po osvobození obnove-
na. Nebylo přihlédnuto ani k tomu, že
v londýnské exilové vládě měla i své za-
stoupení. Byl to jeden z velkých ústupků
Moskvě a naší komunistické emigraci. 

Jaký osud však stihl sochu Antonína
Švehly po roce 1945, se prozatím vypá-
trat nepodařilo. Jedinou realitou zůstává
skutečnost, že byla z válečného úkrytu
v objektu Hospodářské školy vyzvednu-
ta, naložena na dopravní prostředek a od-
vezena neznámo kam. Kdo však měl zá-
jem na jejím tajném odklizení či úplné
likvidaci, se neobjasnilo. A tak zde také
prozatím končí pátrání po tomto krásném
pomníku, který měl být chloubou a obo-
hacením Východočeského kraje o vý-
znamné umělecké dílo. Právě z toho dů-
vodu by mělo pátrání i nadále pokračovat.
Je jistě sympatické, že o pátrání projevi-
la zájem i redakce „Pardubických novin“.

František Hollmann
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Osudy přeloučského pomníku Antonína Švehly
pokračování



Použité prameny:
1. Depozitář Městského muzea v Přelouči:

- Východočeský Republikán, číslo 24
ze de 11. 6. 1937

- Program slavnosti odhalení Švehlova
pomníku na neděli dne 13. 6. 1937

- Projev Václava Linharta u příležitosti
odhalení pomníku Antonína Švehly -
fotosnímek pomníku Antonína Švehly

2. Publikace: Politická elita meziválečné-
ho Československa 1918-1938 (KDO
BYL KDO), Praha 1998, Antonín Švehla

3. Bučánek Alois, akademický sochař,
narozen 6. 9. 1897 (Ottův slovník na-
učný - Dodatky).

Zprávy Klubu přátel Pardubicka -
- XXXVI. Ročník 2001, str. 173-179
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NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
HAMPTON, Dan
Viper pilot: vzpomínky na vzdušný boj. 
Brno: Cpress, 2013.

psychologie
VOKÁČ ČMOLÍK, Jiří
Trhák, aneb, 21 kapitol o našem mozku.
Praha: Inner Winner, 2013.

kuchařství
OLIVER, Jamie
15 minut v kuchyni. 
Brandýs nad Labem: MLD, 2013.

cestopisy
DEHNINGOVÁ, Kateřina
Cesta za datovou čáru, 
aneb, Tam, kde zítra je už včera. 
Praha: NLN, 2013.

životopisy, vzpomínky
SAK, Robert
Miroslav Tyrš: 
sokol, myslitel, výtvarný kritik. 
Praha: Vyšehrad, 2012.

ŠEDIVÝ, Jaroslav
Mé putování zmateným stoletím. 
Praha: NLN, 2012.

KRÁSNÁ LITERATURA
HOSSEINI, Khaled
A hory odpověděly. 
Praha: Argo, 2013.

KOCH, Herman
Večeře. 
Brno: Barrister&Principal, 2013.

MAWER, Simon
Pád. 
Zlín: Kniha Zlín, 2013.

SIEGELBAUER, Jiří
Lovy s kamerou. 
České Budějovice: Dona, 2013.

WHITTON, Hana
Zimní princezna. 
Frýdek-Místek: Alpress, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČECH, Pavel
O zahradě. 
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2012.

EISLEROVÁ, Jana
Dětská ilustrovaná bible. 
Starý a Nový zákon. 
Praha: Fragment, 2013.

DRIJVEROVÁ, Martina
Malé věci, velké věci. 
Praha: Albatros, 2013.                        

J.K.

Poděkování všem, kteří se podíleli na veřejné sbírce knih
pro Nový Zéland.

Myšlenka vyhlásit veřejnou sbírku knížek pro českosloven-
skou knihovnu v Aucklandu se zrodila v hlavě Davida Štefaní-
ka. Při svém putování se svými kamarády po NZ se zastavil na
návštěvě u mě doma a já jsem je seznámil s nadací ACSET -
- Aotearoa Czech and Slovak Educational Trust, Inc. Ta se za-
bývá propagací našeho národa na Novém Zélandu a zajišauje
přístup ke vzdělání v oblasti naší kultury, tradic, umění, řeme-
sel a jazyka všem lidem na NZ.

Jedním z projektů je zmíněná čs. knihovna. Ta nabídne mož-
nost zapůjčení knih nejen veřejnosti v Aucklandu, ale i česko-slo-
venským školám na území NZ a prostřednictvím webu ostatním
lidem, kteří o kulturu psanou v našem jazyce projeví zájem.

Tímto dopisem chci otevřeně poděkovat všem dárcům a též
všem ostatním, kteří se na sbírce jakkoli podíleli a přispěli tak
svým dílem k rozšíření povědomí o České republice a znalosti
naší literatury a také pomohli v naší snaze udržet náš rodný
jazyk živý daleko od původního domova.

Je to nádherný pocit vědět, že jsou u nás doma stále lidé
ochotni pomoci šířit dobré jméno našeho národa. Ještě jednou
vám všem děkuji za projevenou štědrost.

Za Aotearoa Czech and Slovak Educational Trust, Inc
David Sanc

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

KNIHY PRO NOVÝ ZÉLAND

POZVÁNKA
Během adventního času si mohou čtenáři a návštěvníci 

prohlédnout výstavu ručních prací 
v čítárně Městské knihovny.

Bude přístupná vždy v půjčovních dnech:
PO, ST   8-12   13-18   *   ÚT, ČT   12-16 

Těší se na vás pracovnice Městské knihovny.

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Pondělí  23. 12. 2013   8-12  13-18
Pondělí  30. 12. 2013   8-12  13-18

Přejeme všem čtenářům hezké a klidné 
prožití vánočních svátků,

pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v roce 2014.
Pracovnice Městské knihovny v Přelouči.



Také tento rok byla Přelouč dějištěm mnoha zajímavých vy-
dařených společensko-kulturních akcí, na kterých s potěšením
koncertovala místní kapela Acoustic Band. S poděkováním po-
řadatelům Kulturním službám města Přelouč lze připomenout
tradiční středeční koncerty na Masarykově náměstí nebo již 3. ročník Sochařského workshopu konaného v úžasném prostře-

dí Ateliéru Josef, pořádaného panem Jo-
sefem Dvořáčkem. Acoustic Band si Vás
v závěru letošního roku dovoluje pozvat
do příjemného prostředí sálu místní res-
taurace Soudek na celovečerní předvá-
noční koncert, který se uskuteční v sobo-
tu 21. 12. 2013 od 20:30 hod. (dobrovol-
né vstupné). O dobrý zvuk bude s díky
postaráno ve spolupráci s Martinem Bur-
ketem. Zpříjemněte si předvánoční shon
rockovou muzikou v unplugged podání.
Acoustic Band se na Vás bude těšit!

Za kapelu Acoustic Band 
Aleš Doležal

12 Přeloučský ROŠT
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JUBILANTI
Anna Netušilová 91 let
Naděžda Šuchová 90 let
Milada Kačerová 88 let
Jiří Hubáček 87 let
Jiří Kysilka 86 let

Jaromír Vániš 85 let
Božena Vejdělková 75 let
Zdeněk Fíla 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Antonín a Vladimíra Žákovi 29. 10.

PŘELOUČÁCI

Blahopřání
Dne 20. 12. 2013 oslaví 
krásné 90. narozeniny 

paní Vlasta TYLEROVÁ
z Klenovky.

Děkujeme za její lásku, 
obětavost, moudrost a nadhled.

Do dalších let přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí, životního elánu a optimismu.

synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Poděkování
Chtěla bych poděkovat 
paní KULAKOVSKÉ
a všem sestřičkám

z pečovatelské služby 
za profesionální péči 

a laskavý přístup 
při ošetřování. 

Zdeňka Nováková, 
Semín

Vzpomínka
Dne 3. 12. 2013

uplynou čtyři roky 
co nás navždy opustil

náš milovaný syn, 
bratr, strýc 

p. Martin HORÁK
ve věku nedožitých 39 let. 

Vzpomínají rodiče 
a sestry Iveta a Edita s rodinami.

Acoustic Band 
v předvánočním Soudku

Inzerce
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Zprávy z radnice !

Jan Dole�al

Říjnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Vítání občánků

Michal Černý Luká� Tesař

Jakub �irůček

Vanesa Zemanová Tadeá� Rýdl Luká� Zákostelecký



Na konci letošního roku končí výjimky pro práci přesčas ve
zdravotnictví. Nová pravidla se dotknou Zdravotnické záchran-
né služby, kde je navíc neustálý nedostatek plně kvalifikovaných
kmenových lékařů. Proto Rada Pardubického kraje posoudila
možnosti navržené ředitelem krajské záchranky Pavlem Svo-
bodou a rozhodla o snížení počtu záchranářských posádek
s lékařem, tak jak k tomu přistoupili i v dalších krajích. Omeze-
ní se bude týkat Přelouče, Lanškrouna a částečně Žamberka,
kam budou v případě potřeby vysíláni lékaři ze základen Par-
dubice, Ústí nad Orlicí, Červená Voda, případně Vysoké Mýto
a Moravská Třebová.

„Dostupnost zdravotnické záchranné služby jako takové
zůstane zachována a stále ještě budeme mít více posádek s lé-
kařem než v sousedních, dokonce větších krajích Královehra-
deckém a Olomouckém,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman
Línek, který má na starosti krajské zdravotnictví. Ten dostal spo-
lu s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pavlem Svobo-
dou za úkol projednat a vysvětlit tuto změnu starostům dotče-
ných měst.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZS
PAK) nyní disponuje v kraji 14 posádkami rychlé lékařské po-
moci (RLP) na 16 výjezdových základnách. Zbylé dvě základny
v Holicích a ve Skutči, kde je pouze rychlá zdravotnická pomoc
(RZP), pracují bez jakýchkoliv výraznějších problémů samostat-
ně nebo v součinnosti s lékařskými posádkami v osobních au-
tomobilech (systém rendez-vous - RV) z Pardubic a Chrudimi,
případně s RLP Vysoké Mýto a RLP Hlinsko. „Služby lékařů jsou
však v současnosti zajišpovány za cenu extrémního nárůstu
přesčasové práce, za který by nám v příštím roce hrozily posti-
hy,“ konstatoval ředitel ZZS PAK Pavel Svoboda. Podle něj se
nedaří zajistit dostatek nových lékařů na záchranku ani přes
různé pobídky a výhody. Pomoci by mělo už schválené navrá-
cení urgentní medicíny do základních atestačních oborů od ro-
ku 2014, což se ale projeví až za několik let.

V Přelouči a Lanškrouně tedy k 31. prosinci 2013 skončí
rychlá lékařská pomoc celodenně a v Žamberku zůstane pou-
ze přes den a o víkendech. Lékaři z těchto míst budou využiti
v lokalitách s vyšším počtem výjezdů a tím sníží extrémní množ-
ství přesčasové práce zde sloužících lékařů.

