


78. schůze rady města proběhla
15. 7. 2013. Radní na ni rozhodli o tom,
že nejvhodnější nabídku na realizaci ve-
řejné zakázky „Renovace maleb a nátěrů
v prostoru hlavního schodiště a chodeb
v objektu Občanské záložny v Přelouči“
podal uchazeč Aleš Moravec, Přelouč za
nabídkovou cenu 721.160,- Kč včetně
DPH. Současně rada schválila smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky s tou-
to firmou. Za účelem postupné rekon-
strukce části interiérů objektu Občanské
záložny v Přelouči (týká se zejména hlav-
ního schodiště a k němu přilehlých cho-
deb, kavárny a obřadní síně), byla vypra-
cována dokumentace, jejímž zpracova-
telem je Ing. Arch. Martin Hájek - Atelier
Hájek. Předmětem tohoto zadávacího ří-
zení je renovace maleb a nátěrů v pros-
toru hlavního schodiště a chodeb ve třech
podlažích a následně vymalování tenko-
vrstvou malířskou barvou. Nátěry vnitř-
ních a vnějších křídel oken, špalet, pa-
rapetů, dveří včetně dřevěných zárubní
a zábradlí. Realizace těchto prací se před-
pokládá do 19. 8. 2013. Do tohoto data
budou proto renovované prostory pro ve-
řejnost uzavřeny. 

Rada města souhlasila s uzavřením
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění
a provozování kontejnerů uzavřené dne
12. 3. 2012 se společností REVENGE a. s.
Do konce září budou společností REVEN-
GE a.s. umístěny další 3 kusy kontejne-
rů (u prodejny v Jiráskově ulici, u parko-
viště vedle č. p. 91 a v ulici Pardubické
a u Tesca v ulici Sportovní). Celkem tak
bude ve městě umístěno 6 ks kontejne-
rů a za každý bude městu poskytnuta
odměna ve výši 1500 Kč za rok. 

Rada města rovněž schválila poskyt-
nutí dotace pro Hasičský sbor ČHJ v Pře-
louči ve výši 40.000,- Kč na úhradu opra-
vy motorové stříkačky v roce 2013. 

79. schůze Rady města Přelouče
se konala v pondělí 5. 8. 2013. Radní
projednali a rozhodli, že v zadávacím
řízení na realizaci veřejné zakázky „Za-
teplení objektu Základní umělecké ško-
ly podal nejvhodnější nabídku Stavební
podnik Přelouč, s.r.o. s nabídkovou cenou
3.093.879,- Kč. Dále radní rozhodli o vý-
běru nejvhodnější nabídky a pořadí dal-
ších nabídek na realizaci zakázky „Roz-
šíření veřejného osvětlení k RD Štěpá-
nov“. Nejvhodnější nabídku podala firma

MATEX HK, s.r.o., Hradec Králové s nabíd-
kovou cenou 212.390,- Kč s DPH. 

Schválen byl radními rovněž dodatek
č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné
zakázky „Oprava komunikace a chod-
níků ulice Jarošova - Přelouč“ s firmou
STRABAG, a.s. Praha za cenu 438.647,- Kč
včetně DPH. Šlo o dodatečně požadova-
né práce, jejichž potřeba vyplynula v prů-
běhu realizace opravy. Jednalo se o in-
stalaci nového veřejného osvětlení v LED
provedení, výměnu stávajících obrub za
nové, frézování živičného krytu, opravu
části stávající komunikace podél nové-
ho chodníku v ul. Nerudova za křižovat-
kou ulic Jarošova a Nerudova a opravu
stávající komunikace v úseku od křižo-
vatky ulic Jarošova a Nerudova ke ga-
rážím. Vzhledem k rozsahu dodatečně
požadovaných prací se pak doba prová-
děných prací prodloužila o 2 týdny. 

Schválena byla také smlouva o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Zateplení
objektu Domu pro volnočasové aktivity
mládeže, Kladenská 845, Přelouč se sdru-
žením „Webel a VHH Thermont“, Brno za
cenu 1.500.678,- Kč bez DPH. 
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

21. září 2013 proběhne v Přelouči již 19. ročník Udíle-
ní cen Františka Filipovského. 

Diváci a posluchači se mohou opět těšit na tradiční jar-
mark na náměstí T. G. Masaryka a bohatý odpolední program.

V 18.00 hod pak bude opět zahájen slavnostní večer v Ob-
čanské záložně. Město Přelouč tradičně udělí Cenu Františka
Filipovského za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v da-
bingu a Zvláštní cenu Františka Filipovského za mimořádné
dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků růz-
ných žánrů tvorby animované a dětské. Dále bude udělena
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kva-
litu překladu a úpravu dabovaného audiovizuálního díla, Ce-
na FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnotného
audiovizuálního díla včetně seriálů, Cena ASOCIACE pracovní-
ků se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního
díla a zvláštní cena poroty za mimořádný dětský herecký vý-
kon v dabingu - KOUZELNÝ PRSTEN, jejímž garantem je Ond-
řej Kepka a Prezidium Herecké asociace. Z nominovaných
osobností na Cenu F. Filipovského za nejlepší ženský a muž-
ský herecký výkon v dabingu, by se letos v Přelouči mohli ob-
jevit např. Jitka Ježková, Ivana Milbachová, Miluše Šplechtová,
Vladimír Brabec, Saša Rašilov či Jan Vlasák. Z hodnocených

filmů a seriálů můžeme prozradit např. divácky úspěšný seriál
Jak jsem poznal vaši matku, či Panství Downton, dále pak Fu-
turama nebo Simpsonovi. Z nominovaných filmů pak např. He-
mingway a Gellhornová, Serge Gainsbourg, či Prezidentské
volby.

Na to, jak vše dopadne si ale budeme muset počkat do
21. září 2013. Na náměstí T. G. Masaryka jste všichni srdeč-
ně zváni, pokusíme se objednat i pěkné počasí.

Program DABING 2013:
12.45 průvod městem - Dechový orchestr ZUŠ Chlumec n. C.

+ mažoretky
13.20 slavnostní zahájení
13.30 Míša Růžičková
14.00 Michal Foret
14.40 Míša Růžičková
15.15 Leona Šenková
16.00 Plavci s Honzou Vančurou
17.00 velkoplošná projekce - přenos z Občanské záložny
19.00 Žlutý pes a Ondřej Hejma
20.30 Ohňová show
21.00 Polymetal 

Pozvánka na 19. ročník Udílení cen Františka Filipovského
za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu



Již tři roky sídlí MěÚ v Přelouči v nové administrativní bu-
dově. Finanční krytí stavby proběhlo bez dotace, z převážné
části z fondu, který byl plněn z výnosu prodeje majetku měs-
ta. Tedy z neopakovatelného zdroje. A nejsilnějším argumen-
tem při schválení této investice bylo zlepšení poskytovaných
služeb.

Budova přinesla očekávané výhody. Bezbariérový přístup
i do nejvyšších pater, dobrou klimatizaci, dostatek prostorů pro
oddělená jednání, potřebné IT technologie atd. Ale služba úřa-
du není jen záležitostí úrovně budovy. V tomto příspěvku je
poukázáno na službu, spojenou s poskytováním informací o ve-
řejných záležitostech města.

Zastupitelstvo, zvolené občany, je podle zákona suverén-
ním hybatelem veřejných záležitostí na daném území. To je
důvod, proč má mít každý občan neomezený přístup k plné
informaci o jednání zastupitelů a jejich hlasování. A těžko
můžeme hodnotit dosavadní přístup k těmto informacím jako
vstřícný, když se požaduje, aby se každý, kdo informace vyža-
duje, dostavil buu na samotné jednání, nebo na MěÚ a o in-
formace požádal!

Kdo se někdy zúčastnil zasedání zastupitelstva, a později
porovnal to co slyšel a viděl s informací v Roštu, nebo se zápi-
sem na internetu, musí uznat, že vypovídací hodnota tako-

vých informací je nedostatečná. Přitom město Přelouč zakoupi-
lo v r. 2008 moderní zařízení pro záznam veřejných zasedání
zastupitelstva. Zařízení pořizuje digitální záznam zvuku a ta-
bulky s výsledky hlasování jednotlivých zastupitelů a v této for-
mě je lze jednoduše předkládat občanům. Zařízení umožňuje
i on-line přenos po internetu, včetně video signálu. Přímý pře-
nos by byl sice efektní, ale z praktického hlediska je výhodněj-
ší jeho záznam, který bude trvale dostupný na internetových
stránkách města. Záznam si můžeme pustit kdy máme potře-
bu dostat se k informacím a nemusíme se časově omezovat.

Možnost využít záznamy zasedání zastupitelstva pro ob-
čany byla projednána ještě v minulém volebním období na
radě města. Jednání probíhalo v historické budově tehdejšího
MěÚ a pravděpodobně se to na výsledku podepsalo. Popras-
kané zdi a profukující okna, možná i pozůstatky atmosféry mi-
nulých nedemokratických režimů, to mělo svůj neblahý vliv.
Rada záznamy pro zveřejnění neuvolnila.

Na zveřejňování záznamů zasedání zastupitelstva existova-
ly na celostátní úrovni dva protichůdné názory. První, že obča-
né mají právo na úplný záznam zasedání, prosazovali otevření
zastupitelé a někteří starostové. Druhý názor, že je zveřejnění
záznamu nezákonné, zastávali opatrní zastupitelé a podporo-
val je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přes nejednotnost názorů mnozí představitelé obcí prefe-
rovali oprávněné zájmy svých občanů a nezalekli se byrokra-
tického posuzování ÚOOU. Následovala řada sporů, které vy-
ústily soudním výrokem z jara letošního roku. Soud přiznal
právo občanů na volný přístup k záznamům zasedání zastu-
pitelstva.

MěÚ v Přelouči podporuje moderní a demokratický způsob
řízení státní správy a samosprávy. Objektivní informace jsou
však nezastupitelnou podmínkou pro takový způsob práce. Za-
tím se nám ale nabízí přístup k informacím prastarým, a v do-
bě běžně dostupných technologií neefektivním způsobem.

jan.bezdicek@cenrum.cz

P.S. Ukázka záznamu zasedání zastupitelstva z r. 2009 je na
internetových stránkách města www.mestoprelouč.cz v rubrice
„Co se do Roštu nevešlo“.

Město Přelouč přihlásilo novou budovu Městského úřadu
Přelouč do hodnocení v soutěži Stavba roku 2013 v Pardu-
bickém kraji. Kromě udělení titulu Stavba roku 2013 vyhla-
šovatel udělí na základě internetového hlasování i Cenu ve-
řejnosti. Jestliže se Vám stavba nové budovy úřadu líbí a jste
s ní spokojeni, podpořte ji svým hlasem. Hlasovat můžete až
do 24. 9. 2013 na:

www.stavbaroku.pardubickykraj.cz/anketa.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ 

Stavba roku 2013

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

Vývoj nezaměstnanosti 

stav kUkazatel 30. 6. 2012 31. 5. 2013 30. 6. 2013

uchazeči o zaměstnání 5 511 6 792 6 644
volná pracovní místa 1 226 801 846
počet uchazečů 

na 1 volné pracovní místo 4,5 8,5 7,8
podíl nezaměstnaných 

na obyvatelstvu v % 4,6 5,9 5,7

V průběhu června došlo v okrese Pardubice k poklesu po-
čtu nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných na obyvatel-
stvu poklesl o 0,2 procentního bodu na 5,7 %. Uchazeči v evi-
denci dosáhli počtu 6 644, což představuje meziměsíční pokles
o 148 osob, tj. o 2,2 %, meziročně pak byl zaznamenán nárůst,
který činil 20,6 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 6. 2013 evi-
dováno celkem 846 volných pracovních míst. V porovnání

s předchozím měsícem počet volných míst vzrostl o 45 míst,
tj. o 5,6 %. Počet uchazečů připadajících na jedno volné pra-
covní místo poklesl na 7,8 uchazeče. 

Upozornění
V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení vlády č. 210/

/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., se
výše základní sazby minimální mzdy od 1. 8. 2013 zvyšuje,
a to z 8 000 Kč na 8 500 Kč (hodinová sazba minimální mzdy
se zvyšuje ze 48. 10 Kč na 50, 60 Kč). S účinností od 1. 8. 2013
se rovněž zavádí nižší sazba minimální mzdy pro zaměst-
nance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů, a to
8 000 Kč. Stanovení nižší sazby minimální mzdy pro zaměst-
nance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů pro invalidi-
tu prvního, druhého či třetího stupně, je opatřením státu pro
podporu jejich uplatnění na trhu práce, nebo{ vzhledem k po-
klesu pracovní schopnosti tito zaměstnanci dosahují zpravid-
la nižší produktivity práce. Tato výše minimální mzdy (nižší
sazba) se nebude pro účely zákona o zaměstnanosti uplat-
ňovat.

Pro účely zákona o zaměstnanosti se bude nadále mi-
nimální mzdou rozumět minimální mzda ve výši základní
sazby, tj. od 1. 8. 2013 ve výši 8 500 Kč.

Informace: www.portal.mpsv.cz

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Trh práce
na Přeloučsku

Potřebujete pomoc? Máte v rodině seniora či tělesně po-
stiženého a musíte do práce? Jste po nemoci? Nedovoluje
Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?

KONTAKTUJTE NÁS!
Jsme terénní a ambulantní pečovatelská služba Města

Přelouč. 
Podporujeme klienty, aby mohli i v náročných životních

situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravot-
ním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostře-
dí, žít běžným způsobem života v co nejlepší kvalitě, žít dů-
stojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

Podporujeme klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních
schopností při sebeobsluze, či vedení domácnosti a podporu-
jeme jejich schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Pečovatelská služba Vám pomůže:
- s osobní hygienou ve středisku pečovatelské služby (pokud

jsou Vaše prostory koupelny nevyhovující) nebo u Vás do-
ma (ranní toaleta, koupání, sprchování, mytí vlasů, vysouše-
ní vlasů, stříhání nehtů, výměna plenkových kalhotek,...)

- se zajištěním chodu domácnosti (nákupy, pochůzky po úřa-
dech, úklid, praní, žehlení, povlečení ložního prádla,...)

- se zvládnutím běžných úkonů v péči o vlastní osobu (oblé-
kání, svlékání, doprovod na WC, dohled nad užitím léků,...)

- pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, příprava a podání
snídaně, oběda)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- základní poradenství

Provozní doba terénní pečovatelské služby: 
Po-Pá: 6:30 - 15:00 hod. 
So-Ne: 10:30 - 12:30 hod. (pouze rozvoz obědů) 

Provozní doba ambulantní pečovatelské služby:
Po-Pá: 6:30 - 15:00 hod.

Ceník pečovatelské služby platný od 1. 1. 2013 nalezne-
te na uvedeném odkazu: http://www.mestoprelouc.cz/vismo/do-
kumenty2.asp?u=13456&id_org=13456&id=192042

Bližší informace lze získat: Pečovatelská služba, 
Sluneční 1516, 535 01 Přelouč
vedoucí: Jitka Burketová, 
tel.: 466 953 216
E-mail: ps@mestoprelouc.cz

Informovat se můžete také na sociálním odboru MěÚ Přelouč
(II. patro, dveře č. 2.13), tel.: 466 094 167, 466 094 162, mo-
bil: 734 730 353

INFORMACE O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ 
MĚSTA PŘELOUČ
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Dávky důchodového pojištění
Dávky důchodového pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění. 

Starobní důchod 
Na starobní důchod má nárok pojištěnec, který získal po-

třebnou dobu pojištění a současně dosáhl stanoveného věku
(tzv. důchodového věku). Potřebná doba pojištění a důchodo-
vý věk se liší dle roku, ve kterém pojištěnec dosáhl důchodové-
ho věku a dle data narození. 

Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry (pev-
ná částka - 2.270 Kč v roce 2012) a procentní výměry závislé
na individuálním výpočtu dle získané doby pojištění. 

Zákon dále upravuje souběh starobního důchodu s příjmem
z výdělečné činnosti, nárok na předčasný starobní důchod a dal-
ší podmínky. 

Pro přesný výpočet výše důchodu je nutné se obrátit na Čes-
kou správu sociálního zabezpečení. 

Kompetentní úřad: Česká správa sociálního zabezpečení

Invalidní důchod
Invalidní důchod je určen osobám, u kterých nastal z důvo-

du dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokles jejich
pracovních schopností (nejméně o 35 % dle posudku Okresní
správy sociálního zabezpečení). Tzn., že osoba má sníženou
schopnost vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omeze-
ní tělesných, smyslových nebo duševních schopností ve srov-
nání se stavem, který byl u ní před vznikem tohoto stavu. 

Osoba/pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže
nedosáhla věku 65 let, stala se invalidní, nesplnila podmínky
nároku na starobní důchod a získala potřebnou dobu pojiště-
ní nebo její invalidita vznikla následkem pracovního úrazu. 

Invalidita je členěna do 3 stupňů. Stupeň invalidity má vliv
na výpočet výše invalidního důchodu. 

Výše invalidního důchodu se skládá ze základní výměry
invalidního důchodu (2.270 Kč měsíčně v roce 2012) a procent-
ní výměry stanovené procentní sazbou z vypočteného zákla-
du za každý celý rok doby pojištění v závislosti na stupni in-
validity. 