Lékařské posádky záchranářů budou poskytovat odbornou
přednemocniční péči pacientům ve větším regionu než dosud
a formou rendez-vous budou podle potřeby častěji asistovat
nelékařským posádkám. Větší spektrum zdravotních stavů sou-
časně přeberou profesionálně vyškolené posádky. „V každém
případě dostojíme zákonným normám a budeme schopni po-
skytnout potřebnou pomoc všem pacientům v našem kraji,“ do-
dal Pavel Svoboda.

Podobnou nezbytnou transformací prošla, prochází nebo
projde většina zdravotnických záchranných služeb v České re-
publice (redukce lékařských posádek se uskutečnila v roce
2010 v Libereckém kraji, v roce 2011 v Královehradeckém kra-
ji a ve Středočeském kraji, v roce 2013 v Jihomoravském kraji).

(zdroj: Zprávy z Pardubického kraje)

V poslední době, umocněno ještě tím, jak se zkracuje den,
si můžeme povšimnout stále více pomníčků a zářících svíček
kolem silnic. Někde blikotá jen svíčka, tuhle je doplněna ještě
plyšovým medvídkem, tam květinou či věnečkem. Spatříme ta-
ké pietu, náhrobní kameny, popř. prvky „lidové tvořivosti“ v po-
době křížku vytvořeného z motocyklových řídítek, pomníčku
z volantu či pneumatiky s datem tragické události i květino-
vou výzdobou. Ne, nechci se dotknout citů pozůstalých a zne-
važovat ztrátu jejich milovaných. Zamyslel se ale někdo už nad
tím, že kdybychom věnovali jejich dopravní výchově a možná
výchově obecně stejnou pozornost, jako jim věnujeme in me-
moriam, tak by ke zbytečným nehodám možná vůbec nedošlo?
Proč necháváme vyhasínat většinou mladé životy podél našich
silnic, když by možná stačilo pár desítek minut dopravní osvě-
ty týdně? I obecná výchova v rodině působí na pozdější doprav-
ní chování potomků na silnici. Jsme vzorem našim dětem. Po-
kud např. tatínek projede na červenou zadává předpoklad, že
i jeho dítě nebude brát semafory příliš vážně. A jestliže na do-
taz uvědomělého děcka, proč jel na červenou, když znamená
stůj, odpoví, že už nestihl zastavit, namísto aby přiznal chybu,
učí dítě jen hledat si výmluvy z porušování zákona. To nemlu-
vím o množství autoškol, kde se neučí a žáka chápou jako pou-
hé zboží („vybrat kursovné a rychle expedovat“). Netvrdím, že
lze všem nehodám zabránit, ale soucit s pozůstalými a trpkost
nad zmařenými životy mne vedla k tomu, napsat tuto úvahu.
Klidný čas Adventní, radostné Vánoce a pokud možno jen šaast-
né kilometry v příštím roce Vám přeje 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Lékaři v záchrankách
zajistí větší spádové území

Dopravní prevence
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Po 24 letém pobytu v Přelouči ode-
bral se Dr. Ladislav Quis v r. 1908 ve svých
62 letech na odpočinek do Prahy, aby
tady dokončil uspořádání některých ru-
kopisů a aby - jak sám říkal - nasál ještě
krásu Prahy, kterou tak zaníceně miloval.
Dr. Ladislav Quis zesnul dne 1. září 1913
ve věku 67 let v Černošicích u Prahy. Po-
chován je na Vyšehradě mezi hroby Mi-
koláše Alše a Karla Čapka. K uctění pa-
mátky svého významného spoluobčana
přijal po 1. světové válce v roce 1920 no-
vě utvořený místní studentský spolek ná-
zev „Ladislav Quis“. 

Největší vzpomínkové oslavy se však
uskutečnily až 27. 9. 1925, kdy přelouč-
ské studentstvo, městská rada s okresní
správní komisí vzpomněli svého význam-
ného spoluobčana, spisovatele a básní-
ka Dr. Ladislava Quise. Při této příležitos-
ti umístili příslušníci studentského spolku
„Ladislav Quis“ za přispění institucí na
domě č. p. 25, kde básník téměř čtvrt sto-
letí se svojí rodinou pobýval, mramoro-
vou pamětní desku s bronzovým reliéfem.
V předvečer slavnostního dne (26. 9.
1925) uskutečnil se místní vzpomínkový
večer, na kterém promluvil pan J. Mag-
len o veřejném životě Dr. Ladislava Quise
v Přelouči. 

Hlavní slavnosti dne 27. 9. 1925 se
zúčastnila i manželka paní Kamila Qui-
sová a obě její dcery, paní Irena Janková
a Milena Maglenová se svými manžely.
Účastníky slavnosti byli i někteří spiso-
vatelé z „Máje“, zástupci rodné Čáslavi
a množství občanstva. O spisovatelské
a básnické činnosti Quisově promluvil
spisovatel František Sekanina, zdravici
za Českou akademii pronesl básník Fr. Se-
raf. Procházka, jménem Spolku Českých
spisovatelů, beletristů „Máje“ pak Josef
Hais Týnecký. Z ostatních spisovatelů by-
li přítomni: Karel Leger, J. Zyka Borotin-
ský, Zd. Raušar a prof. Dr. J. Frič. Součástí
oslav byla též prohlídka vzorně spravova-
né knihovny a městského musea. Jmé-
nem rodiny poděkoval Quisův zea - uni-
verzitní prof. Dr. Josef Janko, dále pak
zástupci města Čáslavi a závěrečné slo-
vo měl tehdejší starosta města pan Ha-
vránek. 

Při vzpomínce na tuto velkolepou
slavnost musí se současnost jevit jako
určitý nevděk vůči takové osobnosti, ja-
kou Dr. Ladislav Quis nesporně byl. Vždya
od r. 1939, kdy obecní zastupitelstvo

v Přelouči schválilo přejmenování místní
knihovny na „Městskou knihovnu Dr. Lad.
Quise“, upadl tento bývalý spoluobčan
v úplné zapomenutí. Nebýt té pamětní
desky na budově Městského úřadu, ne-
věděla by přeloučská veřejnost, že něja-
ký Dr. Lad. Quis vůbec existoval. Vždya pro
něho nevybyla ani ulice, ani nebylo do-
sud obnoveno pojmenování městské kni-
hovny jeho jménem. Ale takový asi už je
život...

Z prózy:
„Kniha vzpomínek“ - r. 1902: první

část přináší pohled na společenský a kul-
turní život Prahy 50. - 70.let min. století,
ve druhé části jsou osobní vzpomínky
autorovy na Jana Nerudu. 

Doslov autora příspěvku:
Shromažqování materiálů o osobě

Dr. Ladislava Quise byla pro mne práce
velmi zajímavá, neboa tato literární osob-
nost nepřímo ovlivnila i místo mého na-
rození. S advokátní kanceláří Dr. Quise
přešel do Přelouče i můj děd (bývalý di-
urnista c. k. okr. soudu v Čáslavi), který
se zde natrvalo usadil. V jeho šlépějích
šel i můj otec, a protože v době bezpros-
tředně po 1. světové válce nebyla ještě
péče o novorozence praktikována formou
hospitalizace, přišel jsem na svět s po-
mocí porodní asistentky právě v Přelouči.
A mohu říci, že jsem se ke svému rodiš-
ti vždy a všude hrdě hlásil, třebaže bý-
valo mnohdy spojováno s četnými han-
livými příhodami, tzv. „kocourkovskými
kousky“. Tyto jsem však vždy přijímal jen
s humorem a navíc jsem každému vtipál-
kovi mohl posloužit dalšími „příhodami“,
které dosud neznal. 

V letech naší mladosti nabízela teh-
dejší společnost bohaté vyžití ve všech
oblastech, aa již na poli kulturním, vzdě-
lávacím či sportovním. Nejinak tomu bylo

i v kolektivu studentského spolku „Ladi-
slav Quis“, který se mohl pochlubit rov-
něž pestrou náplní své činnosti. Byly to
studentské majálesy, divadelní hry, spo-
lečné výlety či velikonoční pomlázka.
Vždya léta prožitá v tomto studentském
spolku vyvolávají u starší generace ještě
nyní nostalgické vzpomínky. Tímto spol-
kem prošla také řada významných osob-
ností, jakými byli např. Frant. Filipovský,
bývalý profesor ČVUT v Praze Dr. Václav
Pleskot, akad. malíř Frant. Emler nebo
bývalý předseda klubu rodáků a přátel
Přelouče v Praze, ing. Vladimír Hrubeš.
O vlasteneckém vedení tohoto spolku
svědčí skutečnost, že v době ohrožení
naší vlasti v r. 1938 upsal spolek ve pro-
spěch obrany státu celé své spolkové
jmění ve výši 10.500 Kč. A bylo to roz-
hodnutí nepochybně rozumné, neboa již
v listopadu 1939 okupanti studentské
spolky v pardubickém okrese rozpustili.

Tímto konstatováním končím vzpo-
mínku na pobyt a působení významné li-
terární osobnosti - advokáta a spisovate-
le JUDr. Ladislava Quise v našem městě. 

František Hollmann

Prameny:
Ottův slovník naučný (str. 1.085-1.086)
Josef Ledr: Dějiny města Přelouče nad

Labem
Fr. Pulec: Novočeské písemnictví v pře-

hledných otázkách k maturitě (r. 1931)
Dr. Staněk: Dějiny literatury české (r. 1935)
Václav Mysliveček: Městská knihovna

JUDr. Lad. Quise v Přelouči (1939)
Ing. Jan V. Diviš: Věstník musejního spol-

ku v Přelouči (r. 1923)
Lad. Quis: Vzpomínky ze staré Prahy,

básně „Z ruchu“ - r. 1887, Epigramy
(r. 1897)

Zveřejněno týmž autorem ve Zprávách
KPP č. 3-4/1996
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JUDr. Ladislav Quis - významná osobnost města Přelouče
pokračování



Halloween
Dne 31. 10. jsme byli pozváni na hallo-

weenskou prohlídku second-handu poblíž
náměstí, kde nás čekalo halloweenské pře-
kvapení v podobě čarodějky, která rozdá-
vala bonbóny. Po prohlídce si děti mohly
nechat nakreslit na tělo různé strašidelné
malbičky a užít si pravou strašidelnou at-
mosféru.

Děkujeme za tuto akci paní Kodešové
a paní Vosáhlové.

K. Nečasová, ŠD

Návštěva knihovny
Začínající čtenáři ze třídy I. B ZŠ Ma-

sarykovo náměstí navštívili v pátek 8. li-
stopadu 2013 Městskou knihovnu v Pře-
louči. V čítárně knihovny nás už tradičně
přivítala knihovnice paní Hývlová. Na děti
čekalo překvapení v podobě dráčka Bohu-
míra, který se s dětmi také přivítal a na
oplátku všechny děti řekly dráčkovi své
jméno. Cílem této návštěvy bylo seznáme-
ní se s dětským oddělením knihovny a pro-
budit u začínajících dětských čtenářů zá-
jem o knížky.

Celá beseda byla věnována pohádkám.
Paní Hývlová měla pro děti připravené zná-
mé pohádkové knížky - např. Medvídek Pú,
O Perníkové chaloupce, Maxipes Fík a s dět-
mi si o pohádkách povídala. Děti plnily
i úkoly, podle obrázků v knížkách hádaly
názvy pohádek a předháněly se, kdo splní
úkol jako první. Na závěr návštěvy si děti
půjčovaly a prohlížely knížky v dětském
oddělení.

Děkujeme pracovnicím knihovny za pěk-
ně připravený program. Dětem se v kni-
hovně líbilo a já věřím, že knihovna získá
nové malé čtenáře.

Mgr. D. Cyroňová

Piškvorky - to je skvělá hra
Dozvídáme se, že vznikla pravděpodob-

ně nezávisle na sobě v různých částech
světa. První zmínky o ní pocházejí z Číny
a jsou datovány do období 2 000 let př. n. l.
Japonské slovo gomoku, které se dnes pou-
žívá mezinárodně, znamená 5 kamenů
v řadě (go = 5, moku = průsečík). Údaje
o hře byly objeveny i v antickém Řecku
a v předkolumbovské Americe.

Na naší škole se mezi sebou utkali žá-
ci 2. stupně. Svým postřehem všechny před-
čila Stela Šaravcová z 9. A, druhý se umís-
til Dominik Škarda z 6. B a na třetím místě
je Maruška Znamínková z 8. B. Blahopře-
jeme.

Mgr. J. Müllerová

Školní družina 
při ZŠ Masarykovo náměstí

V měsíci listopadu a prosinci máme
v naší družině naplánované příležitostné
akce. Ve sportovním kroužku florbalu za-
hájíme tradiční Velké vánoční bodování,
kdy chlapci získávají za své aktivity v zá-
pasech body, které po dobu čtyř týdnů za-
pisujeme do tabulek. Vítězové této soutě-
že jsou před Vánocemi odměněni diplomy
a medailemi.Ve spolupráci s Jakub klubem
pořádáme v Orlovně Mikulášskou besídku
se soutěžemi, hrami, tanečky i sladkými
odměnami. Na besídku si děti v kroužku
dovedných rukou vytvoří masky veselých
čertíků.Ve všech odděleních uspořádáme
před Vánocemi výtvarnou soutěž na téma
,,Vánoce u nás doma“, ve které mohou
děti využít výtvarné techniky podle svého
přání. K zápisu budoucích prvňáčků při-
pravíme pro malé kamarády ze školky
drobné dárky. Při akcích ve ŠD si užijeme
spoustu zábavy, legrace i poučení a věří-
me, že i letos se nám vše vydaří ke spoko-
jenosti všech. Přáním vychovatelek je, aby
se děti v družině cítily co nejlépe, aby si
při aktivitách odpočinuly a načerpaly síly
do dalšího náročného školního dne.

J. Prokopcová Kasalová, 
ved. Vych.

Hodina s Karlem IV.
Během okamžiku jsme se ocitli (žáci

1. a 2. stupně) z 21. století, doby moderni-

zace, vědy, internetu, rychlých aut atp., ve
14. století. Přímo na dvoře a v soukromých
komnatách Karla IV.

Byli jsme svědky jeho sňatku, koruno-
vace, pobytu v Itálii, dokonce jsme se zú-
častnili bitvy u Kresčaku. Stali jsme se lov-
čími divokého kance. Ani hodovní síň jsme
neminuli, abychom prožili něco z dobových
mravů a etikety. Obdivovali jsme umění
tehdejších kejklířů a šašků.

Pro tyto slavnostní okamžiky jsme se
oblékli do dobových rouch, šatů a výzbro-
je. Nahlédli jsme i pod „pokličku“ lékařů,
jejich dovedností s nástroji a instrumenty.

I když jsme prožili příjemné chvilky
na dvoře Otce vlasti, jsme rádi, že žijeme
v současnosti, v roce 2013. Přesto se na
další setkání se skupinou FABER těšíme.

Žáci 7. B 

„Cítím se bezpečně“
- projekt na 1. stupni

Poslední říjnový den proběhl na 1. stup-
ni projekt „Cítím se bezpečně.“ Třídní uči-
telé se ve dvou vyučovacích hodinách za-
měřili podle věku dětí a vztahů v třídních
kolektivech na šikanu a dopravní výchovu.

Zábavné hry směřovaly k pochopení
základních znaků a příčin šikany. Prvňáč-
ci si zahráli pohádku O pyšném netopýrovi,
starší žáci hráli různé scénky a modelové
hry např. jak odolávat nátlaku a vyrovná-
vat se s provokacemi. Uvědomovali si, jaké
vlastnosti má a nemá mít kamarád. Ano-
nymně žáci vyplňovali dotazník k tématu.

Dopravní výchova probíhala ve třídách
zábavně a hravě. Na nakreslených křižovat-
kách se manipulovalo s autíčky a figurka-
mi, po přechodech se nacvičovalo správné
přecházení, ve skupinách se řešily doprav-
ní situace. Ve všech třídách se upevňovala
pravidla, kterými se musíme všichni řídit,
aby pohyb po ulicích a silnicích byl bez-
pečný.

Mgr. M. Černohlávková

Krásné Vánoce, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

v roce 2014!
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2. ročník Přeloučské lanky

Naši nejlepší skokani do výš-
ky se nechali na památku vyfo-
tit s patronem 2. ročníku soutě-
že ve skoku vysokém, českým re-
kordmanem Jaroslavem Bábou.

Nejúspěšnějším reprezen-
tantem naší školy se stal Tomáš

Podhorský. Umístil se v kategorii 9. tříd na skvělém druhém
místě. Na otázku, jak se mu to podařilo, odpověděl jednoduše:
„Prostě jsem tu laaku vždycky přeskočil.“ Celý závod vedl, zasta-
vila ho až výška 160 cm.

Na medailové umístění dosáhla v nejmladší kategorii Diana
Žáčková z 6. A, získala stříbro výkonem 125 cm. Jana Plivová
startovala letos už podruhé a skokem 130 cm vybojovala bron-
zovou medaili v kategorii 7. tříd.

Chvályhodné jsou i výkony Terezy Bláhové a Jakuba Lance
(oba 4. místo), Veroniky Váňové (5. místo) i dalších závodníků:
A. Šturmové, M. Žemličky, Z. Köhlerové, B. Hostašové, M. Cha-
lupy, R. Formana, D. Doležala, J. Hlušičky, M. Heráka, J. Součka,
V. Manycha, O. Žqárského, O. Pirožka, M. Kopczyka, P. Hepna-
ra a M. Machače.

Den otevřených dveří v 1. třídách

Rodiče a prarodiče prvňáčků se již těšili, až uvidí, jak je-
jich dítka zvládají první písmenka a číslice. Tato příležitost se
jim naskytla 6. listopadu, kdy se mohli zúčastnit výuky v prv-
ních třídách. 

Podzimní sběr starého papíru
Děkujeme všem, kteří se v říjnu zúčastnili sběru starého pa-

píru. Za 15 384 kg papíru přibude do pokladny Klubu přátel ZŠ
částka 23 076 Kč, která bude použita ve prospěch dětí. 

U školy snad strašilo?!

Do strašidelně osvětlené a vy-
zdobené školní zahrady se i le-
tos 1. 11. vydaly desítky dětí. Ty
nejmenší v doprovodu rodičů, ty

větší ve skupinkách a některé si vyzkoušely svou odvahu sa-
my. V cíli na všechny čekaly jako vždy čtyři malé a jedna hlav-
ní čarodějnice, od kterých dostaly osvědčení o odvaze a slad-
kou odměnu jako tečku za vydařeným večerem.

Mgr. Zuzana Jánská

Okresní turnaj ve florbalu
V úterý 12. 11. jsme pořádali okresní kolo Školského pohá-

ru ve florbalu žáků 1. stupně. 
Z pěti nominovaných družstev si postup do krajského kola

vybojovali florbalisté ze ZŠ Benešova Pardubice a ZŠ Ohraze-
nice. Našim žákům se povedlo pouze remizovat se ZŠ Ostřetín
a skončili na posledním 5. místě. Přesto všem patří pochvala
za výkon proti lepším týmům.

Mgr. Dušan Nový

Výchovný koncert
Neobvyklý výchovný koncert zažili žáci 1. až 7. ročníku. Do-

zvěděli se při něm totiž spoustu zajímavostí ze života v Africe,
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odkud pocházeli hráči na bubny bongo. Dětem se nejvíce líbi-
lo, že si mohly také samy zabubnovat.

Projekt Ochrana člověka 
za mimořádných událostí

Žáky naší školy by neměla překvapit žádná živelná pohro-
ma, neboa si pravidelně jednou do roka opakují, jak se mají
zachovat při povodni, požáru, úniku nebezpečných látek, do-
pravní nehodě apod. 

Není divu, že řada žáků by si přála stát se profesionálním
hasičem.

„Ulice si hraje - plníme si sny“
Prvním krůčkem ke splnění snu může být jeho pouhé vy-

slovení. Touto větou byla uvedena akce občanského sdružení
„Ulice si hraje - plníme si sny“, kterou moderovala děvčata
z 9. tříd Martina Čálková, Zuzka Halíková a Bára Černovská.

Žáci obou přeloučských škol se mohli podílet na splnění
snu žákovského hokejbalového mužstva a přijít mu fandit na
jejich poslední zápas sezóny. Občanské sdružení „Ulice si hra-
je“ uspořádalo pro žáky setkání se známými sportovci - s akro-
batem na lyžích Alešem Valentou, s přeloučským basketbalistou
Petrem Heřmanem a pardubickými fotbalisty Luqkem Frydry-
chem a Josefem Janeckým. Jejich vyprávění potvrdilo, že cesta
za splněným snem není vždy jednoduchá, ale stojí za to. Vy-
žaduje vůli, zdravou ctižádost, disciplínu, cílevědomost a od-
vahu. Pak se může sen stát skutečností.

A. Valenta a P. Heřman při autogramiádě

Občanské sdružení „Ulice si hraje“ může pomoci splnit
v rámci projektu pouze tři přání za měsíc. A tak stále platí:
„Každý svého štěstí strůjcem.“
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Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
pro školní rok 2014/2015 nabízí zájemcům o studium

níže uvedené obory vzdělání

8-letý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:

# 79-41-K/81 Gymnázium

Zveme vás na informační odpoledne, které se uskuteční
30. 1. 2014 od 15.00 - 18.00 hodin 

4-leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:

# 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
# 34-53-L/01 Reprodukční grafik, grafička pro média

3-leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem:

# 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
# 34-53-H/01 Reprodukční grafik, grafička
# 33-56-H/01 Truhlář
# 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

- automechanik

Zveme vás na den otevřených dveří, který se uskuteční 
9. 1. 2014 od 13.00 - 18.00 hodin

Z lavic gymnázia
Německý divadelní festival

V říjnu se naši žáci, kteří si vybrali němčinu jako druhý ci-
zí jazyk, zúčastnili Německého divadelního festivalu. Letos ho
již podeváté pořádalo Goethe-Zentrum Pardubice. V týdnu od
15. do 23. října 2013 se do Pardubic sjely profesionální diva-
delní soubory z Německa a předvedly své nejnovější hry, do kte-
rých zapojily i publikum.