Pro určení nároku na invalidní důchod a výpočet jeho výše
je nutné se obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Kompetentní úřad: Česká správa sociálního zabezpečení

Vdovský a vdovecký důchod
Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi (a stej-

ně tak i vdovec po manželce), který:

a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro ná-

rok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starob-
ní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podpůrčí doba (doba, po kterou se vdovský/vdovecký dů-
chod vyplácí) činí 1 rok od smrti manžela/manželky. 

Po uplynutí této doby má vdova/vdovec nárok na vdovský/
/vdovecký důchod, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě, nebo dítě, které je závislé na pé-
či jiné osoby ve stupni II, III nebo IV

b) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, kte-
rý s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve
stupni II, III nebo IV

c) je invalidní ve třetím stupni
d) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový

věk stanovený podle par. 32 pro muže stejného data naro-
zení nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. 

Výše základní výměry činí 9 % průměrné měsíční mzdy. 
Výše procentní výměry činí 50 % procentní výměry starobní-

ho důchodu nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by
měl nárok manžel (manželka) v době smrti. 

Kompetentní úřad: Česká správa sociálního zabezpečení 

Sirotčí důchod
Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, pokud zemře

a) rodič (osvojitel) dítěte nebo
b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,

a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výži-
vou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodi-
če, jestliže rodič nebo tato osoba byli poživateli starobní-
ho nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splňovali
podmínky na tyto důchody nebo zemřeli následkem pracov-
ního úrazu. 

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo je-
ho manželovi, nárok zaniká osvojením. Výše základní výměry
sirotčího důchodu, činí 2.230 Kč měsíčně. 

Výše procentní výměry je 40% procentní výměry důchodu,
na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. 

Kompetentní úřad: Česká správa sociálního zabezpečení

O dávky důchodového pojištění je nutné požádat prostřed-
nictvím příslušného formuláře žádosti o dávky sociálního zabez-
pečení. Tiskopisy je možné podávat klasickou cestou prostřed-
nictvím poskytovatele poštovních služeb, osobním doručením
na příslušné pracoviště ČSSZ, u některých formulářů je možné
zvolit elektronický způsob podání s použitím elektronického
podpisu.

Více informací je uvedeno na
www: http//www.csdz.cz/tiskopisy/.

Sociální minimum - pokračování 

Informace týkající se sběrného dvora
Upozorňujeme občany, že v sobotu 28. září, v den státního svát-
ku, bude sběrný dvůr otevřený, a to v obvyklou provozní dobu,
tedy od 8 do 12 hodin. Občané mohou využít této možnosti.



1. 9. 1913 zemřel v Černošicích u Prahy JUDr. Ladislav Quis,
právník a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem
v Přelouči, zakladatel městské knihovny, významná osob-
nost kulturního a společenského života města. Tento čáslav-
ský rodák (nar. 7. 2. 1846) byl pochován na Vyšehradě mezi
hroby Mikoláše Alše a Karla Čapka. 

1. 9. 1932 v Přelouči zřízena dvoutřídní kupecká pokračo-
vací škola. 

1. 9. 1959 byla v Přelouči otevřena nová budova školy pro
I. a II. stupeň, kde je umístěno i gymnasium. 

1. 9. 1977 byla v Rohovládové Bělé otevřena nová školní
budova. 

1. 9. 1982 byla v Cholticích dána do provozu první etapa
nové školy - pět učeben a tělocvična. 

3. 9. 1819 se narodil v Rosicích u Chrasti básník a humo-
rista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského Václav
Trnobranský, hospodářský úředník na choltickém panství. 

3. 9. 1882 byla na přeloučském náměstí vysvěcena nová
školní budova, sloužící současně i jako radnice. 

5. 9. 1919 byl v Přelouči uzavřen první občanský sňatek.
8. 9. 1261 udělil Přemysl Otakar II. Přelouči městské právo.

Přelouči bylo přiznáno tzv. Magdeburské právo, obsahující
m. j. i právo popravy. 

8. 9. 1862 sehrál „Sbor dobrovolných divadelních ochotní-
ků“ v Cholticích první představení pro choltické občanstvo. 

8. 9. 1866 došlo ve Spytovicích k požáru, při kterém vyho-
řelo 33 stavení a v obci zůstalo jen 15 domků. 

8. 9. 1880 byla vysvěcena a otevřena trojtřídní škola ve
Svinčanech. 

8. 9. 1931 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za
řízení Václava Talicha. 

8. 9. 1980 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 6. 7. 1921)
Miloslav Bervíd, šéfdirigent Západočeského symfonického
orchestru v Mariánských Lázních. Jeho urna byla uložena
do rodinného hrobu na evangelickém hřbitově v Přelouči. 

10. 9. 1945 zemřel v Jičíně Ing. Arch. Josef Gočár, semínský
rodák (nar. 13. 3. 1880), profesor architektury na AVU, autor
četných kubistických staveb. 

11. 9. 2011 zemřela v USA ve státě Wiskonsin paní Lidie
Václavíková, manželka přeloučského rodáka Zdeňka Václa-
víka, bývalého účastníka zahraničního odboje ze Západu.
(zem. 4. 4. 2008)

11. 9. 1897 se narodil v Hudlicích ing. Zdeněk Kadlus st.,
profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči. 

11. 9. 1918 byl jmenován čestným občanem Přelouče spi-
sovatel Alois Jirásek. 

11. 9. 1927 se konalo zahajovací filmové představení v ki-
ně „Bio invalidů“ v Přelouči. 

12. 9. 1825 došlo v Kojicích k požáru, při kterém lehlo po-
pelem 19 stavení a střecha kostela sv. Petra a Pavla, při po-
žáru se rozlily tři zvony. 

13. 9. 1858 se narodil v Pardubicích Josef Hanuš, učitel v Se-
míně, Bezděkově a Svinčanech, spoluzakladatel přeloučské-
ho muzea, spoluautor vlastivědné monografie Pardubicko-
-Holicko-Přeloučsko. 

14. 9. 1854 zemřela v Mnichově přeloučská rodačka (nar.
10. 3. 1813) Jindřiška Rettigová, dcera M. D. Rettigové, vý-
znamná operní pěvkyně, od r. 1842 členka královské dvor-
ní opery v Mnichově. 

14. 9. 1977 zemřel v New Yorku v USA MUDr. Miloš Bašek
(nar. 3. 6. 1917) ve Světlé nad Sázavou, mládí prožil v Be-
nešovicích a Přelouči, věhlasný specialista nemocí ušních,
nosních a krčních, expert na Menierovu chorobu. Po únoru
1948 emigroval, pracoval na Columbijské univerzitě v USA.

15. 9. 1872 se konalo svěcení „Smíšeného spolku“ v Přelouči.
15. 9. 1897 byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní pře-

pážka. 
16. 9. 1928 byl odhalen památník padlým v 1. světové válce

ve Veselí u Přelouče. 
16. 9. 1995 získali v Přelouči při 1. ročníku Cenu Františka

Filipovského sošku a finanční částku za nejlepší výkon v da-
bingu Jana a Viktor Preissovi, udělování této ceny se koná
každoročně. 

17. 9. 1872 se v Přelouči narodil Gustav Heřman, školský
a osvětový pracovník, bývalý správce konsulátu ve Splitu,
zakládající člen Městského muzea. Zemřel 15. 7. 1963 ve
svém rodišti - Přelouči. 

17. 9. 1989 zemřel v Přelouči prof. Ing. Dr. Miroslav Veče-
řa, DrSc., bývalý profesor - vedoucí katedry organ. chemie,
autor odborných publikací a skript na VŠCHT Pardubice,
nyní Univerzitě Pardubice. Jeho rodištěm dne 24. 12. 1922
byl Sedlec u Sedlčan. 

17. 9. 1994 byla v Přelouči odhalena za přítomnosti místo-
předsedy vlády Jana Kalvody, náměstka ministra kultury
Michala Prokopa, herečky Pavlíny Filipovské pamětní deska
na rodném domě národního umělce Františka Filipovského. 

18. 9. 1924 se narodil v Praze Ivan Diviš, básník a esejista,
nositel ceny Jaroslava Seiferta, potomek přeloučského Di-
višovy rodiny, zemřel 8. 4. 1999 v Praze. 

19. 9. 1874 zemřel v Cholticích tamní rodák Bohdan Jelí-
nek, básník, přítel Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického
(nar. 21. 6. 1851). 

19. 9. 1805 byla založena škola ve Stojicích. 
19. 9. 1998 se staly nositeli Ceny Františka Filipovského za

dabing v Přelouči za nejlepší ženský výkon Jana Preissová,
za mužský Vladimír Brabec. 

20. 9. 1997 získali Cenu Františka Filipovského za dabing
za nejlepší výkony Ta{ána Medvecká a Boris Rösner, dále
za celoživotní mistrovství Blanka Bohdanová, Ilja Prachař,
Vladimír Ráž a Karel Richter. 

21. 9. 1917 zemřel v Kolíně přeloučský rodák Josef Pírko,
pedagog-přírodovědec, profesor v Kolíně, autor publikací
z oboru vodárenství - nar. 4. 4. 1851. 

21. 9. 1995 byla otevřena nová železniční zastávka ve Chva-
leticích, postavena nákladem 14 mil. Kč. 

22. 9. 1929 byl na hrobě Františka Veverky v Přelouči odha-
len pomník, vybudovaný nákladem zemědělských organizací.

22. 9. 1972 zemřel v Praze lipoltický rodák (nar. 7. 8. 1887)
Augustin Deršák, hudební pedagog a sbormistr Pěveckého
sdružení slovenských učitelů. 

6 Přeloučský ROŠT

! Výročí a významné události 

Zářijová výročí
a významné události na Přeloučsku



23. 9. 1907 se narodil v Přelouči František Filipovský ml.,
divadelní, filmový a televizní umělec, čestný občan města
Přelouče, zemřel v Praze 26. 10. 1993. 

23. 9. 2011 proběhlo v Přelouči historicky první ocenění
„Osobnost města Přelouče“. Za mnohaleté zásluhy v ob-
lasti kulturního, společenského a sportovního života, kte-
ré získal místní rodák František Hollmann. 

24. 9. 1921 se v Přelouči narodil František Hollmann, nosi-
tel prvního ocenění „Osobnost města Přelouče. 

25. 9. 1680 se uskutečnil na hřbitově na Svatém poli v Pře-
louči první pohřeb. 

25. 9. 1876 se narodil v Jedousově Josef Jánský, architekt
v Praze, autor významných staveb, např. Husova pomníku
na Staroměstském náměstí aj. 

25. 9. 1898 se narodil v Táboře Dalibor Doubek, hudební pe-
dagog, varhaník a dirigent, v letech 1923-1936 učitel hud-
by v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filharmonie
v Olomouci, od roku 1951 ředitel hudební školy v Písku,
kde 12. 12. 1955 zemřel. 

27. 9. 1925 byla v Přelouči odhalena pamětní deska JUDr. La-
dislavu Quisovi na domě, kde básník bydlel. 

28. 9. 1928 byla odhalena deska padlým v první světové vál-
ce v obci Vlčí Habřina. 

F. H. 

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

Oznámení
Přeloučská poliklinika, a.s. oznamuje, že od října 2013
bude nově otevřena Lékárna EUROCLINICUM také v so-
botu od 8.00 - 11.00 hod. Imobilní pacienti a maminky
s kočárky mohou pro její návštěvu využít výtah v suterénu
polikliniky.                                      Těšíme se na vás!

Inzerce

Inzerce
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! Aktuální informace 

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou za námi a s nimi i dovolené a horké léto. Pro
městskou policii byl čas prázdnin významnější v častějším ře-
šení přestupků na úseku veřejného pořádku a občanského
soužití. Vinu na protiprávním chování osob měl velmi často al-
kohol, který byl v horkých dnech občas nepřiměřeně konzu-
mován. Dalším, každoročně se opakujícím problémem, byly lo-
henicko-mělické písníky. Situace v těchto místech už bohužel
pramálo souvisí s klidem, který zde býval a tak i zde jsme čas-
to řešili nedovolené rozdělávání ohňů, nedovolené parkování
vozidel nebo rušení nočního klidu. 

S nástupem dětí do škol můžete opět potkávat strážníky
hlídkující pravidelně na přechodech. I v letošním školním ro-
ce budeme chystat několik preventivních i represivních akcí,
které souvisí právě se školami, školáky i rodiči a prarodiči.

Některé události uplynulých dní
Řidič bez řidičského oprávnění…

Ve večerních hodinách si hlídka MP povši-
mla vozidla, které nebylo řádně osvětleno, a při
odbočování nepoužíval řidič směrových světel.
Pozastavení vozidla strážníci zjistili, že ho řídí
muž, který nemá a nikdy nevlastnil řidičský prů-
kaz. Přivolaní policisté si pak celou věc převzali.

Pobíhající čuníci…
Na linku MP volala pracovnice technických

služeb, že u Štěpánova pobíhají černá vietnam-
ská prasátka. Hlídka je již na místě nenalezla,
majitelka je měla všechny doma v chlívku.

Agresivní klient…
Na služebnu MP přišly pracovnice banky s oznámením, že

je slovně napadá jejich klient. Dále je pak pozoruje, kam jdou
a sleduje i při polední pauze. Protože momentálně tam tento
muž nebyl, byl domluven další postup. Odpoledne pracovnice
volaly, že tam muž přišel. Mají strach, křičí na ně a chová se
nebezpečně. Na místo dorazila hlídka MP a zaslechla, jak muž
mluví k jedné z pracovnic o mnohamiliónových transakcích
a zlodějně, úplatkářství. Nařkl i strážníka z přijetí úplatku, kři-
čel nesmyslné zkratky, jména slavných právníků a další vý-
hrůžky. Po konzultaci s lékařem byl převezen na vyšetření do
nemocnice.

Voda ho nezchladila…
Ve velmi časných ranních hodinách přijal dozorčí služby

oznámení, že se v Račanském rybníčku koupe opilý muž a dě-
lá u toho strašný hluk. Na místě se nacházel muž v trenýrkách,
který běhal kolem rybníčku a hledal oblečení. Poté, co se mu
podařilo obléct, byl převezen na policii ČR, nebo{ u sebe ne-
měl žádné doklady totožnosti. Zde se začal chovat velmi agre-
sivně, a proto mu byla po použití donucovacích prostředků
přiložena ještě služební pouta. Při tom nešetřil nadávkami
a výhrůžkami vůči strážníkům i policistům. Po provedených
nutných úkonech byl muž propuštěn a bude dořešen policií ČR.

Pokus o sebevraždu…
Po přijetí telefonického oznámení o autě stojícím v poli vy-

jeli strážníci do lokality směrem na Lhotu. Zde spatřila hlídka
automobil omotaný páskami a s hadicí od vysavače vedoucí
od výfuku do auta. Řidič byl při vědomí a na místo byla zavo-
lána záchranná služba. Muž byl pod vlivem alkoholu a tvrdil,
že je tam už 2 hodiny a nemůže se otrávit. Na místě dohlížel
kamarád, aby prý nebyl v době smrti sám. Oznámeno PČR
a muž z auta byl převezen do nemocnice.

Zakousnutý pes…
Dozorčí služby MP přijal oznámení, že v obci Klenovka po-

bíhá celou noc neznámý pes bojového plemena. Pes byl nale-
zen a zjištěn majitel, který se zde také v této době nacházel.
Bohužel bylo zjištěno, že tento pes zakousl psa oznamovate-
le a přivolaný veterinář už konstatoval jen pejskovu smrt. Me-
zi majiteli psů došlo na místě k vyrovnání a majitel pobíhající-
ho psa byl dále vyřešen za přestupek, který zavinil.

Přeji dětem i vám všem hezký začátek no-
vého školního roku a rád bych se s vámi na
tomto místě rozloučil, nebor toto je můj po-
slední příspěvek jako velitele městské poli-
cie. Na vlastní žádost a pouze z důvodu změ-
ny svého budoucího působiště se vzdávám
postu velitele MP. Bylo mi nesmírným potě-
šením pracovat jako strážník a později (od
roku 2008) i jako velitel naší městské policie.
Děkuji zejména všem svým kolegům strážní-
kům, paní starostce i všem ostatním, se kte-
rými jsem měl tu možnost a čest spolupra-
covat. Věřím, že i nadále zde bude městská

policie občanům města poskytovat bezpečí a pomoc. Obra-
cejte se na ni, je tu pro vás.

Děkuji za vaši pozornost věnovanou naší rubrice.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka: 156 - ne z mobilních telefonů, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii
Mgr. Martin Karabec, velitel MP Přelouč

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Inzerce



Město Přelouč nabízí svým občanům jedinečnou možnost
připojit se k dalším městům a obcím a snížit bezplatně své ná-
klady na elektrickou energii a zemní plyn formou sdružení ob-
jemu poptávky. 

Elektronická aukce, kterou využívá město ke snižování svých
nákladů, bude nyní k dispozici i všem obyvatelům.