Žáci tercie a kvarty zhlédli pohádku Červená Karkulka od
bratří Grimmů. Žáci kvinty a sexty měli možnost zapojit se do
interaktivního představení Spaaaß! a podílet se díky svým pod-
nětům na ději.

Obě představení žáci zhodnotili pozitivně a již nyní se těší
na příští ročník.

Návštěva knihovny
Žáci primy v říjnu navštívili Městskou knihovnu v Přelou-

či. Se zaujetím si vyslechli paní knihovnici, která jim vysvětlila,
jak knihovna funguje a jaké služby nabízí. Pozvala je rovněž
na nejbližší akce, které pro své čtenáře připravuje. Aby se dě-
ti v knihovně naučily dobře a rychle orientovat, obdržely pra-
covní list s úkoly, které ve skupinkách řešily. Následně je před

ostatními prezentovaly. Návštěva knihovny vzbudila u žáků
velký ohlas. Někteří si dokonce vypůjčili knížku a ti, kteří tam
nejsou zaregistrovaní, si domů odnesli přihlášku. 

Studentský průkaz ISIC
Naši studenti mohou využít možnosti zařídit si mezinárod-

ní studentský průkaz ISIC pohodlně přímo ve škole. 

Kolik jazyků umíš...
Od října je na gymnáziu zahájena odpolední výuka cizích

jazyků. K anglickému, německému a ruskému jazyku, které
jsou na gymnáziu vyučovány standardně, přibyl ještě španěl-
ský jazyk, který lektoruje Mgr. Šárka Sovová. Studenti vyššího
gymnázia se pod vedením Mgr. Jany Brandové budou připra-
vovat na složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka The
First Certificate in English. Oba kroužky se konají ve spoluprá-
ci s DDM Přelouč.

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubicka
Naši studenti se opět mohou pochlubit vynikajícími sportov-

ními výsledky. Dne 24. 9. se čtrnáct z nich zúčastnilo 48. roční-
ku atletické soutěže ve sprintu na 60 metrů. Mezi několika sty
závodníky se sedm našich probojovalo do semifinále a pět zá-
vodníků dokonce do samotného finále. Mimořádného výsled-
ku dosáhla Lenka Malinová, která ve své kategorii zvítězila. Po-
dobně úspěšný byl Kryštof Kužela, který mezi chlapci obsadil
krásné třetí místo. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

Studijní pobyt v Londýně
O letošních letních prázdninách se tři členky sekce anglic-

kého jazyka, Mgr. Jana Brandová, Mgr. Jitka Landrová a Mgr. Šár-
ka Sovová, věnovaly dalšímu zvyšování své kvalifikace. V rám-
ci projektu EU Peníze SŠ odjely na dvoutýdenní studijní pobyt
do Londýna, kde se zase na chvíli vrátily do školních lavic a se-
znamovaly se s novými poznatky z oblasti metodologie výuky
anglického jazyka.

3. dětská vědecká konference
Dne 1. - 2. listopadu se studenti z nižšího gymnázia zúčast-

nili 3. dětské vědecké konference, pořádané Přírodovědec-
kou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, za podpory Nadač-
ního fondu Neuron. Naši studenti prezentovali tyto projekty:
Sluneční vítr - Aleš Kupka (sekunda), Počítače a jejich zají-
mavost - Jaroslav Pavlík a Lucie Búriková (tercie), Larvální
vývoj skokana hnědého - Anna Kuklová (tercie) a Biolumi-
niscence - Jan Blaha (kvarta). Žáci těchto prací měli možnost
vžít se do role opravdového vědce a podělit se o své poznání
s ostatními. Studenti v rámci konference nahlédli do Chlupá-
čova muzea historie Země a rozsáhlých mineralogických sbírek.
Celá konference byla doprovázena přednáškami vyučujících
PřF UK.
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Listopadové zprávy z klubu...
Hřejivý a dlouhý podzim se pomalu přehoupl v chladný

prosinec a opět bude končit další rok. V našem klubu se toho
letos odehrálo vskutku mnoho, a bude na co vzpomínat. V lis-
topadových dnech, stejně tak jako ve všech ostatních, jsme se
v první řadě věnovali psaní domácích úkolů, doučování a před-
školní přípravě, ale začali jsme se také pomalu připravovat
na nadcházející vánoční svátky. Během hodin vaření jsme vy-
pracovávali různá těsta a pekli cukroví, které se chystáme všech-
no sníst během Mikulášské a Vánoční besídky. Už se na něj
moc těšíme ☺ !!! Louskali jsme ořechy, vyráběli ozdobičky z oře-
chových skořápek, z papíru, korálků a různých jiných materiá-
lů. Také z keramiky jsme vytvářeli ozdoby a další jiné dárečky
pro blízké, dárce a dobrovolníky. Připravili jsme zahradu na
zimu, shrabali listí, přesadili květiny.... Hráli jsme společenské
hry, hráli jsme na hudební nástroje. Některé děti nacvičovaly
svá čísla na představení na besídky. Už se moc těšíme, až si
je poslechneme☺. Vyzdobili jsme si okna a interiér VOLANTU.
Pletli jsme košíky, vyráběli, co si kdo přál. Nezapoměli jsme
samozřejmě ani na sport, nejoblíbenější aktivitu, zejména klu-
ků a uspořádali jsme Sportovní turnájek. Akce se vydařila,
účastníci se vyřádili, zasoutěžili a vítězové byli po zásluze od-
měněni. Gratulujeme a těšíme se na další turnaj. Naše taneč-
nice pokračovaly v pilování sestavy a vymýšlení nových kroků.
Do konce listopadu byla v Městské knihovně ke shlédnutí

výtvarná díla našich dětí. Tématem byl Podzim a malovalo se
v odstínech podzimem zbarveného listí. Děkujeme knihovni-
cím za vystavení dílek a dětem za jejich úsilí. Financovat
neziskovou organizaci z vlastních zdrojů, tedy bez podpory
města, kraje a státu, je dlouhodobě nemožné. Museli jsme se
proto, ač velice neradi, po čtrnácti měsících rozloučit s naší
drahou pracovnicí Martinou Hoškovou. Naše cesty se naštěstí
zcela nerozejdou. Bude za námi nadále docházet jako dobro-
volnice. Za skvěle odváděnou práci a za milý přístup a maxi-
mální nasazení jí mnohokrát děkujeme a přejeme spoustu
úspěšných dní v nastávajícím roce. Také nám, VOLANTU, aby-
chom překonali všechny překážky a získali potřebnou podpo-
ru, nejenom finanční, ale také podporu Vaší, veřejnosti. Děkuje-
me všem, kteří nás v tomto roce podpořili, kteří nám pomohli.
Všem přejeme, krásné, klidné, veselé a ve společnosti svých
blízkých strávené, Svátky Vánoční a vše dobré v dalším roce☺! 

Iva Gabrhelová

Co nás čeká?
Mikulášská besídka 5. prosince
Vánoční besídka 19. prosince
Kurzy anglického jazyka od 6. 1. 2014 

pro všechny (více info na tel. 773 001 046)

Změna provozní doby
Informační centrum Pondělí a středa 12.00 - 17.00 hod.
Terénní programy Pondělí 8.00 - 10.00 hod.

Pátek 15.00 - 17.00 hod.

Více informací naleznete na www.volantops.cz.
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Podzimní prázdniny
Navzdory velmi teplému počasí během podzimních prázd-

nin jsme strávili jeden den ve sportovní hale Přelouč. V průbě-
hu dopoledne si děti zahrály florbal, sálový fotbal a badminton.
Odměnou pro všechny účastníky byly sladké odměny v průbě-
hu sportovních klání a blažený pocit sportem znaveného těla.

Šachový turnaj škol 2013
V listopadu a prosinci probíhají v DDM turnaje přeloučských

škol v šachu ve dvou kategoriích - I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ
(prima až kvinta gymnázia). Soutěž vyvrcholí v předvánočním
čase závěrečným turnajem o pohár místostarosty Přelouče za
účasti nejlepších šachistů z každé školy. 

První turnaj proběhl v pátek 8. 11. 2013, žáci druhého stup-
ně ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. mohli vzájemně porovnat své
znalosti a dovednosti v této krásné hře. První čtyři hráči po-
stupují přímo do finále: I. Ivan Sotona 9.B, II. Robin Klusák 8.B,
III. Ladislav Rössler 8.B, IV. Michal Krupka 9.B.

Klub Šikulka
Zájmový klub zaměřený na přípravu dětí do školních lavic.

Tento rok jsme pro velký zájem účastníků rozdělili předško-
láky do dvou skupin. Pod trpělivým vedením paní Anety Šimá-
kové děti zdokonalují své dovednosti při různých společných
aktivitách. 

Připravujeme na prosinec
Koncert flétniček

Vánoční koncert účastníků kroužků hry na flétnu v hlavním
sále DDM. Na závěr si zazpíváme vánoční koledy se skupinou
Vodfrk. 

Pohodové svátky vánoční, 
hodně štěstí, rodinné pohody 
a hlavně zdraví v roce 2014

přejeme všem dětem i dospělým.

Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová
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Výprava vlčat
Výprava za druhou částí kouzelných brýlí se uskutečnila

o víkendu 9.-10. 11. Kompletní brýle jsou velmi důležité, ne-
boa mohou zastavit blížící se meteorit a tím zachránit náš svět.
Přes nepřízeň počasí jsme prostě (i když trochu zkráceně) vy-
razit museli. Cesta to byla nesnadná, chladná a sychravá. 15 do-
brodruhů však bojovalo a při dobrodružných hrách v přírodě
i ve městě prokázalo odvážného týmového ducha a právem dru-
hou insignii získalo. 

Přespání nebylo pouze o hrách a kluci si tak odnesli i prak-
tické poznatky. Vyzkoušeli si sami, jak je náročné se dohod-
nout ve velkém počtu, nakoupit a společně si uvařit teplou
a chutnou večeři. 

Akce se povedla a tak snad jen prosíme. Držte palce až klu-
ci budou v prosinci bojovat o poslední díl kouzelných brýlí a tím
zachraňovat i Vás.

Lukáš Lucky Spurný

Výlet na záchranu šmoulí vesničky
Víkendu v Hradci Králové se zúčastnilo 12 světlušek, 4 skaut-

ky a 7 skvělých vedoucích.
V pátek jsme dorazili do klubovny na večer, uvítal nás Taaka

Šmoula, představil nám vesničku, kterou zlý Gargamel zaklel

a celá zkameněla. Naším úkolem bylo ji během celého víken-
du pomocí různých úkolů, které nám chodili zadávat samotní
šmoulové ze zkamenělých muchomůrek, vysvobodit z Garga-
melových kouzel.

Úkoly byly náročné, ale zvládli jsme je společnými silami
na jedničku. Závod s mapou po Hradci Králové byl poměrně

složitý, protože jsme hned na začátku vyběhli na špatnou stra-
nu. Naštěstí nás ale Hanqa vyzvedla a mohli jsme se vydat
správnou cestou k plnění úkolů. O tento zkrácený čas to bylo
namáhavější. Ale všichni jsme byli stateční a závod doběhli
do cíle.