Co to je elektronická aukce? 
Elektronická aukce funguje obdobně jako dražba s tím roz-

dílem, že dodavatelé snižují své ceny směrem dolů. Je vedena
elektronicky, na internetu. 

Větší množství domácností sdruží svůj objem poptávky na-
příklad po elektřině, zemním plynu a takto sdružená poptávka
je nabídnuta dodavatelům, kteří musí splňovat všechny záko-
nem dané náležitosti, aby mohli do elektronické aukce vstou-
pit. V měsíci červenci to byl rekordní počet domácností! S cel-
kovým objemem 172 milionu korun. 

Sběr dat probíhal v 85 městech a obcích. Dosažená úspo-
ra domácností byla 52,543 milionu korun. 30,54 % ! 

Tato služba je pro občany zcela zdarma.

Aukční poplatek zaplatí pořadatelské firmě dodavatel,
který e-Aukci vyhraje. Vyhraje ten, který nabídne nejnižší ce-
nu pro odběratele, tedy pro Vás. Pokud by byla cena v e-Aukci
vyšší, než stávající cena pro danou domácnost nebo podnikate-
le, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.

Kdo se může do elektronické aukce přihlásit? 
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, podnikatelé i by-

tová sdružení. Společnost eCENTRE a. s., která bude aukci pro
město zajiš{ovat je pak všechny sdruží, stanoví přesné pod-
mínky, které musejí dodavatelé pro vstup do e-Aukce dodržet
a osloví všechny dodavatele na trhu, aby o Vás, jako o klienty
soutěžili v elektronické aukci. 

Zapojit se mohou i mimo Přeloučští občané. 

Co je třeba, aby jste se mohli do elektronické aukce
zapojit?

Pro zapojení se do elektronické aukce pouze potřebujete
vědět, na jak dlouho máte uzavřenou smlouvu s dosavadním
dodavatelem, kopii této smlouvy, kopii ročního vyúčtování včet-
ně všech případných dodatků a podepsanou plnou moc o za-
stoupení pořadatelskou firmou eCENTRE a. s., která nás bude
v e-Aukci zastupovat. Tato plná moc je bezúplatná. Pouze defi-
nuje práva a povinnosti obou stran. Vás a zprostředkovatelské
společnosti. Vše je třeba předat v tištěné formě na kontaktním
místě. 

Informativní setkání pro občany proběhne dne
11. 9. 2013 od 17.00 hod ve Velkém sále Občan-
ské záložny Přelouč.

Veškeré dotazy zodpoví zástupce společnosti eCENTRE a. s.
Veronika Maxová a Milan Mrkva, kteří budou e-Aukci pro měs-
to zajiš{ovat. 

Informace k celé-
mu projektu budou
průběžně zveřejňovány i na webových stránkách a v místním
zpravodaji. 

Sběr dat bude zahájen dne 16. 9. 2013 na kontaktním
místě v malé zasedací místnosti na MÚ. Kontaktní místo
bude otevřeno: PO 11.00-16.00, ST 13.00-17.00.

Upozorňujeme na to, aby lidé nepodepisovali smlouvy
s případnými podom-
ními prodejci!, kteří
se mohou snažit vy-
užít situace! Sběr dat
proběhne POUZE na
kontaktním místě, pří-
padně na základě te-
lefonické dohody se
zástupcem společnos-
ti eCENTRE. 

Kontakt na zástupce společnosti Ecentre: 
Veronika Maxová 
+420 777 425 427, 
maxova-ecentre@seznam.cz, 
www.ecentre.cz

Slovo starostky 
Vnímáme potřeby občanů a chceme jim po vzoru mnoha

měst a obcí pomoci snížit náklady na energie, které jsou čím
dál dražší.  

Většina z nás se domnívá, že jedinou cestou jak můžeme
snížit své měsíční výdaje je omezení spotřeby. Není tomu tak.
Dnes už víme, že ušetřit se dá i jinak. Sdružením objemu po-
ptávky a zapojením se do elektronické aukce.  

Města a obce dnes už celkem běžně elektronické aukce
využívají právě k nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu
pro své organizace. Domácnosti odebírají nižší objemy energií,
jsou tak oproti třeba firmám v nevýhodě. Mají horší vyjedná-
vací pozici. Podaří-li se však sdružit více domácností dohroma-
dy, je to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, aby
mohli nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností se za-
pojí, tím větší úspory je možné dosáhnout. 

Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celé-
ho průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klien-
ta férově soutěží.  

Doufáme, že tímto alespoň částečně pomůžeme zmírnit
tlak z rostoucích cen a s tím narůstajícího nedostatku financí
v rozpočtech domácností.

9 / 2013 9

Aktuální informace !

MĚSTO PŘELOUČ PRO OBČANY:
SPOLEČNĚ UŠETŘÍME!



Jak pečovat o seniory s demencí 
se učí v Domově u fontány v Přelouči

Od roku 2010 se významně změnil způsob poskytování pé-
če uživatelům Domova. Životadárný impuls ke všem pro oby-
vatele Domova pozitivním změnám dala svým nástupem v ro-
ce 2010 ředitelka Mgr. Danuše Fomiczewová. 

Podle průzkumu spokojenosti, který se každý rok v DUF
provádí, se u nás obyvatelé cítí dobře, chutná jim strava, líbí se
jim zařízení, rádi se zúčastňují společensko-kulturních a dal-
ších akcí, které pro ně připravujeme a to přesto, že je nemoc
v mnoha případech velmi limituje. A největší radost máme
z toho, že se u nás cítí uživatelé opravdu doma. Za vše hovo-
ří třeba i tato situace: Paní Mařenka M. se smíchem otočila
i s invalidním vozíkem a směrem ke skupince pracovníků a dal-
ších uživatelů prohlásila: Káva je dopita, strasti a radosti živo-
ta jsou probrány, jedu domů“ a odjela do svého pokoje. 

Nejen obyvatelé, ale také odborníci v této problematice
a kolegové ze sociálních služeb nám své uznání projevují tím,
že k nám jezdí na stáže. V poslední době u nás strávili odbor-
nou praxi nejenom pracovníci spřáteleného domova z Továr-
ného na Slovensku, ale také pracovníci z Domova důchodců
v Ústí nad Orlicí a pracovníci Domova seniorů v Hlinsku. 

Pozorovat zkušenější je přínosné. Jsme velmi rádi tomu, že
se u nás pracovníci na stáži vždy něco naučili. K tomuto pře-
svědčení nás vede skutečnost, že k nám po skončení stáže
přijedou další pracovníci téhož zařízení. 

Toto ocenění, někdy vyslovené a někdy vyjádřené nepřímo,
nás velmi těší, protože o získané vědomosti a dovednosti se
vždy rádi podělíme s dalšími. Jde nám totiž především o spo-
kojenost uživatelů a jejich bezpečný život. 

Autor: Mgr. Danuše Fomiczewová
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Okénko z Domova u fontány



Snad již jen nepatrné části místní po-
pulace ještě něco říká dříve zcela běžné
místní označení „Divišova vila“. Tuto no-
vobarokní architektonickou dominantu
od vynikajícího pražského architekta - pro-
fesora ČVUT Ing. Dr. h. c. Rudolfa Kříže-
neckého si dal postavit bývalý ředitel míst-
ního cukrovaru z let 1879 - 1919 a velmi
úspěšný starosta města z let 1914 - 1919
Ing. Jan Vincenc Diviš. Byl autorem mno-
ha odborných děl z oboru cukrovarnictví
a též zakládajícím členem Polabského
městského muzea v Přelouči. Inspirací
architekta Křiženeckého při zpracování
projektu této vily byl pražský Michnov-
ský letohrádek, zvaný Amerika, v ulici Ke
Karlovu - nejpůvabnější stavba pražské-
ho baroka z let 1712 - 1720. V součas-
né době je zde muzeum skladatele An-
tonína Dvořáka. 

My však dnes obrátíme naši pozor-
nost na Divišova syna Jiřího, vynikající-
ho chirurga, od jehož narození uplynulo
v měsíci květnu již 127. let. 

Akademik MUDr. Jiří Diviš se na-
rodil dne 4. 5. 1886 v Přelouči. 

Část první světové války strávil jako
chirurg polní nemocnice, tři roky po je-
jím skončení provedl se svým učitelem
Rudolfem Jedličkou první thorakoplastic-
kou operaci v Praze (vyjmutí žeber při
plicní tuberkulóze). V roce 1923 vykonal
první vědeckou transfúzi krve v tehdej-
ším Československu. Jako docent II. chi-
rurgické kliniky pražské lékařské fakulty
uskutečnil ve svých čtyřiceti letech v ro-
ce 1926 operaci, která z něho udělala
světovou chirurgickou hvězdu, jako vů-
bec první úspěšně odstranil část plic
s metastázou rakoviny. V roce 1931 ja-
ko primář chirurgického oddělení vino-
hradské nemocnice provedl další světo-
vě unikátní operaci a to resekci plicního
laloku s prvotním nádorem. Pacientka
pak za tři roky porodila zdravé dítě! Te-
prve v roce 1933 byl jmenován přednos-
tou kliniky po Rudolfu Jedličkovi v Po-
dolském sanatoriu. Po uzavření vysokých
škol v roce 1939 založil profesor Diviš
v Motolské nemocnici chirurgické oddě-
lení takové úrovně, že se z něj stala po
válce III. chirurgická klinika, zaměřená
právě na hrudní chirurgii. V současné do-
bě ji vede prof. Pavel Pafko. Je třeba při-

pomenout, že Divišova rodina byla per-
zekuována již při nástupu okupantů.
Syn Jiří - medik zůstal v koncentračním
táboře s deportovanými vysokoškoláky
nejdéle. 

Profesor Jiří Diviš vydal během své
praxe řadu odborných děl, např. Plicní
hlíza a její chirurgické léčení, Nádory
mezihrudní aj. 

Známý psychiatr a psycholog prof. Vla-
dimír Vondráček, DrSc. vzpomíná na spo-
lupráci a přátelství s Jiřím Divišem ve své
trilogii vzpomínek jako na jednoho z nej-
sympatičtějších lidí, jakého kdy poznal.
„K pacientům byl vždy laskavý, při pře-

svědčování pacienta o nutnosti operace
velmi šetrný“. Profesor Vondráček uvádí
m.j. tuto historku dokumentující Divišo-
vo obvyklé nasazení na II. klinice: „Byl
jsem několikrát na jeho operacích. Ope-
roval naprosto klidně, nezlobil se, nena-
dával. Jednou lékařka, která mu asisto-
vala, omdlena. Ani ostatní účastníci ope-
race nebyli v dobré kondici. Vysvětloval
nám, že operuje do noci bez přestání, že
dámy a pánové už jsou unaveni. 

A právě toto tempo a typický opera-
térský stres si vybrali svou daň. Přišel sr-
deční infarkt, ležel na interně, přes všech-
ny zákazy ráno vstal, umyl se, oholil se —
jak to dělal každé ráno. Nakonec srdce
přece jen nevydrželo a 2. 7. 1959 zem-
řel. Mnoho lidí zesmutnělo. Neměl snad
nepřátel. 

Ke vzpomenutému životnímu jubilu
je vhodný i časově aktuální doslov. Dí-
ky velkorysému postoji nemalého počtu
oprávněných dědiců Dvišovy vily bylo od
restitučního řízení upuštěno, což nepo-
chybně zbavilo vedení města nemalých
starostí z případného soudního sporu
a to též z toho důvodu, že minulý režim
zabral část zahrady pro výstavbu rodin-
ných domů. Domnívám se, že proti ta-
kovému restitučnímu sporu by byl např.
současný několikaletý spor o dědictví bý-
valé „staré“ lékárny opravdu zanedba-
telný. 

Frant. Hollmann 
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Žili mezi námi !

Ohlédnutí za Jiřím Divišem
Vzpomínka na 115. výročí narození přeloučského rodáka - akademika Jiřího Diviše (1886-1959)

Inzerce



Dne 1. září 2013 uplyne sto let od úmrtí JUDr. Ladislava
Quise, spisovatele, básníka, překladatele, advokáta a především
významného obyvatele města Přelouče přelomu 19. a 20. sto-
letí. Ladislav Quis působil v Přelouči v letech 1884 - 1909, te-
dy celé čtvrtstoletí. Do Přelouče se přistěhoval z Čáslavi. Svoji
advokátní kancelář si otevřel na náměstí v domě čp. 25. Ačko-
liv byla advokacie jeho hlavní činností, mnohem známější je

jeho působení ve veřejném kulturním životě. Quis
tak v roce 1884 výrazně přispěl k rozvoji měst-
ské knihovny, o rok později vstoupil do spolku
Občanská beseda a v roce 1888 se podílel na
založení TJ Sokol. V 90. letech 19.století pak or-
ganizoval národopisnou výstavu, která se kona-
la v budově dnešní staré školy a na jejíchž zá-
kladech bylo později založeno městské muzeum.
V této dekádě též založil místní organizaci mla-
dočeské strany, za kterou byl zvolen do obecního
zastupitelstva, kde se angažoval především v ob-
lasti národohospodářské, samosprávní a kulturní.
I díky němu získala Přelouč na přelomu století dvě
výrazné dominanty - Občanskou záložnu a evan-
gelický kostel.

Z exponátů se sbírek muzea vztahujících se
k osobnosti Ladislava Quise dnes vybíráme cvikr
(skřipec), tedy brýle upevňované pouze na nos,
který tomuto muži patřil. Skla cvikru jsou vsaze-
na do kostěných obrouček, které jsou spojeny oce-
lovou obloukovitou pružnou spojkou. Obroučky
jsou zdobené řezbou. Šířka předmětu je 9 cm,
výška 4,5 cm. Ve sbírkách muzea se nachází od
40. let 20. století. Cvikr věnoval muzeu dr. L. Jan-
ko, ze{ Ladislava Quise. S podobným cvikrem je
Quis vyobrazen na svém známém portrétu od ma-
líře Jana Vilímka (1860 - 1938), který vyšel v ro-
ce 1884 v týdeníku Humoristické listy. Lze tedy
předpokládat, že právě tento cvikr užíval Ladislav
Quis v době svého pobytu v Přelouči.

Při této příležitosti si Vás dovolujeme po-
zvat na přednášku, kterou pořádá městské
muzeum ve spolupráci s městskou knihov-
nou. Přednáška na téma „Dr. Ladislav Quis
a Přelouč“ se koná dne 5. září 2013 v 17.30
ve foyer Velkého sálu Občanské záložny. Zá-
roveň bude v městské knihovně až do 26. zá-
ří ke shlédnutí malá výstava obrazů, písem-

ností a osobních předmětů vztahujících se k Ladislavu
Quisovi.

V září bude také otevřena výstava „Lví silou, vzletem
sokolím! 125 let Sokola v Přelouči“. Výstava mapující his-
torii tohoto významného spolku se koná v budově Kultur-
ních služeb města Přelouče (Masarykovo náměstí čp. 26),
otevřena bude vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00
(v jiné dny po telefonické domluvě). Vernisáž se koná v pon-
dělí 16. září od 17.00, v sobotu 21. 9. bude výstava otev-
řená od 9.00 do 17.00.

Použitá literatura:
PEŠTA, Matěj. JUDr. Ladislav Quis a jeho působení v Přelouči
(1884 - 1909). 2012. 9 s. Nepublikovaný rukopis.
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči

Bc. Matěj Pešta
správce depozitáře městského muzea
731 200 821, matejpesta@email.cz
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! Co nemůžeme vidět... 

Dědictví všestranné osobnosti: cvikr Ladislava Quise



Léto končí, zrno je sklizeno a mnohé luční, hajní a lesní
byliny ještě čekají na sběr.

Na jedné srpnové návštěvě jsem byla obdarována snopem
jakési žlutě kvetoucí složnokvěté rostliny, údajně se zázrač-
nými účinky. Starček, mojí babičkou zvaný též kycol, jeden
z mnoha volně rostoucích druhů, některých možná léčivých.
Ale kterých? Odpověu mi měla dát Maria Treben v encyklope-
dii o léčivých rostlinách.

Po otevření knihy mě však silně zaujalo něco zcela jiného.
Vypadl na mě dopis s mně dobře známým rukopisem. No ne!

Mariánské Lázně, 19. 9. 1999

Drahá Jarmilo! (…nebyl adresován mně!)

Z naší schůzky zbyly jen vzpomínky a mně se stýská. Na-
padlo mě, že s tebou strávím pár milých minut při psaní do-
pisu. (…no tohle!)

Když jsem odjížděl z pražského Hlavního nádraží a tys tam
stála v hloučku cizích lidí, bylas tak vyzývavě krásná, že se mi
zúžil dech. (…stoupá mi krev do hlavy a hučí mi v uších…).

Málem jsem zpanikařil a vyzkoušel záchrannou brzdu. (…do-
konce…)

Víš, Jarmilo, s odstupem času se mi zdá, že jsme se sblí-
žili a že našich malých neshod ubývá. Jen jedna věc mě, mi-
láčku, (…miláčku!…přestávám vidět a pěním…) sužuje. Ne-
mluv, prosím, tak často o svatbě. (Rozhodla jsem se to dočíst,
přestože od MUDr. Plzáka vím, že žárlivost je hledání toho, co
nechceme najít.) Zůstaňme s láskou plnou snů ještě chvíli na
zpěněném moři, a teprve, až se vlny naší lásky zklidní, vydej-
me se k přístavu. (…jak poetické…zatímco já v době mobilů
a mailů znám rukopis mého chotě z písemných vzkazů typu
„kup žárovku a vteřinové lepidlo“ na blbenkách miniaturních
rozměrů…) 

Miluji Tě velmi, kdy přijedeš, sděl mi.
Tvůj Vilém

P.S. Procedury mi dávají zabrat, chodím na túry jako mladík.
(To bych chtěla vidět…)

Pravda, bolestmi zad trpí již několik desetiletí, ale o pobytu
v lázních v jeho dvaapadesáti letech bych po třicetiletém man-
želství snad měla něco vědět.

Kuriózní datum a máchovský podpis konečně prosvítil mou
pamě{. Žádná nevěra. Byl to pravopisný diktát Zdeňka Svěrá-
ka ze začátku jednoho školního roku. Dopis plný lásky určený
českému národu.

D. Jiroutová

Po jarním koncertu v Přelou-
či, který se konal v neděli
16. 6. 2013 v Občanské zá-
ložně, navštívil smíšený pě-
vecký sbor Josef Bohuslav
Foerster v sobotu 22. 6. 2013

nedaleké Choltice, kde v zámeckém areálu probíhal 10. ročník
Festivalu chrámových a komorních sborů. Festivalu se zú-
častnilo 15 pěveckých sborů z České republiky. Některé, včetně
nás, hostily Choltice i na minulých ročnících festivalu.

Na nádvoří zámku nás mile přivítalo slunné ráno a pořada-
telé festivalu. První festivalový blok probíhal v zámecké kapli
sv. Romédia. Zajímavá osmiboká stavba pochází ze 17. století
a je významnou historickou památkou. Vchod tvořený toskán-

skými sloupy s balustrádou otevírá prostor pod zajímavě zdo-
benou klenbou kaple, kde náš sbor zahájil dopolední program.

Součástí festivalu bylo odpolední vystoupení jednotlivých sbo-
rů v zámeckém parku pod platanem, čemuž dopřálo počasí. Ga-
lakoncert, včetně provedení společné skladby, který probíhal na
zámeckém nádvoří, byl důstojnou tečkou za setkáním sborů. 

Účastníci festivalu měli možnost navštívit Vlastivědné mu-
zeum, výstavu panenek i komentovanou prohlídku zámecké
obory.

Všem, kteří se podíleli na náročné přípravě a organizaci
10. ročníku tohoto festivalu, smíšený pěvecký sbor „Josef Bo-
huslav Foerster Přelouč“ děkuje.

D. Jiroutová
(Foto: Kateřina Klapková)
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Fejeton !

„Josef Bohuslav Foerster“ opět v Cholticích

FEJETON
Droga aneb o léčení
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Městská knihovna a Městské muzeum v Přelouči
si vás dovolují pozvat na

přednášku

Dr. Ladislav Quis a Přelouč
(u příležitosti 100. výročí úmrtí)

S jeho životními osudy vás seznámí
nový správce muzejních sbírek

Bc. Matěj PEŠTA

dne 5. září 2013 v 17.30 hod.
v Občanské záložně.

Součástí přednášky bude i vernisáž stejnojmenné
malé výstavy obrazů, osobních předmětů
a písemností v čítárně Městské knihovny.

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka na výstavu kreseb

Marcely DANIHELKOVÉ
HORNÍ ŘEDICE u HOLIC

Kde: v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
Kdy: od 3. 10. do 31. 10. 2013

Vernisáž výstavy proběhne 
ve čtvrtek 3. října 2013 v 17 hod.

v čítárně Městské knihovny. 

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka na výstavu
Městská knihovna a Městské muzeum v Přelouči

vás srdečně zvou na malou výstavu obrazů,
osobních předmětů a písemností advokáta,

básníka, beletristy a překladatele 
spjatého s naším městem

Dr. Ladislav Quis 
a Přelouč

Výstava potrvá od 5. 9. do 26. 9. 2013
vždy v půjčovních dnech 

v čítárně Městské knihovny.



Česká republika má vůbec nejhustší
sí{ veřejných knihoven v Evropě. Celkem
jich u nás najdete přes 6000. Moderní
knihovny svému čtenáři v naší zemi ne-
poskytují pouze služby spojené se čte-
ním a s knihami, ale nabízejí také další
velmi zajímavé akce, a{ už propojené ce-
lorepublikově, nebo zaměřené pouze re-
gionálně.

Ani naše Městská knihovna v Pře-
louči není výjimkou. Pozorní čtenáři Roš-
tu jistě vědí, že zdejší knihovna je také
prostor, kde se klade důraz na rozvoj zá-
jmové činnosti a celoživotního vzdělá-
vání pro všechny občany našeho města
a zároveň se zde vytvářejí podmínky pro
propagaci zájmové činnosti jednotlivců.
Obdiv patří všem přeloučským knihovni-
cím, které se na tvorbě koncepcí přímo
podílejí zejména pořádáním odborných
akcí a spoluprací se vzdělávacími insti-
tucemi a dalšími organizacemi. 

Naše přeloučská knihovna v této
činnosti přímo vyniká. Rozvíjí kontakty
se zájmově činnými dětmi a vůbec se
všemi občany našeho města, kterým do-
káže vytvořit prostředí, kde mohou rea-

lizovat své návrhy jak literární, tak vý-
tvarné.

Jednou z celorepublikových akcí je
také Týden knihoven, který bývá naplněn

celou škálou akcí celorepublikového, re-
gionálního i místního rozsahu. Tato akce
se vyhlašuje od roku 1996 sekcí veřejných
knihoven SKIP. Letos Týden knihoven za-
číná v pondělí 30. září a pochopitelně se
ho účastní i naše městská knihovna. Je-
ho náplní budou besedy se čtenáři, akce
pro děti a také výstava kreseb s dopro-
vodnými texty…
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Knihovna našeho srdce, 
aneb Týden knihoven 2013

HORNÍ ŘEDICE U HOLIC
V několika posledních letech bývá

zvykem, že přeloučská knihovna věnu-
je pozornost výtvarným výstavám z pro-
středí našeho města a okolí. Letošní rok
je trochu výjimkou.

Vesnice v Pardubickém kraji se mo-
hou pochlubit svými krásnými a často
překvapivě vzácnými památkami. Drob-
né nebo rozsáhlejší publikace o svých
dějinách má téměř každé město a kaž-
dá obec, ale publikací, kterou napsal vý-
znamný historik prof. Petr Vorel, se kaž-
dá obec pochlubit nemůže. 

Proto mě zaujala útlá brožura s ná-
zvem Nejstarší dějiny Ředic, kterou zpra-
coval právě tento autor, stejně jako kni-

hy Dějiny města Přelouče díl I. a II. Do-
volte nám představit Vám dějiny Ředic
u Holic kresbami a doprovodnými texty
na výstavě v Městské knihovně v Přelou-
či. Doufáme, že přispějeme k prohloube-
ní zájmu o místní dějiny, o historii naše-
ho kraje a jeho kulturního bohatství, tedy
oněch kořenů, bez nichž člověk v dneš-
ním moderním světě ztrácí povědomí
o své identitě. 

Barevné obrázky, které budou vy-
staveny spolu s textem o Ředicích, byly
nakresleny v roce 2005 za spolupráce
s obecním úřadem Horních Ředic a je-
jich starostou panem Ing. Jiřím Koselem.

Marcela Danihelková
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JUBILANTI
Aloisie Haladová 99 let
Marie Urbánková 95 let
Marie Kvochová 93 let
Vlasta Moravcová 92 let
Anna Kožená 92 let
František Zámečník 90 let
Margarita Havránková 87 let
Jarmila Krčilová 87 let
Ludmila Horáčková 88 let
Petr Spitz 88 let
Vladimír Dušek 86 let
Stanislav Neubauer 86 let
Miroslav Brebera 86 let
František Vítek 85 let
Jindřich Plaček 85 let
Luboš Bulušek 80 let
Ludmila Moravcová 80 let
Zdenka Smetanová 80 let
Anna Suchánková 80 let

Jan Pultr 75 let
Zdeněk Diviš 75 let
Vladimír Hájek 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Petr a Marcela Zemanovi 4. 6.

ZLATÁ SVATBA
František a Jana Kárníkovi 13. 7.
Miroslav a Alena Zímovi 27. 7.
Jaroslav a Zdeňka Žejdlíkovi 29. 6.

KAMENNÁ SVATBA
Eduard a Anna Pechmanovi 26. 7.

PŘELOUČÁCI

Dne 21. 7. 2013 nás náhle opustila
naše bývalá členka 

a po několik let i předsedkyně 
naší komise 

paní Jana NETUŠILOVÁ.

Naši občané ji znali jako výbornou uči-
telku, později i ředitelku ZŠ, ale také
díky práci ve sboru pro občanské zá-
ležitosti mnohé oddávala, vítala děti
do života, organizovala akce pro se-
niory, navštěvovala jubilanty.

Jano, děkujeme za všechnu
Tvou obětavou práci,
spolehlivost, laskavé 

a milé jednání!

Nezapomeneme!

Členové a členky Sboru 
pro občanské áležitosti 
při MěU v Přelouči

Chtěla bych poděkovat sestřičkám od paní Kulakovské za profesionální péči
a laskavý přístup při ošetřování mé maminky Marie Vančurové. 

Brzicová M., Přelouč

Poděkování

Inzerce
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Přeloučské školství !

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Zanedlouho skončí prázdniny a děti
se vydají na cestu do školy, mnohé pěšky.

Nedávno jedna komerční televize
oznámila, že „chodec má na přechodu
vždy přednost“. Tento „jednoznačný“ vý-
klad zákona si pak někteří chodci pře-
vzali tak, že vstupují na přechod kdyko-
li, třeba i bez rozhlédnutí, na přechod
nečekaně vbíhají či se dokonce v průbě-
hu přecházení zastavují a vyřizují aktuál-
ní telefonní hovor. Pro řidiče pak nastá-
vají „horké chvilky“ kdy musí rychle brzdit
či manévrovat. Aby toho nebylo málo, tak
se do role chodce napasovali i někteří
cyklisté, jejichž chování lze ještě hůře
předvídat vzhledem k vyšší rychlosti po-
hybu. Souběžně s vozidlem jedoucí cyk-
lista, náhle odbočující na přechod, se pak
lehce změní v pacienta. Dle zákona,
chodec nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně
před blížícím se vozidlem. Někdy chodci
hůře odhadují, zda je vozidlo dostatečně
daleko, zejména děti mladšího školního
věku. Těm je doporučeno, aby přecháze-
ly raději tam, kde asistuje strážník. V Pře-
louči tato asistence funguje na hlavních

přechodech dobře a podstatně zvyšuje
bezpečnost chodců, školáků. V ostatních
případech je lepší chvilku počkat. Vždy se
najde vhodnější okamžik pro bezpečné
přejití, popř. nějaký řidič zastaví a přejít

umožní. Ale i tehdy je nutné se před vstu-
pem na přechod rozhlédnout. Kolem za-
staveného vozidla by mohl „prolétnout“
cyklista, motocyklista nebo jiné vozidlo. To
hrozí i z protisměru. Neberte jednoznač-
né a někdy senzační výklady zákona na
lehkou váhu, ohrožují Vaši bezpečnost. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
dopravní specialista
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Dramarák ZUŠ nabírá nový směr. Po více než dvaceti
letech odchází Zdeněk Rumpík. Otěže po něm přebírá prin-
cipálka, režisérka a herečka Divadla Exil Kateřina Prou-
zová. Kdo má chur si zahrát v nových inscenacích přelouč-
ské „zušky“, může zajít na konkurz.

Dramatický obor základní umělecké školy vyhlašuje kon-
kurz. Hledá talentované děti i náctileté pro své nové projekty. 

„Letos opustíme klasiku. Sáhneme po současných tex-
tech. Zkusíme autorské divadlo,“ říká Kateřina Prouzová,
která nastupuje na místo duchovního otce drama{áku Zdeň-
ka Rumpíka. Ten po letech mění své působiště.

„Zdeněk nastavil svým žákům vysokou laQku v mnoha
směrech. Dával důraz na hlasovou výchovu a jevištní po-
hyb. Pro mě je to také velmi důležité. Stejně jako to, aby
výstupem práce bylo divadelní představení,“ vysvětluje Prou-
zová. Se svými novými žáky by se ráda rozjela po soutěžních
přehlídkách, aby si poměřili své schopnosti vedle konkurence
a před porotou. Chystá se i spolupráce s pardubickým Divad-
lem Exil.

„Věřím, že dospělý herecký parQák dětem v hraní po-
může. A zahrát si představení před různým publikem ně-
kolikrát, to je také cenná zkušenost,“ pokračuje Kateřina
Prouzová.

Konkurz se koná v pátek 6. září od tří odpoledne v Občan-
ské záložně. V pět odpoledne naváže rodičovská schůzka.

Kateřina Prouzová při režii muzikálu Balada pro banditu
v Divadle Exil

Kateřina Prouzová
" od roku 2006 vede Divadlo Exil Pardubice
" na přehlídkách amatérského divadla získala řadu oceně-

ní za režii, herectví i scénář
" působí jako moderátorka Českého rozhlasu Pardubice
" jako novinářka spolupracuje s kulturními periodiky

(vedení ZUŠ)

Dramarák povede šéfka Divadla Exil

Na přechodu pro chodce



Jako každý rok, tak i letos se kolektiv přeloučských hasičů
rozhodl v srpnu vyrazit na týdenní hasičské soustředění, které
se uskutečnilo v rekreačním středisku v obci Zderaz. Zúčastni-
lo se ho celkem 36 mladých hasičů (od 4 do 15 let) a 11 členů
sboru ČHJ Přelouč.

Téma letošního soustředění bylo „Vybav si svou hasičár-
nu“. Vše spočívalo v tom, že si hasiči rozdělení do pěti růz-
ných skupinek, vytvořili svůj vlastní fiktivní sbor, pro který si
museli vybavit a kompletně zařídit hasičárnu se vším, co k ní
patří. Představily se nám zde následující sbory: Kozodírky, Fire
team, Pigmeni, Hasičáci a Tepostopáci. Za body získané v růz-
ných hrách a soutěžích, ve kterých měli možnost změřit své
síly, si nakupovali libovolné vybavení své hasičské stanice. Z pře-
dem připraveného katalogu pak vybírali například: různá ha-
sičská auta, zásahové obleky, nářadí, ale i nezbytný nábytek
jako stoly, židle, apod. V základním vybavení však nesměly chy-
bět ani posilovací stroje, bazén a ostatní materiál pro volnoča-
sové aktivity. Všechno své získané vybavení si pak vylepili na
připravené papírové hasičárny. Během celého týdne bylo velmi
zajímavé sledovat, jak se některé stanice plní a mění tak svůj
vzhled. Na konci celého soustředění nás čekalo šest krásných
vybavených hasičských stanic, které byly hodnocené převáž-

ně odbornou porotou z různých aspektů. Hodnotila se hlavně
schopnost výjezdu, vybavení členů, vzhled, funkčnost hasičár-
ny, věci pro volný čas a originalita. Mladí hasiči si tak mohli
zábavnou formou ověřit své znalosti v oblasti požární preven-
ce, techniky a hasičského vybavení. 

Mimo her bylo náplní soustředění také trénování požární-
ho sportu a hasičských dovedností v různých podobách - štafe-
ty, požární útok, závody dvojic, šroubování, motání hadic, vázá-
ní uzlů apd. 

Horké letní dny si mladí hasiči vyplňovali také téměř každo-
denním koupáním v hotelovém bazénu, diskotékami pod širým
nebem nebo příjemnou prohlídkou záchranné stanice a eko-
centra Pasíčka, kde bylo k vidění mnoho zraněných a zachráně-
ných zvířátek, o které se pracovníci této stanice skvěle starají. 

Na letošním soustředění odvedli mladí hasiči z ČHJ Přelouč
skvělou práci a tak si zasloužili patřičnou odměnu v podobě
věcných darů od našich sponzorů a také zlaté hasičské sošky
na mramorovém podstavci, které jim byly věnovány kolektivem
vedoucích ze sboru ČHJ Přelouč. 

I letos sklidilo soustředění přeloučských hasičů velký úspěch.
Proto se již teu můžeme těšit a připravovat na příští rok.

kolektiv vedoucích
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Napsali nám !

HASIČSKÉ SOUTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ ČHJ PŘELOUČ

I takovýto úlovek se nechá v letních měsících chytit na místních vodách.
Na mělickém malém písníku se to podařilo rybáři z Přelouče p. Romanu Honovi.
Tolstolobik o délce 121 cm a váze 22,3 kg byl zdoláván 1 hodinu a 15 minut.