Šmoulové nám po celou dobu našeho pobytu vařili skvělé,
modré, šmoulí a šmolůvkové jídlo.

Celou vesničku jsme nakonec za krásného podzimního
počasí zachránili.

Klára Hebká

Skautky v aquacentru
V sobotu 9. 11. sedm přeloučských skautek a 2 vedoucí

vyrazili stejně jako minulý rok do pardubického aquacentra.
Tentokrát jsme pobyt tam, prodloužili na 120 min, ale myslím
si, že ani to nám nestačilo.

Jelikož jsme měli časovou rezervu do otevření, cestu do
aquacentra jsme si prodloužili a podívali jsme se ještě do ne-
dalekých Bubeníkových sadů na netradiční fontánu. Když jsme
se dostali do bazénu, některé skautky si na začátku splnily
bod ve stezce a to, že uplavaly 50 nebo 100 m. Samozřejmě to
zvládly všechny a některé uplavaly i více. Po té jsme se pře-
sunuli k vířivkám a tobogánům, kde jsme se všichni pořádně
vyřádili. Myslím, že můžu mluvit za všechny, že už se tam za
rok těšíme znova.

Když nám vypršel čas v bazénu, zbývaly nám ještě necelé
2 hodiny do odjezdu vlaku domů a tak jsme se na přání ještě
cestou podívali do AFI paláce.

Na závěr musím všechny holky moc pochválit, že v bazé-
nu nezlobily a těším se na další společný výlet.

Iva Ífa Mrvíková 
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Vážení čtenáři, 
mimo pravidelný program Sluníčka, který uskutečňujeme od
pondělí do pátku, máme na měsíc prosinec nachystáno pro
rodiny s dětmi z Přelouče a okolí mnoho akcí. Mezi interní ak-
ce Sluníčka bude patřit cvičeníčko maminek s dětmi v Domo-
vě u fontány, dvě vánoční odpoledne a sádrové odlitky ručiček
a nožiček.

Pro širokou veřejnost pořádáme akce, na které přikládáme
plakátky. Pokud máte o akce zájem, hlaste se co nejdříve. 

V době psaní tohoto článku není zatím stanoven termín
Mikulášské besídky. Podrobnosti se dozvíte z našich webových
stránek slunickoprelouc.webnode.cz. 

Těšíme se na Vás ☺.                           Vaše Sluníčko.
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Oslava jubilejních 90. narozenin
15. října 2013 byl pro někoho den jako každý jiný. To však

neplatilo pro paní Odehnalovou, která se přesně v tento den
před 90 lety narodila. A jelikož máme paní Odehnalovou všich-
ni velice rádi, uspořádali jsme jí oslavu. Své přání přišli sdělit
nejen klienti oddělení 1A, kteří se také společně složili na krás-
né dárky, ale i rodina paní Odehnalové, pracovnice z Městské-
ho úřadu Přelouč a naši přátelé ze Slovenska, kteří u nás v tu
dobu pobývali. 

Oslavenkyně i její gratulanti si den nesmírně užili. K dob-
rému jídlu a pití, které připravila rodina paní Odehnalové ve
spolupráci s pracovníky oddělení, hrála vybraná hudba. A do-
konce se i zpívalo. Paní Odehnalová byla uctěna písní zazpíva-
nou paní Hájkovou.

A aby těch oslav nebylo málo, konalo se odpoledne v za-
hradě domova ještě opékání vuřtů. Klienti 1. patra i naši přá-
telé ze Slovenska nepolevovali ve svém veselí a nadále zpíva-
li a tancovali.

Dominika Havelková, Bc. Martina Markovicsová

Výměnná stáž pracovníků a klientů 
partnerského zařízení Centra sociálních služeb

Ametyst v Tovarném a Domova u fontány 
14. - 18. 10. 2013

V týdnu od 14. do 18. října proběhl další výměnný pobyt
klientů a zaměstnanců našeho Domova u fontány a Centra
sociálních služeb Ametyst ze Slovenské republiky. Na Sloven-
sko vycestovala skupina 4 našich zaměstnanců a 4 klientů.
U nás jsme přivítali pana Mgr. Jozefa Sa-
bola, ředitele CSS Ametyst v Tovarném a pa-
ní Kandráčovou z Prešovského samospráv-
ného kraje, pana správce zařízení Ametyst,
zdravotní sestru a pracovnici sociálních slu-
žeb zařízení Ametyst. Zároveň s nimi při-
cestovala skupinka 4 klientů jmenované-
ho sociálního zařízení.

Při putování na výměnný pobyt se naše
obě delegace střetly poblíž hranic mezi stá-
ty, na horní Bečvě. Vznikla zde krásná spo-
lečná Česko-Slovenská fotografie.

Naši slovenští přátelé se stravovali i byd-
leli v prostorách našeho domova.

Pro všechny členy delegace jsme připra-
vili velmi pestrý a zajímavý program. O klien-
ty spřáteleného zařízení během týdne pe-
čovali pracovníci našeho domova. Byli při-
zváni k účasti na aktivizačních činnostech
Domova u fontány, jako účast v Klubu ku-

chařinek, hraní společenských her, posezení v zahradním al-
tánku s opékáním buřtů, modelování v keramické dílně, vý-
tvarné práce s ubrouskovou technikou, patinování a také tur-
naj v kuželkách. V úterý, 15. 10. 2013, byli pozváni k oslavě
kulatých narozenin klientky z oddělení 1A.

Pan správce CSS Ametyst, zdravotní sestřička a pracovnice
v sociálních službách se seznámili s prostředím v DUF a za-
pojili se do pracovních činností podle svého pracovního zařa-
zení, aby poznali, jak funguje péče u nás. Velice kladně hodno-
tili materiálové i technické vybavení pracoviště i systém práce
v DUF. Přijali i nabídku návštěvy Pardubic, kde shlédli expozi-
ce v Pardubickém zámku.

V závěru týdne se zaměstnanci CSS Ametyst a paní Kan-
dráčová formou exkurze seznámili se sociálními službami
v Domově pod hradem Žampach, kde jsou poskytovány služeb
pro osoby se zdravotním postižením.

Pan ředitel Sabol s paní Kandráčovou měli rovněž nabitý
pracovní program. Věnovala se jim paní ředitelka Danuše Fo-
miczewová a členové vedení DUF. 

Na závěrečném setkání účastníků stáže paní ředitelka
Mgr. Danuše Fomiczewová s panem ředitelem Mgr. Jozefem
Sabolem shrnuli celoroční spolupráci mezi CSS Ametyst v To-
varném a Domovem u fontány v Přelouči a nastínili další plá-
ny na rok 2014.

Naše delegace se ze Slovenska vrátila obohacena nový-
mi zkušenostmi a krásnými zážitky. Na obou stranách hranic
vznikla přátelství mezi zaměstnanci i klienty.

Návštěvy pracovníků i klientů z partnerského sociálního
zařízení na Slovensku jsou pro zaměstnance i klienty DUF vel-
kým přínosem. Zaměstnanci si prohlubují profesní znalosti
a prezentují své pracovní úspěchy. Klienti zase rádi přijímají
nabídku k cestování a příjemnému týdennímu pobytu. Mno-
hý z nich ani nedoufal, že by ještě někdy mohl navštívit Slo-
vensko.

Napsala Radka Režná
a Renata Jebavá
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Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -

Daruj dárek podruhé - Vánoce 2013
Podruhé v historii naší služby otvíráme sbírku vánočních

dárků pro děti ze sociálně slabých rodin na Přeloučsku. Tuto
akci jsme poprvé pořádali v loňském roce, díky dobrým lidem
se podařilo shromáždit všechny dárky, o které jsme prosili.

Letos tedy prosíme znovu - pomozte nám nasbírat vánoč-
ní dárky pro děti z rodin, kde jediným příjmem jsou dávky stát-
ní sociální podpory a víme jistě, že rodiče nebudou schopni
dárky dětem opatřit. Zaručujeme se, že dárky předáme v po-
řádku, včas a do správných rukou. Tady je jejich přehled:

č. DÁRKY PRO HOLKY č. DÁRKY PRO KLUKY

1. Dětská kuchyňka 15. Lego chima - lví král, nebo jiné
s nádobíčkem 16. Kreo transformers

2. Dětský vysavač 17. Robot
3. Bílé tričko s obrázkem 18. Teplé zimní botičky, vel. 29,

monster high, vel. 176 na suchý zip
4. Dívčí deník 19. Autíčko na dálkové ovládání I
5. Kolotoč nad dětskou postýlku 20. Autíčko na dálkové ovládání II
6. Panenka - brečící miminko I 21. Autíčko na dálkové ovládání III
7. Panenka - brečící miminko II 22. Autíčko na dálkové ovládání IV
8. Panenka - brečící miminko III 23. Školní batoh pro prvňáka s ob-
9. Dívčí školní batoh - rázkem cars - červené autíčko

obrázek monster high 24. Autodráha speed racer
10. Salon krásy (viz katalog globus) 25. Kostky žako, 300 dílů
11. Dekorativní kosmetika - 26. Dětská kytara

řasenka, oční stíny, rtěnka, pro předškolní věk I 
tužka na obočí apod. 27. Dětská kytara

12. Jakákoliv motivační hračka pro předškolní věk II
pro roční holčičku 28. Florbalová hokejka a míček,

13. Dívčí kolo, bazarové, výška chlapce 160 cm
výška dívky 140 cm 29. Robot transformers 

14. Víla winx 30. Auto tatra

Vyberte si prosím ze seznamu dárek, který byste chtěli
koupit a ozvěte se nám na tel. 731 598 914, nebo email
hudcova.charita@seznam.cz. Domluvíme se, jestli dárek, kte-
rý jste si vybrali, už nezajistil někdo jiný a podrobnosti předá-
ní. Těšíme se na Vaše ohlasy a doufáme ve vaši štědrost a po-
chopení. Předem upřímně děkujeme.

Pracovnice služby Podpora rodiny,
Rita Hudcová, Pavlína Křepská

Hodnocení služby Podpora rodiny našimi uživateli
Na začátku příštího roku budeme hodnotit poskytování na-

šich služeb podle všemožných kritérií a čísel, popíšeme spou-
stu papírů a strávíme nad hodnocením hodně času. My jsme
se ale s předstihem obrátily na ty, jejichž hodnocení je pro nás
nejdůležitější - na naše uživatelské rodiny. Poprosily jsme je,
aby několika větami zhodnotily naši službu - jestli jim k něče-
mu je, jaké mají pocity z pracovnic služby, co by zlepšily apod.
A byly jsme potěšeny ! Všechna hodnocení byla pozitivní, mi-
lá, upřímná. Se souhlasem uživatelských rodin některá hodno-
cení zveřejňujeme, nedělaly jsme v nich úpravy, aby neztratily
svoji autentičnost. 