Školní rok 2013/2014 právě začíná
Pro naši školu je to již padesátý pátý a přináší s sebou ob-

vyklé změny. Do školních lavic usedají dvě třídy prvňáčků, kte-
ré I. stupněm provedou Mgr. Jitka Capaliniová a Mgr. Blanka
Kratochvílová, která se vrací z mateřské dovolené. Třídní 6.A
se stala Mgr. Blanka Prokopová. Z pedagogického sboru odchá-
zí po 35 letech své pedagogické praxe Mgr. Věra Melicharová,
která se stěhuje z Přelouče zpět na rodnou Vysočinu. K 30. 6.
2013 ukončila svou pedagogickou činnost také paní Vladimí-
ra Žirovnická, která působila 31 let v naší školní družině. Obě-
ma přejeme do „nového“ života hodně štěstí a pevné zdraví.
Pedagogický sbor je naopak posílen Mgr. Michaelou Vítovou,
která bude na částečný úvazek vyučovat anglický jazyk na
I. stupni, a Mgr. Petrou Bezdíčkovou, která nastupuje do škol-
ní družiny. 

Přes prázdniny dostala budova I. stupně v Kladenské ulici
nová okna a fasádu. Za to patří velký dík našemu zřizovateli.
V budově nové přístavby v ulici Školní byly během prázdnin na-
montovány potřebné termoregulační ventily. 

Co ještě se nám v minulém školním roce povedlo? Na „no-
vé“ přístavbě se vybudovala prostorná aula, ve které se mohou
konat akce pro více tříd najednou. Je vybavena novým nábyt-
kem, dataprojektorem a třemi notebooky s přístupem na inter-
net, z nichž dva mohou žáci využívat během polední přestáv-
ky. Aula je naší chloubou i díky sponzorskému daru od obce
Zdechovice. 

Ke zlepšení technického vybavení školy přispěje ještě pět
dalších nových notebooků a tři interaktivní dataprojektory.
Touto technikou jsou vybaveny i obě první třídy. Snad to dě-
tem pomůže překonat jejich první obavy ze školy. 

Loni začal úspěšně pracovat novinářský kroužek a vydal
dvě velmi zdařilá čísla školního časopisu Smeták. 

Na konci minulého školního roku se naši žáci zúčastnili po-
znávacího zájezdu do Antibes ve Francii, letos v říjnu si skupi-
na žáků procvičí němčinu v Sebnitzu a plánuje se výjezd do
Londýna. 

Před námi je dalších deset měsíců. Přejme si, abychom si
v červnu příštího roku mohli říct, že to byl pohodový školní rok,
který každého z nás něčím obohatil.

Mgr. Magda Pacáková (ŘŠ)

Nová aula

Rozloučení s vycházejícími žáky
Ukončení školní docházky bylo pro naše devá{áky jako vždy

slavnostní. Rozloučení se školou se konalo 24. 6. v Občanské
záložně a zúčastnili se ho jejich rodiče, prarodiče i kamarádi.
Ředitelka školy Mgr. M. Pacáková, místostarosta města Ing. I. Mo-
ravec a předseda školské rady pan V. Nekvapil popřáli děv-
čatům a chlapcům š{astný start do jejich dalšího života. Žá-
ci převzali z rukou svých třídních učitelek Mgr. E. Horákové
a Mgr. B. Prokopové pamětní listy, které jim budou připomínat
jejich základní školu. Zástupci obou tříd ve svém proslovu po-
děkovali za všechny spolužáky svým rodičům a vyučujícím. Na
závěr pobavili diváky pestrým programem a společně si zazpí-
vali. Všem 43 absolventům přejeme hodně štěstí při studiu
na středních školách a učilištích i v jejich osobním životě.

Žáci 9.B vcházejí do sálu Záložny

9.A při předávání pamětních listů

9.A pobavila diváky scénkou ze školního života
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Základní škola Smetanova ul.



Poděkování vyučujícím

Beseda se spisovatelkou 
Petrou Braunovou

Žáci loňského 3. ročníku měli vzácnou příležitost poznat
současnou spisovatelku. Paní knihovnice L. Hývlová zprostřed-
kovala její návštěvu přímo u nás ve škole. Paní Braunová píše
především literaturu pro děti, ale v městské knihovně nalezne-

te i tituly pro dospělé. Seznámila děti se svou tvorbou a vy-
právěla jim, jak její příběhy vznikají. Hovořila nejen o svých
hrdinech, ale i o zákulisí nakladatelství a spolupráci s ilustrá-
tory. Děti se do diskuze aktivně zapojovaly, nebo{ byla pro ně
velmi zajímavá a inspirativní. Vždy{ jeden z jejích titulů, „Ema
a kouzelná kniha“, důvěrně znají ze společné školní četby. Dí-
ky za taková setkání.

V. Tužilová

A přece se točí
Tentokrát se točila kola 51 účastníků cyklistického závodu

KOLÁČEK 2013, jehož 2. ročník se konal 27. 6. na ovále u dět-
ského hřiště za Benzinou. Podobně jako na ploché dráze se zá-
vodníci nejdříve utkali v rozjížukách o postup do finále. Zlatý
pohár si pak vyjeli Jana Vápeníková a Jakub Saldán v kate-
gorii 1. třídy, Nikola Dvořáčková a Adam Stradiot v kategorii
2. třídy, v kategorii 3. třídy uspěli nejlépe Adéla Oswaldová

a Tomáš Husák. Nejúspěšnější v kategorii 4. třídy byli Natálie
Stradiotová a Martin Rác, v kategorii 5. třídy byli nejrychlejší
Žaneta Lebdušková a Jiří Vrabec. Kdo přispěl ke zdárnému
průběhu závodu? Městská policie, která poučila závodníky o zá-
sadách bezpečné cyklistiky, pomocníci z řad starších spolužá-

ků a sponzoři, kteří přispěli finanční částkou 3000 Kč na nákup
pohárů, medailí a cen. Jedná se o pana Z. Köhlera, Transglob
Develop s.r.o. a pana Oldřicha Horkého. Poděkování patří i Ve-
locentru Kraus, které zapůjčilo nové modely kol Specialized,
které si každý zájemce mohl na místě otestovat.

Svou ruku nad závodem držel i Svatý Petr, a tak si závod-
níci i fandící rodiče přišli na své. Všichni se naladili na prázd-
ninovou cyklistiku i nadcházející Tour de France.

Dušan Nový
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1 h = 60 min
S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014



Výlet na Karlštejn
29. května jsme navštívili Koněpruské jeskyně a přilehlý

hrad Karlštejn. Po příjezdu k jeskyním se nás ujal šikovný prů-
vodce, který s námi absolvoval rozmanitou cestu podzemím.
Cestou na hrad jsme si všimli, že se obloha začala nebezpeč-
ně zatahovat.

Již jsme si neprohlíželi zajímavosti cestou, protože začalo
silně pršet. Na prohlídku jsme šli po chvilce. Průvodkyně nám
zajímavě vyprávěla o historii hradu, na závěr jsme si mohli jít
prohlédnout kostýmy ze slavného muzikálu Noc na Karlštejně.

Dívky 9. A

Podivuhodné vyprávění piráta Kolíska
Když jsme jedno páteční dopoledne vstoupili do Městské

knihovny v Přelouči, vůbec jsme netušili, že prožijeme velké

dobrodružství a vyjdeme starší o mnoho let. Na palubě pirát-
ského korábu nás přivítal pirát (Ladislava Hývlová) a dovedl
nás na hlavní palubu. Než jsme se nadáli, stáli jsme tváří v tvář
samotnému hrozivému kapitánovi (Evě Fundové). Abychom by-
li přijati mezi posádku, museli jsme upravit svůj zevnějšek, ne-
chat si narůst vousy, nasadit pirátské šátky.Také jizvy z boje
jsou ozdobou každého správného piráta. A pak už jsme se mo-
hli vydat na dobrodružnou plavbu s vysloužilým pirátem Ko-
lískem. Ten se jako osmiletý chlapec dostal mezi piráty a díky
své nechuti naučit se číst, strávil na palubě pirátské lodi dlou-
hých 47 let. Během plavby jsme se naučili pirátskou píseň, mu-
seli jsme projevit důvtip, chytrost a správně odhadnout situaci.
Prostě mezi piráty musí být člověk stále ostražitý.

Celá naše plavba měla š{astný konec. Nejen že jsme našli
pirátský poklad, ale zlí piráti byli po právu potrestáni a z pirá-
ta Kolíska se stal poctivý občan.

Rádi bychom poděkovali pracovnicím městské knihovny za
krásně strávené dopoledne a za poutavé a zábavné seznáme-
ní s knížkou Václava Čtvrtka. Žáci 3. A

Superstar ve školní družině
Koncem června se družina rozezvučela zpěvem, rytmem

a intonací. První kolo Superstar se uskutečnilo ve čtvrtek
13. června. Ti nejlepší pak postoupili do 2. kola, které se ko-
nalo 17. června za povzbuzování všech dětí ŠD. Porota tvoře-
ná dětmi a vychovatelkami rozhodla o umístění takto:

I. kategorie (1. tř.)
1. místo - Vachková Aneta
2. místo - Neužilová Anna a Bednářová Martina
3. místo - neobsazeno

II. kategorie (2. tř.)
1. místo - Lengerov Zdravko
2. místo - Miláčková Martina
3. místo - Hloušková Zuzana

III. kategorie (3. tř.)
1. místo - Aneta Halbrštátová a Aneta Klacková
2. místo - Vopelková Sára
3. místo - Březinová Kateřina a Kahlová Tereza

Všem výhercům blahopřejeme a nech{ jim zpěv přináší po-
těšení celý život. E. Zoulová, vych. ŠD
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Přeloučská hymna - Alena Brandová
Přelouč, to je malé město,
já tu bydlím ráda přesto.
Je tu dobrá hračkárna
a blízko ní lékárna.
Na náměstí stojí škola,
v osm nás tam zvonek volá.
O víkendu do kina
chodí celá rodina!

Valská hymna - Klára Černíková
Kde domov můj?
Jedna víska už je tady
s krásným jménem, jménem Valy.
Spousta lidí bydlí tu,
k řece Labi občas jdu.
Máme tu i krásný les,
v každém dvoře štěká pes.
Děti si tu pěkně hrají,
dobře se v té vísce mají!

O Přelouči - Matěj Procházka
Přelouč, město starobylé, co v Polabí leží,
na náměstí, na kopečku a kolem plno věží.
Mezi nimi naše škola se honosně tyčí
a pod ní v parku ustavičně mezi stromy vítr fičí.
Za potokem, občas kalným, rozléhá se sportoviště,
každý si tam může najít oblíbené svoje hřiště.
Láká to tam fotbalisty a ragbisty se šiškou,
tenisové kurty zjara také rychle oživnou.
Nejkrásnější u Přelouče jsou stará Labská ramena,
na ryby tam chodívávám, kapři jsou jak polena.
Také v lesích za Přeloučí si houbař užívá, 
když se s plným košem hřibů domů vracívá.

Svinčanská hymna - Anežka Lojínová
Svinčany mé jsou překrásné.
Když je přes rok hodně hezky,
dozrávají jablka a švestky.
Krásný je tu každý den,
ve Svinčanech žít je sen!
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HYMNA PRO MŮJ DOMOV 
- z pera našich páráků v hodinách Hv:

25. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváqáky…
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Léto ve VOLANTU …
Prázdniny jsme si užívali opravdu plnými doušky ☺. Na

nudu nám čas nezbýval, což bylo naším hlavním cílem. Zahá-
jení proběhlo výletem do Přelovic, kde si děti vyzkoušely prá-
ci na jahodové plantáži. Z nasbíraných jahod po návratu do
klubu udělaly jahodový koktejl a také dřeně, na kterých si po-
chutnávaly v horkých letních dnech. Další prázdninovou akcí
byl výlet do Sopřeče, kde si děti vyzkoušely nejen jízdu na
koních, ale i práci kolem nich. Jízda s kolečkem či práce s lo-

patou nebyl žádný problém ☺. A rovnou ze Sopřeče jsme si
to namířili do lesa na borůvky, ze kterých děti připravily vý-
borný zmrzlinový pohár. A aby se kluci dozvěděli o prázdninách
i něco zajímavého do pracovního života, vyrazili do truhlár-
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ny ve Lhotě pod Přeloučí, kde je čekala exkurze. Panu Do-
bruskému za názornou prohlídku moc děkujeme☺. O týden
později jsme se vydali přes Slavíkovy ostrovy na vycházku
do Semína, kde měly děti možnost sportovat v místním kem-
pu. Moc se nám tam zalíbilo, a tak jsme se tam během prázd-
nin vydali ještě několikrát. Strávili jsme tam také letní tábor,
který se měl původně konat v Teplicko - adršpašských ska-
lách. Pobyt jsme zkrátili na tři dny, tam i zpět jsme se vydali
pěšky, čímž jsme ušetřili nějaké korunky a mohlo tak s námi
vyrazit o to víc účastníků. Celkem se zúčastnilo 17 dětí a musí-
me je pochválit, tábor proběhl bez jediného problému☺. Každý
se podílel na společné práci - stavění a skládání stanů, výstav-
bě kuchyňky, přípravě ohniště, úklidu tábořiště, starší děvčata
vařila, kluci obstarávali dřevo apod. Po dobře odvedené práci
následovala samozřejmě zasloužená odměna, a to v podobě
zábavy - sportovalo se, soutěžilo, hrály se různé hry. Nejatrak-
tivnější aktivitou bylo samozřejmě koupání v rybníce, ale také
stezka odvahy, kterou děti absolvovaly poslední večer. Jen ti
nejodvážnější ji prošli sami. Ostatní se drželi raději ve skupin-
ce. Že by se snad báli, že je odnesou strašidla:? Musíme říci,
že tábor se opravdu vydařil a všichni si ho užili. Už teu se tě-
šíme na další ☺. Absolvovali jsme také koupání na Mělicích
a výlet do Břehů na lo}ky a na šlapadla. Na závěr prázd-
nin byla uspořádána ve VOLANTU zahradní slavnost - roz-
loučení s létem, které se zúčastnily nejen děti, které k nám
docházejí, ale přizváni byli i jejich rodiče a všichni, co nás pod-
porují a co nám fandí. Tak a nyni: ,,HURÁ ZPÁTKY DO ŠKOLY“ ☺.

Den otevřených dveří
Prázdniny utekly jako voda a opět se navracíme k běžné-

mu provozu. Děti čekají školní povinnosti a jiné aktivity, a tak
se po dlouhém odpočinku pustíme opět do práce. Na tento
školní rok plánujeme rovněž řadu zajímavých akcí. Tou první
bude Den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny děti
a mládež, jejich rodiče i ostatní občany, kteří mají zájem na-
hlédnout za zdi našeho centra a něco více se o nás dozvědět.
Dveře budou otevřeny v pondělí 23. září 2013 od 8:00 do
17:30 hod. Rádi Vás uvidíme ☺.

Výstava fotografií - Léto s VOLANTEM
Během léta jsme prožili řadu krásných chvil, nasbírali mno-

ho zážitků a nafotili fůru krásných snímků, abychom zvěčnili
společně strávené okamžiky, na které budeme všichni zcela
rádi vzpomínat. Chceme se podělit také s vámi o momenty
horkého léta, a tak jsme se rozhodli uspořádat již druhou vý-
stavu fotografií v prostorách našeho centra. Letní snímky nás
budou hřát od poloviny září až do listopadu. Prohlédnout si
je můžete kdykoli během otevírací doby centra. Těšíme se na
viděnou☺! 

Zakládáme taneční skupinu
Tanec nás baví a v rámci možností se mu v centru věnu-

jeme co to dá. Čtveřice krásných šikovných mladých tanečnic
se již pomalu připravuje na celorepublikovou soutěž, která
odstartuje na jaře příštího roku. Dívky sestavují a pilují choreo-
grafii samy pod vedením Ester. Musím je velmi pochválit a ta-
ké povzbudit, aby se jim přes všechny překážky podařilo cho-
reografii dokončit a soutěže zúčastnit. Rádi bychom motivovali
k tanci také další děti, které mají rytmus v těle, a proto jsme se

rozhodli založit další taneční skupinu. Nábor bude probíhat
30. 8. od 10.00 průběžně po celý den. Hledáme zapálené nad-
šence ve věku od 6 do 12 let !!!!! Tak neváhejte a přijute
k nám !!!!!!!!!!

NAŠE SLUŽBY
Klub VOLANT

určen pro děti ve věku od 5 do 15 let
Otevřeno - Po - Čt - 12.00 - 17.30

Informační centrum
poskytování informací ze sociální oblasti - přístup na internet

Otevřeno - Po a St - 10.00 - 12.00

Terénní programy
sociální služba určena pro děti, mládež i dospělé

K zastižení v terénu jsme - v Po a Pá - 15.00 - 17.00

Dohody o výkonu pěstounské péče
- určeno pro pěstounské rodiny

Doplňkové služby

Kopírování dokumentů - formát A4
Laminování dokumentů - formát A4 a menší

Kroužková vazba dokumentů - formát A4 a menší
Hlídání dětí - v dopoledních hodinách - doma i v centru

Chcete nás podpořit? 
- kupte si nějaký produkt z naší tvořivé dílničky ☺ !!!!!

Více na www.volantops.cz.
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Tábor Asterix a Obelix 2013
Na skautské tábory v letošním roce vyrazilo na 25 000 dě-

tí, o které se staralo 7500 dobrovolníků. V Přelouči tomu ne-

bylo jinak. Vedoucí uspořádali pro děti, se kterými povětšinou
pracují po celý rok, letní tábor poblíž obce Hradčany. Celý tá-

bor byl motivován legendou Asterix a Obelix, aneb 12 úkolů
pro ně. Než jsme si ale začali užívat pohodových letních dnů

a spoustu zábavy, museli jsme si celý tábor postavit. Na stav-
bě se nepodíleli jen vedoucí, ale i starší děti a někteří rodiče.
V neděli konečně dorazily i mladší děti a celý tábor mohl ofi-

ciálně začít večerním ohněm, u kterého byly děti rozděleny
Asterixem a Obelixem do 4 galských vesnic. Každá měla za
úkol splnit 12 úkolů, mezi nimi bylo například projít doupětem
Bestie, předběhnout Beridose a mnoho dalších. Mimo celotábo-
rové hry čekalo na děti spousta jiných aktivit, finská stezka,
orientační běh nebo sportovní turnaj s jiným táborem. Každý
večer probíhal program nazvaný Open Space, kdy si účastníci
mohli vybrat, co by chtěli dělat. Střílelo se z luku, chodilo na
procházku nebo se hrály deskové hry. Celý tábor byl ukončen
večerním ohněm, kde byla vyhodnocena celá táborová hra a dě-
ti byly řádně odměněny. Už se těšíme na příští rok. 

Hana Chalupová

Slovo vedoucího
Je to tu! Začíná nový skautský rok a my do něj vcházíme s vel-

kým elánem a odhodláním posunout naši činnost zas o kousek
dál. Skauti se můžou těšit na pravidelné schůzky a typově
různé akce (výpravy do přírody, ale i do měst, skautské závody
a sportovní aktivity, kulturní návštěvy, skautská setkání a mno-
ho dalšího…). My, ostatně jako každý rok, vám nabízíme mož-
nost zapojit se. Všechny věkové kategorie (už od první třídy)
nabízí volná místa několika málo š{astlivcům. Letos vstupuje-
me do začátku roku s rekordním počtem skautů, a proto své
přihlášení do skautu neodkládejte. Začínáme se otevírat i star-
ším a v případě, že byste měli chu{ se zapojit, můžete. Jedna
příjemná informace na závěr je, že díky městu Přelouč se na-
še klubovny částečně rekonstruují. Děkujeme.

Lukáš Lucky Spurný
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Vážení čtenáři, tak jsem se vrátil! Pře-
stávka, která byla v psaní receptů, mi pro-
spěla a já opět začal přemýšlet, že se do
toho dám znovu. A je to tady!

Dnes vám nabídnu několik zajíma-
vých receptů. Jídla z nich připravená mně
chutnala. Budou to klasicky dva recep-
ty na polévku a dva na hlavní jídlo. 

Začneme polévkou

Kulajda
Příprava není náročná a jde to rychle.
Co budete potřebovat (3-4 porce):
250 g brambor, pět kuliček nového
koření, deset kuliček pepře, čtyři bob-
kové listy, sůl, ocet, 4 dcl mléka, hlad-
kou mouku na zahuštění, malý kelí-
mek sladké smetany (na vaření), dvě
vajíčka, hrstku sušených hub.
Postup: Oloupané brambory nakrájejte
na malé kostičky a vařte s kořením v mír-
ně osolené vodě do změknutí. Do mléka
přidejte lžíci mouky a vajíčka. Vše dů-
kladně rozšlehejte a přidejte k brambo-
rám, které jste nescedili. Pak přidejte
houby, které jste předem namočili. Peč-
livě vymačkejte! Polévka by vám mohla
ztmavnout. Za stálého míchání povařte
do změknutí hub. Na závěr přidejte sme-
tanu a za stálého míchání ještě povařte.
Pak přidejte dle chuti trochu octa, případ-
ně přisolte. Podávejte natvrdo uvařená
vajíčka. 
Poznámka: nezapomeňte vyndat koře-
ní, nejlépe po uvaření brambor. Nic ne-
zkazíte najemno pokrájeným koprem. 

Sýrová polévka
Když jsem byl malý kluk, moje maminka
dělala pečené kuře se sýrovou omáčkou.
S bráškou jsme se mohli po ní utlouct.
Jak čas běžel, tak se na sýrovou omáč-
ku postupně zapomnělo. Letos o prázdni-
nách se však stal zázrak. Byl tu recept
na sýrovou polévku. Pravda, byla o něco
řidší než maminčina omáčka, ale chut-
nala výborně. Ono totiž stačí přidat více
sýra a máte omáčku. 
Co budete potřebovat: sýr (ementál),
alespoň deset deka, necelého půl lit-
ru mléka (400 ml), jednu kostku ho-
vězího bujónu, máslo, hladkou mou-
ku, bílý pepř, sůl. 
Postup: nejdříve si udělejte z másla a mou-
ky jíšku. Když jíška zapění, zalijte ji tro-

chou vody a povařte. Pak přilijte mléko,
do kterého rozdrobte bujónovou kostku.
Přiveute k varu a začněte zvolna přidá-
vat nastrouhaný sýr. Míchejte, dokud se
sýr nerozpustí. Můžete přisolit. Dává se
i špetka muškátového oříšku. Jako přílo-
hu použijte do zlatova opečené kostičky
z veky. A je to. 
Poznámka: Když bude polévka moc hus-
tá, upečte kuře. 

Lívanečky s kysaným zelím
Už jsem jedl bramboráky se zelím, ale lí-
vanečky ještě ne. Poprvé jsem měl mož-
nost je ochutnat u mé přítelkyně, která
získala recept od kamarádky. Lívanečky
mně chutnaly. Teu to čeká na vás, co jim
řeknete. 
Co budete potřebovat: úmyslně vyne-
chávám gramáže surovin. Musíte si
to zkrátka vyzkoušet. Kysané zelí, po-
lohrubou mouku, vejce, slaninu, sůl,
pepř, prášek do pečiva, sádlo nebo
olej.
Postup: Vymačkané zelí pokrájejte na
malé kousky. Přidejte najemno pokráje-
nou slaninu, vajíčka, sůl, pepř, prášek do
pečiva (půl sáčku) a dobře zamíchejte.
Smažte na rozpáleném sádle. Lžící na
pánvi vytvarujte placičky a smažte do-
zlatova. 
Poznámka: dejte si pozor, aby se vám
nepřepálil tuk, na kterém smažíte. Do-
poručuji na začátku si vyzkoušet je-
den lívaneček. Pak máte šanci ostatní

chu{ově doladit. Na zapití je výborné
pivo.

Pikantní hovězí plátek
Když nekoupíte maso ze stoleté krávy
(býka), tak vám zaručuji velice dobrou
mňamku. 
Co budete potřebovat: plátky zadní-
ho hovězího, slaninu, měkký salám
(česnekový točeňák), cibuli (dost), pár
stroužků česneku, pepř, mletou pálivou
papriku (přiměřeně), sojovou omáčku,
sůl, čerstvé houby (žampiony), sherry
rajčátka, zelenou slabostěnnou pap-
riku, sádlo (olej), vařené brambory, pl-
notučnou hořčici, vývar z jedné kost-
ky hovězího bujónu. 
Postup: plátky masa naklepejte, osolte,
opepřete, po stranách nařežte a z obou
stran potřete plnotučnou hořčicí. Zprud-
ka na sádle z obou stan orestujte, pod-
lijte vývarem a pod pokličkou duste do-
měkka. Na pánvičce rozškvařte slaninu.
Tuk z ní vyndejte mimo pánev. Na sád-
le, které zůstalo (je-li ho málo přidejte
trochu čerstvého sádla), začněte postup-
ně pražit, a to následovně - na nudličky
nakrájenou papriku, na kolečka nakrá-
jenou cibuli, salám též na nudličky, na
plátky nakrájený česnek, rozpůlená raj-
čátka, houby. Postříkejte sojovou omáč-
kou. Za pravidelného míchání smažte do
změknutí. Houby přidejte v druhé polo-
vině smažení. Vra{te zpět slaninu. Hoto-
vou směs přidávejte na plátky masa a na
brambory i s výpekem. 

Přeji dobrou chu{ 
Pavel Culek
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Kulinářské okénko !

Kulinářské okénko

KONCERT V DOMĚ CASD
ul. Pardubická č.p. 173, Přelouč

VYSTOUPÍ

SÓLISTA STÁTNÍ OPERY PRAHA

IVO HRACHOVEC
V sobotu 14. září 2013 od 17. hodin

Všichni příznivci vážné hudby jsou srdečně zváni!
Vstupné dobrovolné



Prázdniny v Jakub klubu - 
LETNÍ ZÁŽITKOVÝ POBYT A VÝLETY
Hned na začátku prázdnin jsme s dětmi odjeli na letní

zážitkový pobyt do Svratouchu, což je nedaleko Hlinska v Če-
chách. Pro děti jsme měli připravené výlety, soutěže a hry. Pro-
gram byl opravdu pestrý a někdy i pro všechny náročný. Nej-
větší úspěch měl u dětí výlet do lanového centra v Hlinsku.
Mladší děti prolézaly lanové překážky v lanáčku, starší děti se
nebály a odvážily se do výšek s jištěním. Zde jsme u některých
opravdu obdivovali jejich talent pro lezení. V Hlinsku jsme na-
vštívili i muzeum dřevěných hraček, které mají na Hlinecku
dlouhou tradici. Zde si děti mohly i zasoutěžit a dostaly za správ-
né odpovědi odměny. Rovněž jsme si prohlédli i zdejší Bet-
lém, což je soubor lidových staveb, které si v 1. polovině 18. sto-
letí postavili městští řemeslníci.

Po návratu z letního zážitkové-
ho pobytu jsme i v Jakub klubu
měli připravený na každý den bo-
hatý program. Holky vyráběly ná-
ušnice z korálků, dokonce se při-
dali i někteří kluci, kteří vyráběli
náušnice pro své maminky. V čer-
venci jsme uskutečnili i dva výle-
ty. Vydali jsme se pěšky do Klad-
rub nad Labem, kde si děti měly
možnost prohlédnout stáje. Na
další výlet jsme se vydali do Par-
dubic do lanového centra, kde si
děti opět vyzkoušely lanové pře-
kážky, otestovaly si svoji fyzickou
zdatnost a prožily dopoledne plné dobrodružství a zábavy. 

Provoz v novém školním roce
Od září budeme mít v Jakub klubu otevírací dobu tradičně

pondělí až čtvrtek od 12.00 - do 17.00. Na děti čeká spou-
sta aktivit i překvapení. Budeme se společně věnovat školním
úkolům a problémům, aby byl návrat do školy po prázdninách
bez špatných známek. Pak se určitě budeme věnovat kerami-
ce, vaření, tvoření, hrám i sportu. Po úspěšném ukončení dob-
rovolnického projektu Think Big Florbalem spojme mosty přá-
telství, získáme od dobrovolníků Pepy a Vendy, kteří projekt
realizovali, kompletní vybavení pro náš florbalový kroužek
a děti budou moci pravidelně trénovat i hrát s profesionálním
vybavením. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JAKUB KLUBU
Ve středu 11. 9. zveme na Den otevřených dveří v Jakub

klubu spojený s výstavou prací našich klientů. Všichni jste sr-
dečně zváni!

Mgr. Petra Hlaváčková, vedoucí klubu 

AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO SENIORY
Od září opět zahájíme aktivizační programy pro seniory

a zveme nové zájemce. Máte možnost se připojit do Klubu
Aktivní senior, který pořádá setkání jednou měsíčně a jed-
ná se o výlet nebo setkání v prostorách Jakub klubu. Více in-
formací u paní Hany Kubátové na tel. 731 402 375. Další akti-
vitou je německá konverzace pro seniory každou středu od
14.00 - 15.00 na faře Masarykovo náměstí 48. Informace na
tel. 731 402 371. Pokračuje odvoz na plavání do Lázní Boh-
daneč pro seniory se zdravotními problémy, a to úterý a čtvr-
tek každých 14 dní. Pan Pultr opět povede Počítačový klub pro
seniory, setkání probíhají v Jakub klubu každé pondělí 9.00 -
- 11.00 a můžete se přijít poradit, pokud máte při práci s po-
čítačem doma nějaký problém, nebo se něco nové naučit. Re-
laxační cvičení pro seniorky pod vedením Irenky Staňkové
začne od října a bude opět každý pátek od 16.00 - 17.00 hod.
v Jakub klubu. Od října připravujeme nové cvičení s reha-
bilitační sestrou, více informací bude v příštím čísle. V rámci
aktivizačním programů nabízíme seniorům, kterým se náhle
zhoršil zdravotní stav, doprovod a odvoz k lékaři, na nákup
a podobně. Podrobné informace ke všem aktivitám vám rádi
poskytneme na tel. 731 593 916, Bc. Monika Krejčíková, vedou-
cí služeb pro seniory. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
„Jedna hodina týdně pro druhé“ -

NÁBOR NOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ 
Hledáme nové dobrovolníky, kteří mají čas „jednu hodinu

týdně pro druhé“. Nabízíme možnost věnovat se práci s dět-
mi v Jakub klubu, jedná se o doučování, hudební, sportovní
a další činnosti. Dalšími možnostmi jsou návštěvy a rozhovo-
ry se seniory v Domově u Fontány, nebo individuální práce v so-
ciálně slabých rodinách, kde dobrovolníci mohou uplatnit svo-
je schopnosti při činnostech, na kterých se s rodinou domluví,
může to být práce s dětmi - volnočasové aktivity, pomoc s pří-
pravou do školy, nebo činnosti s dospělými - podpora při péči
o domácnost a rodinu, vzdělávání, zájmové činnosti apod. Po-
kud jste ochotni věnovat svůj čas druhým, kontaktujte nás ne-
bo přijute osobně. K dispozici jsme celý den 11. 9. 2013 od
9. - 18. hodin v sídle Charity na Masarykově náměstí 48, za
kostelem sv. Jakuba, nebo telefonicky kdykoliv na č. 731 402 371
a na mailu charita.prelouc@gmail.com. Dobrovolníkům nabízí-
me proškolení a také úhradu nákladů spojených s výkonem
dobrovolnické činnosti (např. cestovné). Studentům-dobrovol-
níkům vystavujeme potvrzení o absolvování dobrovolnické
praxe pro přijímací řízení na VŠ. Patronkou našeho Dobrovol-
nického centra je paní Pavlína Filipovská a připravujeme s ní
společné setkání s dobrovolníky. 

Ing. Zdenka Kumstýřová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������



Milí čtenáři,
Rodinné centrum Sluníčko Přelouč se po prázdninách ote-

vře opět v září. Přesný termín zatím není pevně stanovený,
nebo{ v budově právě probíhá rekonstrukce. Můžete se tedy
těšit na ještě krásnější prostory. Termín se dozvíte z letáků ve
městě a z našich webových stránek. Těšíme se na Vás a Va-
še děti ☺.

RC Sluníčko Přelouč

9 / 2013 31

Akce pro děti !

sídlo: ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

Inzerce



Dne 21. září se bude konat v Ateliéru Josef a přilehlé ulici
Štítného již 9. ročník Zahradní galerie, která volně naváže na
předchozí několikadenní Sochařský workshop, během kterého
se bude samozřejmě sochat, ale budou při něm také probíhat
večerní programy (Acoustic band, Street art, večer s Dalimilem
Klapkou, program ZŠ Zdechovice a ZUŠ Přelouč, divadlo Jen
tak………….), na které jsme Vás zvali již v minulém čísle Roš-
tu a které si jistě nenechte ujít. Po dobu obou akcí, Sochař-
ského workshopu i Zahradní galerie, budou brány Ateliéru
Josef otevřeny široké veřejnosti, které bude nabídnuta mož-
nost seznámit se se vším novým, co za uplynulý rok vzniklo,
a{ už to budou díla malířů, muzikantů, spisovatelů, sochařů či
fotografů. Budete moci zhlédnout, jak se rozrůstá vše kolem
Ateliéru Josef, například nový sochařský ateliér, který bylo nut-
no vybudovat za účelem připravovaných kurzů umění (kres-
ba, malba, sochařina…). Celý tento nabitý týden bude jistě pro
ty, kteří tíhnou k nějakému druhu umě-
ní velkým svátkem. Nejen pro jeho pest-
rost, ale i pro tu možnost seznámit se se
vším, co Ateliér Josef chystá, přijít, ptát
se a vykročit za tím, co jste chtěli vždyc-
ky vyzkoušet či zdokonalit a udělat si ži-
vot barevnější ☺. A{ už je vám deset či
sto let, pokud k tomu tíhnete, určitě zde
najdete co hledáte a budete vítáni. 