„Poprvé nám byla úspěšná pomoc našim finančním rozpoč-
tům. V této době se vždy můžeme na vás obrátit a poradit. Na-
še rodina je velice spokojená.“

„Zkušenosti mám takové, že se člověk hodně poučí a naučí,
co se týče uspořádání své celkové domácnosti. Požadavky vy-
řídí v rámci svých možností, co jen to jde, hodnocení je velmi
výborné. Pocity mám skvělé, hlavně co se týče pracovnic, spolu-
práce s nimi je výborná, klient se hlavně může svěřit se vším,
také je pro klienta lepší říct vše, aby jim mohly pomoci, co jen
to může. Co bych vylepšila - zřízení sociálních bytů v Přelou-
či a okolí, hlavně pro rodiny sociálně slabé.

„Služby charity jsou velmi dobré, jsem ráda, že jsem po-
znala lidi z charity a že jsme si určili cíle a jdeme si za nimi.
Jeden cíl jsem nemohla vyřešit 9 let a charita mi pomohla jej
vyřešit. Za to jsem vděčná paní Hudcové Ritě, tato osoba je
dobrý anděl.“

„Svojí práci dělají výborně a paní Rita je nejlepší.“
„Já sama jsem ráda, že ke mně Charita Přelouč jezdí a po-

máhá mi s mýma dluhama a vozí mi věci pro děti, jsem s ni-
ma spokojená, nic jinýho nemůžu o nich napsat.“

„Chtěli bychom poděkovat Charitě Přelouč za spolupráci
s námi, za ochotu a vše, co se týče vyřízení soc. dávek a jiných
dokladů atd. pro rodinu. Moc nám pomáhají, jsme rádi za upřím-
nost a ochotu a spolehlivost.“

„Paní Pavlínka Křepská mi mnohokrát pomohla s finanční
a psychickou situací, za kterou jí moc děkuji. Myslím si, že ta-
to služba je pro mě dostatečně užitečná. S paní Pavlínkou se
nebojím řešit své problémy, protože mi vždy vyjde vstříc a po-
může. Já osobně moc děkuji.“

„Myslím si, že charita je to nejlepší, co tady v Přelouči je.
Já jsem velice spokojená, z mého hlediska můžu potvrdit, že
mi velice pomohli v mé situaci. Získala jsem větší sebevědomí,
s tím, že už určité věci si dokážu vyřídit sama, i když je prav-
da, že mám lepší pocit, když mám posvém boku paní Hud-
covou. Jediná věc, která mě mrzí a myslím si, že nemluvím
jen sama za sebe je, že tady nemáme sociální byty, velice by
jsme to potřebovali. A taky by jsme se mohli scházet jednou
za dva týdny na nějakých kurzech, třeba vaření, pečení atd.“

„Tato organizace mi velice pomohla. Jsem spokojena s je-
jich aktivitou a chutí pomáhat ostatním matkám nebo rodi-
čům, kteří to potřebují. Za všechno této organizaci a zaměst-
nancům mockrát děkuji.“
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Našim uživatelským rodinám děkujeme, je to pro nás
velká motivace do další práce.

Rita Hudcová, vedoucí služby

Vánoce v Jakub klubu
Čas Vánoc a nový rok 2014 se blíží a my v Jakub klubu

jsme se na vánoční čas náležitě připravili. Od začátku prosin-
ce vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, ale také z medových
pláství. Výroba těchto ozdob je velmi jednoduchá a zvládnou
je i malé děti. Navíc tyto ozdoby krásně provoněly Jakub klub
a při jejich výrobě děti zapojily svou fantazii. 

K Vánocům patří i pečení cukroví a samozřejmě koledy,
které náležitě nastolí tu pravou vánoční atmosféru. I když jsme
upekli jen dva druhy, děti se náležitě zapojily - mícháním, zdo-
bením, vykrajováním, slepováním, ale hlavně neustálým ochut-
náváním. Naše paní dobrovolnice na vaření donesla i perníč-
ky, které si děti mohly dozdobit a sníst. 

Po celý adventní čas jsme si povídali o vánočních zvycích
a tradicích, některé jsme si dokonce i vyzkoušeli. Děti psaly i Je-
žíškovi, co si přejí pod stromeček. Menší děti svá přání nakres-
lily, starší psaly. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří i vá-
noční stromeček, i u nás v klubu nebude chybět. Děti budou
samy stromeček zdobit a vrcholným a dlouho očekávaným oka-
mžikem bude objevení dárků pod stromečkem pro všechny. 

Děti z Jakub klubu udělaly na Vánoce radost i seniorům
z pečovatelské služby Charity a všem vyrobily dárky - zvoneč-
ky a hvězdičky z keramiky a jiné vánoční ozdůbky. 

Za Jakub klub Vám přeje krásné Vánoce 
Mgr. Petra Hlaváčková, vedoucí Jakub klubu.

Tříkrálová sbírka 2014
Vstoupili jsme právě do posledního měsíce roku 2013

a těšíme se na vánoční svátky. Tento měsíc je spojený s bi-
lancováním celého uplynulého roku a plánováním pro rok
následující. Ráda bych také hodnotila a bilancovala, a to
z pohledu koordinátorky Tříkrálové sbírky. Z celkového výtěžku
128 049 Kč se naší organizaci vrátilo 65% a ty pomáhaly ve
všech v našich službách.

V dobrovolnickém centru působilo během roku 37 dobro-
volníků, kterým jsme uhradili supervizi a na konci roku jim
budou zakoupeny poukázky v hodnotě 100 Kč jako odměna
za jejich práci.

Část výtěžku pomohla dofinancovat letní vícedenní zážit-
kový pobyt pro děti v Jakub klubu. Ten se uskutečnil o prázdni-
nách a děti tady chodily na výlety, soutěžily a hrály různé hry.
Devítileté Kristýně, na kterou nemají doma čas a proto chodí
do klubu, se tábor moc líbil a těší se na příští.

I služba Podpora rodiny mohla díky Tříkrálové sbírce pomá-
hat. Z finančních prostředků byly zakoupeny poukázky na ná-
kup potravin, které rodiny s dětmi obdrží v těžké životní situaci,
kdy nemají peníze na jídlo. 

Další podíl prostředků pak nachází své uplatnění v senior-
ských službách. Nebýt těchto prostředků, nemohli bychom do-
jíždět za svými klienty, kteří žijí ve vzdálenějších obcích a obce
se na financování služeb nepodílí. Také aktivizační programy
(PC klub, cvičení, němčina atd.) se bez peněz z Tříkrálové sbír-
ky neobejdou.

Začátkem ledna 2014, a to od 4. 1. - 8. 1. 2014 v období
Slavnosti zjevení Páně - Tří králů, budou již počtrnácté chodit

do domácností a po ulicích Přelouče i okolních obcí skupin-
ky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček
vybírat příspěvky od dárců.

Koledníky Charity lze rozpoznat podle
průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené
příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahu-
je podpisy odpovědných osob, případně i ra-

zítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí sou-
hlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může
taktéž vyžádat. 

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zape-
četěná místně příslušným městským úřadem. Číslo pokladnič-
ky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístě-
na také nálepka se znakem Charity.

Známé jsou také záměry využití Tříkrálové sbírky 2014.
# Nákup invalidního vozíku pro půjčovnu kompenzačních po-

můcek a podpora seniorských služeb
# Tábor pro děti v Jakub klubu a další drobné odměny do

soutěží
# Odměny pro dobrovolníky
# Dofinancování obědů ve školní jídelně pro děti ze sociálně

slabých rodin, zážitkové výlety pro rodiny s dětmi, poukáz-
ky na potraviny.

Tříkrálová sbírka bude slavnostně zakončena tradičním Tří-
královým benefičním koncertem žáků ZUŠ Přelouč pod zášti-
tou radního Ing. Pavla Šotoly. Jste všichni srdečně zváni v ne-
děli 12. ledna 2014 v 15 hodin do kostela sv. Jakuba.

Přeji všem klidné a radostné vánoční svátky a rok 2014 pro-
žitý ve zdraví a spokojenosti.

koordinátorka Monika Krejčíková
+ Kašpar, Melichar a Baltazar

Dostal jsem od rodiny z Čech text z Roštu, v kterém píšete
o rodině Fofoňkově a o našem setkání v Chorvatsku. Článek
mne potěšil a zvláša děkuju redakci, že jste nám pomohli, aby
jsme se dali dohromady jako rodina. Ještě nám zůstalo najít
druhý díl rodiny v Americe. Ten praděda Josef, který se z Vese-
lí přistěhoval do Chorvatska po cca 15 letech pokračoval s nej-
mladším synem do Ameriky. V Chorvatsku nechal manželku
(rozenou Neuman také z Veselí) a dvě děti - syna a dceru. Ten
náš praděda musel být dobrodruh,. V Americe se znova oženil
a měl asi ještě tři děti, potomky budeme hledat. Využiji příleži-
tost a poprosím, aby jste zveřejnili adresu českých menšinových
novin Jednota, které se tisknou v našem českém „hlavním“ měs-
tě v Daruvaru. (niu-jednota@bj.tel.hr). Z Přelouče a okolí hodně
Čechů se přistěhovalo do dnešního Chorvatska. Jistě jsou ro-
diny, kde by chtěli najít svoje příbuzné. V Jednotě to jistě zve-
řejní a pomůžou. 

Zveřejníte znova i moji e-mail adresu a rád každému po-
můžu. Ještě jednou děkuji, zdravím rodinu v Veselí a všechny
obyvatele krásné malé vesničky. 

Pozdrav z Chorvatska Jiří (Juraj)  
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Blíží se k nám doba smilování
Milí Přeloučští, je čas Adventní, čas očekávání a příprav na

oslavy příchodu Spasitele, čas touhy a pokání. Hymnus z mod-
litby ranních chval v době adventní začíná slovy: „Blíží se k nám
doba smilování, od jordánských břehů zní volání, čiňte lidé,
z hříchů svých pokání“. Jsou to slova Mesiášova předchůdce,
Jana Křtitele, o kterém se píše na začátku všech čtyř evange-
lií. Je těžké začít konat pokání, bez slyšení výzvy, ale také bez
uvědomění si blízkosti Boha a jeho lásky. Když se nám vytrá-
cí Bůh ze zřetele, nevidíme ani svůj hřích, na který jsme ná-
chylní. Jak se říká: Kde není žalobce, není soudce, nebo kde
není zákon, není zločin, není Bůh, není hřích. Nejsme snad
zkažení, ale tato možnost nám hrozí; stejně tak chráníme po-
traviny před zkažeností, jinak se musí vyhodit. Na druhé stra-
ně se nám nabízí pozitivní nabídka či možnost k obrácení, ná-
pravě, obnově. U proroka a tzv. „evangelisty Starého zákona“
Izajáše, ve své 63. kapitole v podnadpisu stojí: „Ve své bídě
konečně lid poznal, že Bůh je jeho Otcem a že větší lásku ni-
kde jinde nenajde!“ Bůh koná, zasazuje se pro svůj lid a vede
jej. Potkal jsem se s chlápkem, inženýrem, který se ve svém
45. věku nechal pokřtít v husitské církvi a potvrdil: „Bůh mi dá-
vá pokoj a věci se dějí, ale musím je řešit i já, musím uklízet“.
V textu: „Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů,...“ (Iz 63,20),
se vyjadřuje touha lidí po Bohu! Přijq, přijq, sestup... A naplně-
ní v Kristu se nachází v mnoha textech Nového zákona i vánoč-
ných písních třebas i ve známé písni: Z nebe jsi přišel v Betlém-
ské kraje.