Tento volnější týden bude zakončen
ještě nabitějším sobotním programem
Zahradní galerie, která je takovou malou
oslavou všeho umění a bude zahájena
slavnostní fanfárou ve 12.30 a zakončena
ve 23 hodin. Poté bude následovat volné
jamování. Při sklence vína, nebo vychlaze-
ného pivečka si zde budete moci prohléd-
nout nejen vystavená díla, která vznikla
na sochařském workshopu, ale také na-
příklad obrazy Bohdana Berana a Josefa
Dvořáčka, výtvarná díla MUDr. Aleše Buč-
ka či fotky Káči Karel Klapkové a mnoho
dalšího. Na jevišti se budou střídat různá
hudební seskupení. Všichni určitě znáte
přeloučského písničkáře, básníka a spi-
sovatele Adama Katonu, ale další učinku-
jící možná neznáte, a tak tedy pro uleh-
čení vašeho výběru něco málo o těch,
které budete moci slyšet 21. 9. v Zahrad-
ní galerii:

FOUR STICKS je pardubický klarinetový
kvartet, složený ze tří klarinetů a baskla-
rinetu, prochází klasikou, jazzem, filmovou
hudbou, soudobou hudbou a improviza-
cemi. 

PRAGUEMATIQUE - NOVA LATINO - hra-
je veselou nakažlivou latinu, reggae, gyp-
sy swing, keltskou hudbu a jazz. Přijute je
objevit, zpívat i tančit ☺. 

M o o F - progressive world music / Praha. Interpretuje pře-
vážně vlastní hudbu tvořenou prvky popu, Ŕ ń ´B a jazzu.

HRADECKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA - v repertoáru mají písnič-
ky z Čech, Moravy, Slovenska, Mauarska, Rumunska, pár ci-
kánských melodií, ale i písničky jiných žánrů. 

MŮŽETE SI ZA TO SAMI - divadelní kapela VČD Pardubi-
ce. Hrají herci Jiři Kalužný (kytara, zpěv), Josef Vrána (har-
monika), herečka Martina Sikorová (zpěv), rekvizitář Láua
Chmelař (bicí, zpěv), jevištní technik Jirka Kadlec (kytara)
a zvukaři Honza Kalužný (klávesové nástroje) a Tomáš Čer-
ník (basa).

Andrea & Lada - hudební seskupení Andrea Hrbáčková (zpěv)
a Ing. Laua Štefek (kytara). Ing. Laua Štefek se stále výrazněji
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Jmenuji se Ilona Granims, za svobod-
na Kohoutková. Do USA jsme odjeli s pří-
telem před 16 lety na zkušenou, vydělat
nějaké ty peníze a vrátit se zpět do Čech.

Pracovali jsme na myčce aut v Sever-
ní Karolíně za 4,25 pod přísným dohle-
dem polského „otrokáře“. Zhruba po roce
jsme odjeli s partou na Floridu. Tam jsem
se seznámila se svým nynějším manže-
lem (se kterým jsme 15 let). Máme dvě dě-
ti, Williama Simona - 13 let a Skyller Iva-
nu (Ivana po české babičce a tetě) 2 roky.

Když jsem odlétala do Států, jediná
anglická slova, které jsem znala, byla PINK
PIG - růžové prase. V současnosti jsem
na tom s angličtinou dobře, i když slo-
vanského přízvuku se nikdy nezbavím.
Asi 8 let jsem v Tampě měla uklízecí fir-
mu. S většinou klientů jsem měla osob-

ní, až přátelský vztah. My Češi jsme vel-
mi zodpovědný a pracovitý národ a toho
si Američané cení. Nyní jsem masérkou
a bydlíme na východním pobřeží Floridy,
pár kroků od Atlantického oceánu. Jen
takovou „kuriozitku“: Stát Florida vyžadu-
je od masérů minimum 500 hodin vzdě-
lání v oboru. Moje škola CORTIVA trvala
750 hodin. Ale privátní pilot musí nalétat
pouhých 40 hodin (povinných) k obdrže-
ní licence od FAA. Já měla nalétaných
asi 72 hodin a letecký průkaz jsem mě-
la dřív než průkaz řidičský (americký).
Ale to už je spousta let a nyní neroze-
znám letadlo od autobusu. 

Moje věty často začínají slovy: „U nás
na Floridě“, ale i „u nás v Čechách“. A jsem
tomu ráda, že jsem všude doma. Možná
tím, že je všude chleba o dvou kůrkách.
Nevím. 

Domů (do Přelouče) se vracím moc
ráda. Mám zde fantastickou rodinu. Ma-
minka se o nás úžasně stará. Otec nás
bere na výlety. Se sestrou pak doháníme,
co jsme si nestihly přes SKYPE za ten
rok říct. 

Udržování mezilidských vztahů je pro
mě důležité, a tak pořádáme různé srazy,
které se vždy vydaří. 

Ve Státech je možná vyšší životní
standard, ale je vykoupen kratším ča-
sem stráveným s rodinou. V Čechách je
větší pohoda, ale lidé si zbytečně kom-
plikují život staráním se o záležitosti dru-

hých. V Čechách je bezpochyby lepší so-
ciální a zdravotní zabezpečení. Mateřská
dovolená v USA neexistuje. Mikrojesle
fungují od 6 týdnů věku miminek. 

Na Floridě žijí aligátoři, jedovatí ha-
di a pavouci, a tak si ráda lehám do bez-
pečného českého trávníku a celé léto ta-
dy chodím bosky. 

Letošní prázdniny byly pro mně ty nej-
krásnější za 16 let, co sem jezdíme, a to
díky lidem a počasí. 

I na Floridě jsou moji nejlepší přáte-
le Češi. Udržujeme společně české tradi-
ce a koukáme na české filmy. 

Na Američanech mám ráda jejich
zdravou suverenitu. Na Češích, že dove-
dou vybalancovat práci, rodinu, zábavu
a že co se řekne, platí. 

Říká se: „ Všude dobře, doma nejlíp“ -
- a já mám vlastně to štěstí, že mám do-
movy na dvou kontinentech. 

Ilona Granims (Kohoutková)
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Pozdravy z ciziny !

uplatňuje na pražské hudební scéně, je i členem kapelky Moof,
která též vystoupí na Zahradní galerii.

JIŘÍ ŠLUPKA SVĚRÁK A NEJENBLUES - duo Svěrák - Hůla.
J. Š. Svěrák, skladatel, textař, zpěvák, pianista, pedagog, autor
velkého množství písní na vlastní texty a texty českých a světo-
vých básníků, více než 55 scénických hudeb pro různá diva-
dla (především VČD Pardubice) a Český rozhlas. Jaromír Hůla,
hráč na foukací harmoniku a zpěvák, patří k nejvyhledávaněj-
ším harmonikářům v Praze. Vystupoval s mnoha známými osob-
nostmi a skupinami (James Harries, Stan The Man, Tandem,
Hands free blues, Dan Kohout Band. Velká láska k blues ho
zhruba před 10 lety přivedla ke stálé spolupráci s J. Š. Svěrá-
kem, s nímž tvoří nerozlučnou dvojici, kterou uvidíte.

JAN BUDAŘ s ROMANEM JEDLIČKOU - akustické duo: Jan
Budař - klavír, kytara, zpěv, Roman Jedlička - kytara. Koncert
populárního herce, osobitého autora vlastních písní Jana Bu-
daře, kterého jistě znáte především pro jeho role ve filmech
Nuda v Brně, Vratné lahve… a Romana Jedličky, kytaristy ka-

pely Eliščin Bend. Koncerty Jana Budaře zanechávají v lidech
hebkost a hloubku zároveň, tak se máte na co těšit.

Program je opravdu pestrý, pokud bude těžké si vybrat, ne-
ní nic snazšího, než přijít a strávit s námi celý den. Občerstve-
ní je zajištěno a vstup je zdarma. Ti, kteří rádi pokouší štěstí
si mohou zakoupit lístek do tomboly, jejíž výtěžek bude opět
předán Dětské klinice v Hradci Králové, stejně jako všechny
případné peněžní dary, a{ už od Vás, či našich sponzorů. Všem
našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné tuto akci po-
řádat, bychom závěrem chtěli za nás i za vás velmi poděkovat
za jejich přízeň a nutnou podporu, a{ už byla, či bude jakáko-
li. Věřte, že i „málo“ je pro nás „hodně“. Jak už to napsala Bo-
žena Němcová: „i pro pírko musíš přes plot skočit, sejde se
jedno k druhému a bude jich víc“. Věříme, že se nám těch pí-
rek slétne dost, abychom z nich ušili pořádnou peřinu, která
pokryje náklady na tuto akci a Vás zahřeje u srdíčka. Bude
pro nás ctí všechny naše sponzory zveřejnit na naší akci, pro-
tože si jich velmi vážíme. 

Za Zahradní galerii a Ateliér Josef       Ivana Černíková.

Pozdravy z ciziny



T. J. Sokol Přelouč, Pardubická 734, 535 01 Přelouč

GYMNASTIKA
cvičitelský tým: Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS. 

Zdeněk Vamberský 
Kateřina Skalová

Zpráva k činnosti týmu k měsíci září - nábor do sportovního týmu!!!

Prázdniny uběhly jako voda, tudíž náš tým opět vyhlašuje nábor nových uchazeček i uchaze-
čů do našeho oddílu. 

Všechny sportovce srdečně zveme na Den otevřených dveří Sokola Přelouč, který se uskuteč-
ní ve čtvrtek 5. října od 15. do 18. hodiny. Zájemci se mohou informovat o hodinách cvičení
a samozřejmě se přihlašovat do jednotlivých oddílů. 

Nábor do našeho týmu se díky mé dovolené posouvá na dny 17. a 19. září 2013. Pokud bude-
te mít zájem, tak se nábory uskuteční vždy od 18. hodiny v tělocvičně budovy Sokola v Pře-
louči. 

Všechny zájemce prosíme, aby přišli včas (tedy na 18. hodinu). S sebou si přinesli sportovní
oblečení (tepláky či elas[áky, tričko, nebo gymnastický dres, cvičky) a pití.

Každý ze zájemců předvede po naší rozcvičce cviky ze základů gymnastiky, to znamená: 
$ kotoul vpřed, $ kotoul vzad, 
$ hvězdu, $ váhu (holubička), 
$ svíčku, $ skok (čertík, nůžky apod.)
$ případně další prvky, které uchazeč zvládá.

Na základě předvedených cviků budou vybráni ti nejlepší a nejzkušenější zájemkyně a zájem-
ci, kteří se chtějí gymnastice věnovat. Počet uchazeček a uchazečů je tím pádem omezený. 
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Finálový turnaj, který měl určit mistra České republiky
v rugby o sedmi hráčích pro rok 2013 se uskutečnil ve svá-
teční pátek 5. 7. 2013 ve Vyškově. Ve dvou skupinách se bo-
jovalo o první dvě příčky, které zajiš{ovaly postup do semifiná-
le celého mistrovství. My jsme jako čtvrtý postupující z Čech
hráli ve skupině postupně s Dragonem Brno, obhajujícím bron-
zové medaile, Pragou Praha, obhájcem titulu a Bystrcí Brno,
která loni do finále nepostoupila. Ve druhé skupině hrál vítěz
regionu Čech Sparta Praha, domácí Vyškov, Slávia Praha a Ma-
riánské Hory Ostrava, kteří se, tak jako Bystrc, letos premiéro-
vě kvalifikovali do závěrečných bojů.

Hráčský kádr čítal 12 hráčů, trenéra a čtyřčlenný doprovod.
Turnaje se zúčastnili hráči: Staněk, Pánek, Backa, Mrklovský,
Musil, Čížek Jan, Čížek Jakub, Nevrlý, Kohout Jan, Svoboda,
Prochocký, Šmíd trenér a vedoucí mužstva: Horáček doprovod:
Evička Mou, Lucka Kubas, Mar{a Číže, Ivča mamina Číža

VÝSLEDKY A PRŮBĚH MISTROVSTVÍ

RC Přelouč - RC Dragon Brno 24:17 (7:7) 
body: Musil 19 (3P, 2KPP), Svoboda 5 (P)

Hned naše první utkání mohlo ledacos napovědět. Naše
cíle byly veliké, chtěli jsme bojovat o medaile a tak jsme mu-
seli hned v úvodu zabrat. Bohužel se ve 4. minutě zranil Hon-
za Čížek, což byla veliká ztráta. Přesto jsme dokázali vyhrát
a položit základní kámen k budoucímu úspěchu. V utkání za-
zářil Petr Musil třemi pětkami, jeho individuelní výkon podpo-
řil celý tým skvělou hrou.

RC Přelouč - RC Praga 12:14 (12:7) 
body: Musil 5 (P), Čížek Kuba 7 (P, KPP)

Těsná prohra s Pragou nám dala napovědět, že jsme vy-
rovnaným hráčem pro kohokoliv.

RC Přelouč - RC Bystrc 17:14 (5:14) 
body: Musil 10 (2P), Čížek Jan 7 (P, KPP)

Moc jsme chtěli bojovat o medaile a tak do hry nastoupil
i zraněný Čížek, který nakonec položil rozhodující pětku a po-
stoupili jsme do vysněného semifinále. Čížek si bohužel ještě
víc prohloubil své zranění a nadobro tak z turnaje odstoupil.

semifinále
RC Přelouč - RC Vyškov 7:28 (7:19)
body: Mrklovský 5 (P) Čížek Jakub 2 (KPP)

Vyškov se na domácí turnaj připravil skvěle a zaslouženě
postoupil do finále. Na nás čekal boj o třetí místo...

o 3. místo
RC Přelouč - RC Sparta Praha 20:19 (10:12) 
body: Nevrlý 5, Svoboda 5, Musil 5, Backa 5

V utkáni o 3. místo jsme se nahecovali a šli si pro medaili.
Vyrovnaný zápas se š{astným koncem pro nás a medaile, která
má pro nás cenu zlata byla na světě. Men of the match jedno-
značně přidělen Vojtovi přejmenovanému na Dělová koule Mr-
klovský!!! Fantastický výkon!!!

Celkové pořadí mistrovství Čech 1. Rugby club Vyškov 2. Rug-
by club Praga Praha 3. Rugby club Přelouč - celkové skóre
80:92 (Musil 39 bodů) 4. Rugby club Sparta Praha 5. Rugby
club Slavia Praha 6. Rucby club Dragon Brno 7. Rugby club
Bystrc Brno 8. Sokol Mariánské Hory Ostrava.

Letošní ročník jsme uzavřeli bronzovými medailemi, skon-
čili jsme třetí v republice v olympijském sportu, rugby o sedmi
hráčích. Všechny turnaje jsme poctivě odehráli a i v přípravě
nic nepodcenili. Odměnou je právě zmíněné třetí místo. Dle mé-
ho úsudku je to jeden, ne-li největší, úspěch v historii přelouč-
ského rugby. Z úst vedení RC Přelouč děkujeme všem hráčům,
kteří se sedmičkové pouti věnovali. Opět nelze hodnotit jed-
notlivce, v každém bychom našli kus odvedené práce, která by
se dala vyzdvihnout... byla to prostě perfektní týmová práce a za
tu „Hoši děkujeme“ a za rok se těšíme znovu. Příští rok bychom
chtěli finálový turnaj uspořádat u nás v Přelouči, myslím, že na
to máme, což jsme předvedli v loňském i letošním ročníku, kdy
se jeden z kvalifikačních turnajů konal pod naší taktovkou. 

Rozlosování 1. LIGY RAGBY podzim 2013 domácí zápasy
8. 9. RC PŘELOUČ - SK ZLÍN

22. 9. RC PŘELOUČ - RC OLOMOUC
6. 10. RC PŘELOUČ - SMH OSTRAVA

27. 10. RC PŘELOUČ - ARC IURIDICA PRAHA
M. Mára Kohout, P. Rocht Kohout
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LETNÍ TURNAJE POŘÁDANÉ HC JESŘÁBI

4. ROČNÍK
O POHÁR LETNÍ POHODY 2013 

- PÁTEK 5. 7.
V páteční, sváteční, den, se uskutečnil již v pořadí 4. ročník

turnaje O pohár Letní Pohody. Letos se do turnaje přihlásilo
10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. O celkové pořa-
dí v turnaji se hrálo dle umístění ve skupinách.