Christus natus est nobis; venite adoremus!
Kristus se nám

narodil, pojqme kla-
nějme se! Požehna-
ná vánoční atmosfé-

ra nás opět přivede
k jesličkám do kos-
tela, skauti přivezou
Betlémské světlo,
můžeme navštívit bo-
hoslužbu, nebo koncert a slavit Vánoce, bez Boha to jaksi ne-
jde slavit. Kristus sestoupil kvůli mně, abych nebyl opuštěn,
nebyl smutný ze sebe, jiných, politické lži a lidské nejednoty,
nebo čehokoliv špatného. Přináší radost a pokoj duším, sjedno-
cuje nás v rodinách, při štědré večeři a daruje všem svůj mír.
Buqme proto radostní, milí lidé města Přelouče. 

Přeji Vám všem požehnané Vánoční svátky a vše dobré
do Nového roku 2014.                     Váš P. Lubomír Pilka.

Křesnanské Vánoce
Milí Přeloučští! Blíží se nám doba Vánoční a tak bychom

Vás rádi pozvali na koncerty, přednášky, prohlídku Betléma
a jiné. Biskupství brněnské rozjelo projekt (podobný Noci kos-
telů) s názvem Křesaanské Vánoce. Základní myšlenkou pro-
jektu Křesaanských Vánoc je přiblížit, co nejširší veřejnosti
duchovní poselství Vánoc a to možností navštívit betlémy a te-
matické programy, které nabízejí během adventu a vánoční
doby křesaanské farnosti a sbory. Přiblížení křesaanských Vánoc
začíná adventní přípravou a vrcholí dobou Vánoc. Betlémy, kos-
tely, přednášky lze navštívit bezplatně. Křesaanské Vánoce ma-
jí společnou propagaci jednotným vizuálním stylem - kometa
s hvězdami v modrém poli. 

Více informací a podrobné popisy programů na interneto-
vých stránkách: www.krestanskevanoce.cz. Těšíme se na shle-
dání s vámi!          Lucie Hadáčková, pastorační asistentka 

Římskokatolická farnost Přelouč se také zapojila do pro-
jektu Křesaanské Vánoce a nabízí vám tyto programy, možné
k navštívení. Všechny programy proběhnou v kostele sv. Jaku-
ba na Masarykově náměstí.

NÁVŠTĚVA BETLÉMA V KOSTELE SV. JAKUBA
%% Úterý 24. 12. - Štědrý den 14.00 - 17.00 hod.
%% Středa 25. 12. - Boží hod 14.00 - 17.00 hod.
%% Čtvrtek 26. 12. - Štěpán 15.00 - 17.00 hod.
%% Neděle 29. 12. - Svátek svaté rodiny 15.00 - 17.00 hod. 
%% Středa 1. 1. 2014 - Nový rok 14.00 - 17.00 hod.

MŠE SVATÉ VE VÁNOČNÍ DOBĚ
%% Úterý 24. 12. Mše svatá „Půlnoční“ v 24.00 hod.
%% Středa 25. 12. Mše svatá na Boží hod v 9.30 hod. 
%% Neděle 5. 1. 14 Zjevení Páně - „Tři králové“ v 9.30 hod.

KONCERTY O ADVENTU A VÁNOCÍCH
%% Neděle 1. prosince v 17.00 hod. - Adventní koncert

zazní barokní skladby a tradiční adventní písně v podání
přeloučských hudebníků při kostele sv. Jakuba. Varhany:
Martin Hadáček; soprán - Lucie Hadáčková; alt - Pavla Koš-
aálová; flétna - Jakub Jirout.

%% Sobota 21. prosince v 17.00 hod. - Vánoční koncert
přeloučský chrámový sbor Ad libitum pod vedením Jiřího
Kupky zazpívá písně Vánoční; na varhany hraje Václav Uhlíř,
diecézní organolog a flétna Lucie Stříbrná.

%% Středa 25. prosince 16.00 - 17.00 hod. - Zpívání u Jesliček
Vánoční písně, tradiční koledy v podání dětí a mládeže z far-
nosti Přelouč Vám zpříjemní návštěvu Betléma.

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA NA VÁNOCE
%% Sobota 14. prosince od 13.00 -

- 17.00 hod. - na faře za kostelem
proběhne příprava na Vánoce s Bib-
lí. Přijede k nám České katolické
biblické dílo a pomocí Biblických
postaviček se chvíli zastavíme v předvánočním shonu. 
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Adeste fideles

Vánoční píseň, známá po celém světě
Latinský text

Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem.

Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,

venite adoremus Dominum.
Překlad katolický
Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou,

my též do Betléma pospíchejme.
Vítejme Pána, Krále andělského,

Ježíši zrozenému zpívejme.
Překlad doslovný
Bumme přítomní věřící, radostní, vítězní,

Pojmme, pojmme do Betléma.
Narození zřeme krále andělů.

Pojmme, klaňme se, pojmme, klaňme se.
Pojmme, klaňme se Pánu.



23. 10. 2013 se uskutečnila tradiční Hubertova jízda, která
pro nás, studenty 3. ročníku Střední školy chovu koní a jezdec-
tví, opravdu mnoho znamená. Obvykle se tento specifický typ
lovu koná jako symbolické ukončení jezdecké sezóny, pro nás
má však daleko hlubší význam. Poněvadž nemáme „stužko-
vací“ večírek jako maturitní ročníky, musíme se se školou, ka-
marády a učiteli rozloučit jinak. Nečeká nás pouhé posezení
a následné stužkování, my se loučíme mnohem stylověji. Po
zaslouženém výkonu nám učitelé a mistři udělí námi navrže-
né kokardy, jež nesou název naší „alma mater“.

Hubertovu jízdu lze jinými slovy považovat za tříhodinovou
souhru mezi koněm a jezdcem, která je sice náročná, ale na

druhou stranu také zábavná a vzrušující. Trasa tradičně začí-
ná na nádvoří Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem
a pokračuje na předem určená stanoviště, jakou jsou kupří-
kladu „Sklepy“, Kurkovo jezírko a Mošnice. Zhruba v polovině
jízdy se mohou její účastníci občerstvit opečeným buřtem a s no-
vou silou a vervou vyrazit zpět do boje. Pro diváky, kterými bý-
vají hlavně učitelé, ale i známé osobnosti, jako je např. Václav
Vydra, jenž byl po několikáté naším hostem, jsou zajištěny ko-
čáry. V závěru jízdy nás potom čekal tzv. „hon na lišku“, jejíž
ocas náleží nejlepšímu a nejrychlejšímu z nás. Tento výjimeč-
ný den jsme završili slavnostní večeří v naší školní jídelně. 

Burešová Dominika, Holubcová Tereza, 
Jančíková Denisa, Ťopková Jana a Zítková Klára

Milí čtenáři Roštu, 
ráda bych Vás pozvala v nadcházejícím adventním a vánoč-
ním čase ke společným setkáním. První adventní prožitek nám
přinese koncert v provedení varhaníka Petra Vacka a bary-
tonisty Jana Jiráčka již v sobotu 30. listopadu v 17 hod.
Další pozvánkou je adventní bazar v modlitebně na faře. Tu-
to akci budeme pořádat poprvé a tak se pokusím přiblížit, co
je jejím cílem. Mnozí z nás máme doma spousty věcí, které
se nám lety podařilo nashromáždit (nádobí, kuchyňské pomůc-
ky, hrnečky, misky, vázy, atd.), nepoužíváme je, ale je nám líto
je vyhodit, protože rozbité nejsou a přitom by mohly být uži-
tečné jinde. Právě takové můžete přinést k nám na faru - da-
rovat je, a my je za symbolickou cenu prodáme. Utržené pe-
níze jsou určeny k charitativním účelům. V pondělí 9. 12. od
14 do 18 hodin budeme darované věci vybírat a v následu-
jících třech dnech je nabídneme k prodeji. V úterý a ve čtvr-
tek od 13 do 17 hod. a ve středu od 10 do 18 hod. Cílem je
nejen předvánoční úklid a zeštíhlení našich domácností, ze-
jména však obdarování druhých a radost nás všech ze spo-
lečného setkání. 

K adventní pobožnosti a osobnímu rozhovoru s nově zvo-
leným královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem Vás
zveme ve středu 18. 12. v 16.30 hod. do modlitebny.

Boží hod vánoční oslavíme bohoslužbou 25. 12. v 17 hod.
v modlitebně. Na druhý svátek vánoční 26. 12. se sejdeme
k pobožnosti v Domově u fontány v 15 hod. v knihovně a po-
zvání platí jak pro obyvatele domova tak i pro každého, kdo
chce prožít vánoční čas v milém prostředí. Téhož dne budeme
ve slavnostní náladě pokračovat varhanním koncertem Pavla
Diblíka ve sboru Tůmy Přeloučského v 17 hod.

Do nového roku vstoupíme pobožností opět v Domově
u fontány ve čtvrtek 2. 1. 2014 v 15 hod., opět v prostorách
knihovny ve II. patře.

Vánoční svátky tradičně uzavřeme Tříkrálovým koncertem
v neděli 5. 1. 2014 v 16.30 hod. Na varhany se nám před-
staví Alena Tichá a zazpívá sopranistka Radka Zdvihalová. 

Těším se na setkání s Vámi ve svátečním čase adventu a Vá-
noc a do nového roku L.P. 2014 přeji spokojenost s tím, co má-
me a vřelé vztahy s našimi blízkými.

Tereza Šmejdová Koselová, farářka
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Napsali nám !

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Hubertova jízda



Dobrý den vážení čtenáři. Měsíc se
sešel s měsícem a já jsem tu opět s ně-
kolika recepty. Budou-li vám jídla z nich
připravená chutnat, budu jenom rád. 

Na závěr vás pozvu na návštěvu k pa-
ní Dokonalové do jejího obchůdku se
zdravou výživou. Jako pozdrav vám po-
sílá jeden z mnoha receptů. Nejdříve ja-
ko normálně začnu polévkami. Této po-
lévce říkám žebrácká. Maminka ji dělala
nám dětem moc dobrou. 

CHLEBOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: tvrdý chléb, hlav-
ně kůrky, masový vývar z kostky, sme-
tanu, lžičku másla, dvě vajíčka, sůl,
drcený kmín, pepř (mletý), velký list
bobkového listu. 
Postup: chlebové kůrky s chlebem na
drobno rozlámejte do vývaru, přidejte ko-
ření a vařte do rozvaření chleba. Ručním
šlehačem nebo i kvedlačkou rozšlehejte
do hladka, přidejte máslo, kelímek šle-
hačky, ve které rozšlehejte dvě vajíčka
a za stálého míchání povařte. Na závěr
dochuate solí případně drceným kmínem
a pepřem. Polévka by měla být hustá, pro-
to pozor na množství vody. 

SÝROVÁ POLÉVKA 
Co budete potřebovat: masový vývar,
sýr na strouhání, kelímek smetany,
vaječné těstoviny - fleky, mušličky,
hladkou mouku a máslo na jíšku, sůl,
mletý pepř a dva listy bobkového listu.
Postup: v hrnku, v kterém budete dělat
polévku si připravte světlou, raději řidší
jíšku. Tu zalijte vývarem, přidejte bobko-
vý list a přiveqte k varu. Zvolna do něho
přidávejte nastrouhaný sýr. Míchejte, ji-
nak se vám sýr slepí a vytvoří chuchval-
ce. Těstoviny si uvařte zvláša. Na talíři je
budete polévkou přelévat. Dbejte aby vám
polévka moc nezhoustla. 

No a teq jedna kuriozita:
PIVNÍ POLÉVKA
Co budete potřebovat: 0,5 l černého
piva, lžičku moučkového cukru, kou-
sek celé skořice, dva žloutky, na kos-
tičky opečenou veku, skleničku slad-
ké smetany. 
Postup: pivo nalijte do hrnce, oslaqte,
dejte skořici a přiveqte k varu. Jakmile
se polévka začne vařit, odstavte ji z plot-
ny, vlijte do ní smetanu, ve které jste pře-
dem rozšlehali žloutky. Zamíchejte a mů-
žete podávat s osmaženou vekou. 

Poznámka: Když moje manželka kojila,
tak tuto polévku jí vařila její babička, to
aby měla více mléka. 

KUŘE NA MEDU
Co budete potřebovat: čtvrtku kuřete,
(dle počtu osob), několik lžic olivové-
ho oleje (3), může být i slunečnicový,
tekutý med- jedna velká polévková
lžíce, ostrý kečup, sojovou omáčku,
grilovací koření, trochu vegety, sůl,
mletý pepř špetku pálivé papriky (zá-
leží na tom, jak máte ostrý kečup), špet-
ku papriky - sladké.
Postup: ze všech uvedených ingrediencí
(kromě masa) udělejte marinádu a kuře
v ní pečlivě namočte. Ideální je ho v ní
nechat nějaký čas odležet (1-2 hod.) Ne-
zapomeňte ho několikrát obrátit. Pak dej-
te do remosky na dno trochu oleje a vo-
dy, kam uložíte stehno (stehýnka), zalijte
ji zbytkem marinády a pečte. Průběžně
ho polévejte výpekem. Do hodiny je kuře
hotové. Přílohu nechám na vás. 

KUŘE NA ZELENINĚ
Co budete potřebovat: čtvrtku kuře-
te (dle počtu osob), nové koření, ce-
lý pepř, bobkový list, cibuli, mrkev,
petržel, kousek celeru, mletou slad-
kou papriku, sůl, mletý pepř, máslo
(Ramu), kostku slepičího bujónu.
Postup: pokrájenou zeleninu orestujte na
másle, přisypte trochu červené papriky,
rozdrobenou kostku bujónu, podlijte vo-
dou, přisolte. Kuličky nového koření a pe-
pře zavažte do uzlíčku a přidejte spolu
s bobkovým listem (2-3 listy) k zelenině,
promíchejte. Přidejte maso. V remosce
duste, občas promíchejte a podlijte, do
změknutí masa i zeleniny. Pak maso vyn-

dejte a vidličkou pomačkejte větší kou-
sky zeleniny. Můžete podávat. Nejvhod-
nější přílohou jsou brambory. 

BRAMBOROVÝ SALÁT TROCHU JINAK
Co budete potřebovat: ve slupce uvaře-
né brambory, krabí tyčinky, vařená vej-
ce, střední cibuli, okurku hadovku nebo
salátovku, plechovku kukuřice, několik
lžic majonézy (Helmansky), sůl, pepř.
Postup: je stejný jako u bramborového
salátu. Dochucení záleží na vás. Podává-
me s masem nebo pečivem. 

A teq nás čeká návštěva. Je to pár
týdnů zpátky, když jsem šel z povinné
návštěvy od paní zubařky o dva zuby
chudší. Nálada tedy žádná. Přesto mo-
ji zvědavost zaujala výloha s nápisem
zdravá výživa. Neodolal jsem a vstoupil.
Přivítala mě usměvavá majitelka. Ochot-
ně se ujala role průvodkyně po jejím krá-
lovství a já žasnul. Ukázala mi suroviny,
o kterých mluví pouze pražští televizní
kuchaři a já je teq vidím na vlastní oči
v Přelouči. Na zuby jsem zapomněl. Při
odchodu dostávám recepty. Paní Doko-
nalová říká, že jich bude víc a všechny
suroviny si lidé mohou koupit u ní. Dě-
kuji za návštěvu a vy ostatní jste srdeč-
ně zváni. A teq ten slíbený recept:

TOFU POMAZÁNKA
Co budete potřebovat: 1 balení tofu
natural, 4 lžíce olivového oleje, 4 lžíce
lahůdkového droždí, sůl, trochu vody
Postup: všechny suroviny nasypte do mi-
xéru a do hladka rozmixujte. Tuto základ-
ní pomazánku můžete ochutit dle vaší
fantazie. Bylinková - bazalka, oregano,
majoránka, česneková - česnek. U italské
vynechte vodu, přidejte rajče atd. O tofu
si příště povíme více. Ke všem pokrmům
vám přeji dobrou chua.

Pavel Culek 
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Kulinářské okénko
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Sport !

Oddíl Sokol Přelouč - Basketball i nadále přibírá chlapce a dívky ročníky 2006 a 2007.
Přij%te se na nás podívat v pondělí od 16:30 do 17:30 do tělocvičny ZŠ Masarykovo náměstí 

(vchod naproti lékárně U Raka) nebo ve středu od 14:45 do 15:45 do Sokolovny. 
Kontakt: trenér M. Bulušek, tel. 604 459 787.

Inzerce
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Rok se sešel s rokem a na hokejbalovém stadionu začaly
už po osmadvacáté líté boje tradiční zimní ligy registrovaných
i neregistrovaných hráčů. 

Letošní sezóny se zúčastní tyto týmy:
HT Cepy ( loňský vítěz ), Kenya, Rockets, Čuníci, BC Motor stars
Jih, HC Devils, Beer stars Břehy, TPS Gambrinus, Chlupatej Bobr,
Fan club Jestřábi Přelouč, HBC Opatovice nad Labem (nováček
soutěže).
Po odehrání základní části, osm týmů postoupí do vyřazovacích
bojů (play-off).
Týmy umístěné na 9 až 11 místě podstoupí tzv. play-out.
Nový vítěz bude znám v sobotu 8. února 2014.
Významnou novinkou letošní sezóny bude otevření nových ka-
bin pro zúčastněné hráče s veškerým zázemím.

DOSAVADNÍ ODEHRANÉ ZÁPASY PODZIMNÍ SEZÓNY 
HC JESTŘÁBI

A-TÝM 1. NHbL VÝCHOD

15. 9. HC Jestřábi - TJ Lokomotiva Česká Třebová 0 : 3
(0:0, 0:1, 0:2)

22. 9. HC Jestřábi - SK Kometa Polička 2 : 3 
po sam. náj. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

28. 9. TJ Sokol Poruba - HC Jestřábi 2 : 3
(1:1, 1:1, 0:1)

29. 9. SHC Opava - HC Jestřábi 12 : 1 
(3:1, 3:0, 6:0)

5. 10. TJ ACS Malenovice SV - HC Jestřábi 1 : 0
(1:0, 0:0, 0:0)

6. 10. HC Jestřábi - TJ Paramo Svítkov Stars Pce 4 : 2
(1:1, 1:1, 2:0)

13. 10. HC Jestřábi - HBC Autosklo-H.A.K. Pce B 2 : 3
po sam.náj. (2:1, 0:0, 0:1)

20. 10. HC Jestřábi - SK Sudoměřice 4 : 2
(1:1, 1:0, 2:1)

3. 11. HC Jestřábi - TJ ACS Malenovice SV 6 : 1
(1:1, 2:0, 3:0)

B-TÝM KHbL VÝCHOD

1. 9. HC Jestřábi B - TJ Lokomotiva Č. Třebová C 5 : 1
(1:0, 2:0, 2:1) 

8. 9. HBC Pretorian Pardubice - HC Jestřábi B 2 : 8
(2:4, 0:3, 0:1)

15. 9. HC Jestřábi B - HBC Autosklo-H.A.K. Pce C 7 : 5
(1:1, 5:2, 1:2)

22. 9. TJ Paramo Svítkov Stars Pce B - HC Jestřábi B 4 : 5
(2:2, 1:1, 1:2)

29. 9. HC Jestřábi B - HBC Jokerit Chrudim B 8 : 2
(3:1, 3:0, 2:1) 

6. 10. HBC Medvědi Pardubice - HC Jestřábi B 3 : 1
(1:1, 0:0, 2:0)

12. 10. SK Hokejbal Vamberk - HC Jestřábi B 0 : 6
(0:2, 0:1, 0:3)

13. 10. HC Jestřábi B - HBC Dahama Opatovice n. L. 9 : 0
(0:0, 7:0, 2:0)

20. 10. HC Jestřábi B - SK Holcim Prachovice 4 : 7
(2:3, 1:1, 1:3)

27. 10. HC Jestřábi B - SK HBC Splašené Hole Pce 5 : 3
(1:2, 1:1, 3:0)

3. 11. HC Jestřábi B - HbC Chlumec n. C. B 2 : 0
(2:0, 0:0, 0:0)

10. 11. HC Jestřábi B - Delta Pardubice 0 : 2
(0:0, 0:2, 0:0)

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD

14. 9. HC Jestřábi - 1. HBC Svitavy 0 : 7
(0:2, 0:4, 0:1)

HC Jestřábi - 1. HBC Svitavy                     0 : 13
(0:4, 0:6, 0:3)

28. 9. TJ Paramo Svítkov Stars Pce - HC Jestřábi 15 : 0
(6:0, 4:0, 5:0)

TJ Paramo Svítkov Stars Pce - HC Jestřábi 19 : 0
(6:0, 9:0, 4:0) 

5. 10. TJ Sršni Svitavy - HC Jestřábi 4 : 3
po sam.náj. (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)

TJ Sršni Svitavy - HC Jestřábi 10 : 1
(5:1, 4:0, 1:0)

12. 10. TJ Lokomotiva Č. Třebová - HC Jestřábi 20 : 0
(12:0, 4:0, 4:0)

TJ Lokomotiva Č. Třebová - HC Jestřábi 15 : 0
(4:0, 8:0, 3:0)

19. 10. HC Jestřábi - HBC Autosklo-H.A.K. Pce 0 : 7
(0:2, 0:1, 0:4)

HC Jestřábi - HBC Autosklo-H.A.K. Pce 0 : 9
(0:4, 0:1, 0:4)

3. 11. 1. HBC Svitavy - HC Jestřábi 3 : 1 
(2:0, 0:1, 1:0)

1. HBC Svitavy - HC Jestřábi 4 : 2 
(0:1, 1:1, 3:0)

9. 11. HC Jestřábi - TJ Paramo Svítkov Stars Pce 3 : 5
(0:0, 2:3, 1:2)

HC Jestřábi - TJ Paramo Svítkov Stars Pce 1 : 6
(1:2, 0:4, 0:0)

- fáda -

1. PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA 2013 - 2014
28. ročník
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