SKUPINA - A TPS BŘE MK HAG OPA B S P
TPS GAMBRIN X 1 : 4 3 : 3 0 : 6 4 : 0 4 8:13 4
BŘEHY 4 : 1 X 1 : 2 0 : 3 3 : 1 6 8 : 7 3
MLADÁ KREV 3 : 3 2 : 1 X 3 : 0 3 : 1 10 11:5 1
HAGA 6 : 0 3 : 0 0 : 3 X 1 : 2 6 10:5 2
OPATOVICE 0 : 4 1 : 3 1 : 3 2 : 1 X 3 4:11 5

SKUPINA - B AP DEV PCE KLA JES B S P
ABST. PŘÍZRAK X 1 : 2 0 : 3 0 : 4 0 : 0 1 1 : 9 5
DEVILS 2 : 1 X 1 : 1 3 : 0 0 : 1 7 6 : 3 3
FAN CLUB PCE 3 : 0 1 : 1 X 2 : 0 2 : 0 10 8 : 1 1
KLADNO 4 : 0 0 : 3 0 : 2 X 0 : 2 3 4 : 7 4
FAN CLUB JES 0 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 0 X 7 3 : 2 2

O 9. MÍSTO POUZE NA 5 NÁJEZDŮ

A5-B5 OPATOVICE N.L. - ABST. PŘÍZRAKY 0 : 1

O 7. MÍSTO POUZE NA 5 NÁJEZDŮ

A4-B4 TPS GAMBRINUS - EXTRÉM KLADNO 0 : 1

O 5. MÍSTO POUZE NA 5 NÁJEZDŮ

A3-B3 BEER STARS BŘEHY - DEVILS 1 : 0

O 3. MÍSTO

A2-B2 HAGA - FAN CLUB JESTŘÁBI 4 : 0

FINÁLE

A1-B1 MLADÁ KREV - FAN CLUB HC PCE 2 : 0

KONEČNÁ TABULKA
1. MLADÁ KREV 

Tomášek, Novotný, Golombiowski, Babet,
Maixner, Vlasák, Kazda, Kubeš, Kožený, 
Filip, Smekal

2. HC FAN CLUB PCE
3. HAGA
4. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
5. BEER STARS BŘEHY
6. DEVILS
7. HBC EXTRÉM KLADNO
8. TPS GAMBRINUS
9. ABSTINENČNÍ PŘÍZRAKY

10. HBC DAHAMA OPATOVICE NAD LABEM 

NIGHT SHOW - PÁ 2. 8. - SO 3. 8. 2013

ZLATÍ ČUNÍCI SI ZACHROCHTALI VÍTĚZNOU
Přeloučský klub HC Jestřábi Přelouč pořádá každý rok

v „okurkové“ sezóně nějaký speciální turnaj. Minulý rok to byl
hokejbalový maraton, letos to byla Hokejbal NIGHT SHOW. Ze
2. na 3. srpna tak své síly poměřilo sedm týmů. Dva výběry z řad
Jestřábů - Černoši a Zelenáči, každoroční účastníci Zimní ho-
kejbalové ligy Čuníci, Fan Club Jestřábi a Beer Stars Břehy, přes-
polní Chlumec nad Cidlinou B a účastník z Letní pohody Extrém
Kladno. Energii z pátečního večera postupem času mírně nahra-
zovala únava, každý tým dal však do nočních bojů maximum.
Stejně tak hlavní rozhodčí Radka Synková, která ve spolupráci
s některými hráči odpískala celý turnaj. Ve finálovém zápase se
utkali Čuníci a Beer Stars Břehy a rozhodovalo se až při samo-
statných nájezdech. První místo po nich, díky střele Kubáta a vý-
borným zákrokům brankáře Novelinky, získali Čuníci. 

SKUPINA - A BŘ ZE KL CHL B S P
BŘEHY X 8 : 0 1 : 0 3 : 2 9 12:2 1
ZELENÁČI 0 : 8 X 3 : 8 3 : 4 0 6:20 4
KLADNO 0 : 1 8 : 3 X 5 : 1 6 13:5 2
CHLUMEC 2 : 3 4 : 3 1 : 5 X 3 7:11 3

SKUPINA - B F.C. ČU ČER B S P
F.C. JESTŘÁBI X 0 : 5 0 : 1 0 0 : 6 3
ČUNÍCI 5 : 0 X 7 : 3 6 12:3 1
ČERNOŠI 1 : 0 3 : 7 X 3 4 : 8 2

do skupiny PLAY OUT se započítává vzájemné utkání A3 - A4
ze základní skupiny

PLAY OUT CHL F.C. ZEL B S P
A3 CHLUMEC X 3 : 0 4 : 3 6 7 : 3 1
B3 F.C. JESTŘÁBI 0 : 3 X 1 : 5 0 1 : 8 3
A4 ZELENÁČI 3 : 4 5 : 1 X 3 8 : 5 2

PLAY OFF

SEMIFINÁLE
A1 - B2 BEER STARS BŘEHY - ČERNOŠI 2 : 1 s.n
B1 - A2 ČUNÍCI - EXTRÉM KLADNO 3 : 0

O 3. MÍSTO
EXTRÉM KLADNO - ČERNOŠI 4 : 0

FINÁLE
BEER STARS BŘEHY - ČUNÍCI 2 : 3 s.n

KONEČNÁ TABULKA
1. ČUNÍCI Čapek, Fialka, Příhoda, R. Kubát, D. Kubát, Ne-

dělka, Dostál, Matějovský, Jezdinský, Novotný, Lacioková,
Židlický, Čapková, L. Novelinka, Myška, P. Novelinka

2. BEER STARS BŘEHY
3. HBC EXSTRÉM KLADNO
4. ČERNOŠI
5. HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU
6. ZELENÁČI
7. FAN CLUB JESTŘÁBI
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Zástupcům jednotlivých týmů jsme položili pár otázek. 

PociQovali jste rozdíl oproti turnajům odehraným ve
dne? Bojovali jste s únavou? 
Libor Komůrka (Černoši): Ano, ve dne svítí sluníčko a v noci
se muselo svítit. Rozdíl byl také v divácích. Zatímco ve dne se
postupně stadion naplňuje a na finále bývá plno, tady to by-
lo obráceně a finále už sledovali jen opravdoví“držáci“, ale to
k nočnímu turnaji patří. Vzhledem k našemu věkovému průmě-
ru mužstva mohu za všechny říci, že s únavou bojujeme před
každým zápasem už několik let-:))) Navíc se k únavě postupně
přidávalo promilko za promilkem a to nám na výkonu v závě-
ru moc nepřidalo-:))) 
Jan Baloun (Kladno): Bojovali jsme s únavou, hlavně v ran-
ních zápasech a to i díky větší pauze mezi základní skupinou
a vyřazovacími boji, i když někteří z nás se zvládli i vyspat.
Obrovskou výhodou nočního hraní byla eliminace horkého po-
časí, které nyní přes den panuje. 
Lukáš Jirsa (Fan Club): Pokud to můžu brát podle sebe, těž-
ko se hodnotí rozdíl mezi denním a nočním turnajem vzhle-
dem k úmorným vedrům, které v současné době panují. Byla
to sice náhoda, ale zapla{ čerte, že se hrálo v noci. Na někte-
rých z nás byla únava vidět, přeci jen v noci se nehraje tak
často. Na druhou stranu ale spousta z nás je ze zaměstná-
ní zvyklá na noční směny, takže to zase až takový problém
nebyl. 
Zbyněk Čapek (Čuníci): Ano, rozdíl jsme poci{ovali a to přede-
vším k ránu - právě díky únavě. 

Jak hodnotíte výkon vašeho týmu? 
Libor Komůrka (Černoši): Tak super, všichni borci. Někteří sli-
bovali, že odehrají zápas či dva a nakonec jim to nedalo a bo-
jovali i v semifinále. Takže samé kladné body pro všechny hrá-
če týmu. 
Jan Baloun (Kladno): Jsme rádi, že jsme ukázali lepší výkon
než při posledním turnaji. 
Lukáš Jirsa (Fan Club): Těžko se mi hodnotí výkon týmu, kte-
rý skončil poslední s jedním vstřeleným gólem za čtyři zápa-
sy. Myslím si, že až tak špatná utkání jsme neodehráli, pro-

ti Čuníkům jsme šanci ani neměli, proti Černochům jsme pro-
hráli neš{astnou brankou, proti Zelenáčům jsme neproměňova-
li šance. Když jdete třikrát za poločas sami na branku a nedá-
te, nemůžete prostě vyhrát... Celkově turnaj hodnotím velice
pozitivně. Je vidět, že se na takových akcích sejde skupina li-
dí, kteří ten sport mají rádi a hrají ho, protože chtějí a ne pro-
tože musí. A že to bylo v noci? Výborný nápad, bylo to prostě
něco nového. 
Zbyněk Čapek (Čuníci): Do turnaje jsme šli s tím, že si to jde-
me hlavně užít a vůbec jsme nepomýšleli na nějaké lepší umís-
tění. Podle toho také byl i náš tým sestavován. Základní část
se nám podařilo překvapivě vyhrát. Na semifinále, které se
hrálo od 04:00h, už zbylo pouze torzo mužstva (Novelinka P.,
Kubát R., Novelinka L., Matějovský, Čapek, Nedělka, Dostál, Jez-
dinský, Čapková, Lacioková), takže už tady jsme s nějakým
dalším postupem nepočítali. Taktika na mladé běhavé Klad-
no byla jasná. Zkusit vstřelit rychlou branku a pokusit se to
ubránit. Což se nám podařilo, a když Novelinka vychytal dva
nařízené nájezdy, začali jsme pomalu doufat. Nakonec jsme
ještě vstřelili dva góly, do již trochu otevřené obrany hostí
a mohl se slavit postup do finále. Ve finále jsme nastoupili pro-
ti favoritům celého turnaje Břehům. Při pohledu na sestavu
Čuníků, která se postavila proti nadupaným Břehům by asi
nikdo nečekal jiný výsledek, než jasné vítězství Břehů. Břehy,
jak se patřilo na favorita, na nás vlétly a chtěly prakticky roz-
hodnou vše již na začátku. Naštěstí se z úvodního tlaku ra-
dovaly jen jednou a jinak vše pochytal po celý turnaj výbor-
ně chytající Novelinka. A když proměnil trestné střílení Kubát
a srovnal na 1:1 začalo se pomýšlet i na malý zázrak. Ale Bře-
hy hned ukázaly, že nic takového nechtějí připustit a zvýšily
na 2:1. Minutu před koncem jsme vrhli vše do útoku, což se
nám vyplatilo a podařilo se nám srovnat na 2:2 a dotáhli jsme
finálový zápas až k samostatným nájezdům. Zde nejdříve pro-
měnil svůj druhý nájezd v zápase Kubát. A když Novelinka
nedovolil skórovat ani jednomu z „nájezdníků“ Břehů, mohly
propuknout vítězné oslavy. Chtěl bych poděkovat celému
mužstvu a hlavně těm, kteří vydrželi odehrát celý turnaj až do
konce!!! 

Jste spokojeni s vašim umístěním?
Libor Komůrka (Černoši): Brambora ne-
ní nikdy moc radostná, škoda semifiná-
le, tam jsme podali nejlepší výkon tur-
naje jak po herní, tak po taktické strán-
ce a prohráli trochu malinko divnými
nájezdy. Pak už jsme neměli síly proti
mladému běhavému Kladnu na nějaký
větší odpor. Spokojenost je s dobře ode-
hraným turnajem. 
Jan Baloun (Kladno): Jelikož jsme ob-
sadili místo v první trojici, můžeme být
spokojeni, i když jak jsme se přesvědči-
li, měli jsme i na výhru. Tak snad příště;)
Zbyněk Čapek (Čuníci): Lepší být ne-
mohlo ☺

HC JESTŘÁBI DĚKUJE MÚ PŘELOUČ
ZA UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

ÚČASTNÍKŮM TURNAJŮ.

- fáda + lucapkova -
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Mezinárodní KURZY ALFA
(169 zemí, 23 mil. účastníků) nyní i v Přelouči!

www.kurzyalfa.cz
Příležitost prozkoumat křesManskou víru v příjemném prostředí. 
Setkání tvoří společná večeře účastníků kurzu, promluva a diskuze. 

Úvodní večeře 24. září v 18.30 hod.
s pokračováním každé úterý

v domě CASD, Pardubická 173, Přelouč.

Vstup volný. 
Kontakt: 739 345 683, alfa.prelouc@seznam.cz

Zájemci se mohou hlásit na výše uvedených kontaktech



Od konce měsíce září, respektive začátkem měsíce října
2013, se v Přelouči naplno rozjíždí basketbalová sezóna 2013/
/2014, do které tentokrát zasáhne pět přeloučských basketba-
lových družstev.

Muži „A“ budou stejně jako v loňském roce hájit přelouč-
ské barvy ve 2. lize. Sezónu rozehrají dne 28. 9. 2013 s prvoli-
govým týmem BC Vysočina v poháru České pošty. První ligové
zápasy pak odehrají ve dnech 19. a 20. 10 2013 na domácí
palubovce s týmy BC Benešov a BK Tábor. 

Muži „B“ budou Přelouč opět reprezentovat ve Východo-
českém oblastním přeboru a svá první domácí utkání ode-

hrají ve dnech 5. a 6. 10. 2013 s týmy z Heřmanova Městce
a ze Skutče. 

Přeloučské ženy vstoupí do Východočeské ligy prvními
domácími zápasy ve dnech 19. a 20. 10. 2013 s týmy z Hořic
a Jičína. 

Nejmladší basketbalisté se pro ročník 2013/2014 již rozdě-
lili a na chlapce a dívky, přičemž obě družstva budou přelouč-
ské barvy hájit v soutěži Mini U12. Chlapci zahájí sezónu na
domácí palubovce dne 28. 9. 2013 s týmem Svitav a dívky pak
12. 10. 20132 s týmem z Jablonce. 

Všichni hráči i hráčky se těší na Vaši podporu a hojnou
návštěvnost v hale v ul. Za Fontánou, kde budou hrát svá utká-
ní obě družstva mužů a ženy, a nejmladší basketbalisté pak
v hale Sokola. 

HP
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BK Přelouč

Dne 21. 6. 2013 se uskutečnilo červnové posezení mla-
dých začínajících basketbalistek a jejich trenérů na rugbyovém
hřišti pod parkem v Přelouči.

Akce se vydařila, počasí bylo přímo vzorové a děvčata si
mohla opéct i buřty, které tým získal jako sponzorský dar od
pana Stanislava Rozkošného (řeznictví). Chceme mu tímto
mnohokrát poděkovat.

Pozvání přijali i rodiče dětí, takže bylo o zábavu postaráno.
Doufám, že takovýchto akcí přibude více a my se dále budeme
utužovat v kolektivu.

Děkujeme i všem dalším, kdo nám s touto akcí pomá-
hali.

Trenéři Josef Písař
Aleš Zikmunda

Závěrečné červnové basketbalové posezení



Léto se nám pomalu převrací do
své druhé poloviny, ale to neznamená,
že by aktivity a akce po celých Želez-

ných horách ubraly snad na intenzitě a tyto krásné hory ne-
měly svým příznivcům co nabídnout.

Když odmyslím nádhernou krajinu zádumčivých bučin, mír-
né kopečky i zrcátka odrážejícího se slunce v říčkách či ryb-
nících lákajících k zastavení, máte tu zase množství akcí, na
které zveme rodiny s dětmi a všechny příznivce tohoto zajíma-
vého koutu Pardubického kraje.

A{ to jsou udatní šermíři či projížuky na koních na naší nej-
větší místní zřícenině Lichnici, sokolníci na zámku v Cholticích,
hudebně divadelní festival na mladotickém mlýně, množství
diskoték či místních sportovních akcí; přesto však asi největ-
ší událostí srpnovou, ale možná i letní na Železných horách
zůstává tradiční oslava svátku našich slavných předků Keltů.
Lughnasad jako završení sklizně znamenal už od pradávna
uctívání Matky Země, oslavu plodů, hojnosti a poděkování za
úrodu. Ve své podstatě jsou to keltské dožínky.

Přijměte naše pozvání do Nasavrk ve dnech 2. 8. a 3. 8.
a věřte, že neprohloupíte. 7 ročník bude ve znamení „Zkroce-
ní kovu“, nebudou chybět tradiční stánky, přednášky, ukázky
keltských řemesel a dovedností, ale i koncert se zajímavou
muzikou.                          www.zeleznohorsky-region.cz
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Nová florbalová sezóna 2013/14 již
klepe na dveře, a tak ve florbalovém od-
dílu Orla Přelouč vrcholí přípravy na start
mistrovských soutěží. Do sezóny vstou-
pí oddíl již s 9 družstvy, proto přinášíme
v článku čtenářům Roštu o nich stručný
přehled a dále pak několik zajímavých
informací k soutěžím, kterými bude náš
oddíl žít celý příští školní rok. Na konci
článku jsou pak informace pro nové zá-
jemce o tento populární a rychle se roz-
víjející, kolektivní sport:

MUŽI A - 2. liga - divize III:
Áčko mužů si díky skvělému 4. mís-

tu v 3. lize, elitní to soutěži mužů dvou-
krajové Pardubické a Královéhradecké
florbalové unie, zajistilo historický po-
stup do 2. ligy, ve které se utká již i s tý-
my z krajů Vysočina a Jihočeského. 

Nejzajímavější pro přeloučské fanou-
šky florbalu je kromě soubojů s o soutěž
kvalitnějšími soupeři jistě i to, že tímto
historickým postupem uvidí áčko mužů
mnohem častěji i v domácí přeloučské
městské hale, protože tato 3. nejvyšší sou-
těž v ČR se hraje již „klasickým“ systé-
mem doma-venku, vždy pouze 1 zápas
v sobotu a druhý v neděli.

Tým pod vedením trenéra Pavla Bí-
ny tak můžete na podzim doma v Pře-
louči zhlédnout v těchto termínech a s tě-

mito soupeři: 21. 9. Snipers Třebíč, 22. 9.
FBŠ Jihlava, 19. 10. FBC Trutnov, 20. 10.
Florbal Primátor Náchod, 2. 11. Dragons
Havlíčkův Brod, 16. 11. ASK Bystřice n/P
a 17. 11. Hippos Žuár n/S.

MUŽI B - Pardubická liga:
Až do posledního kola minulé sezó-

ny béčko mužů bojovalo o vítězství v té-
to soutěži, nakonec se před něj na 1. mí-
sto prodral pouze tým TJ Lubná. V nové
sezóně se tak hráči béčka budou opět
utkávat s týmy z celého Pardubického
kraje: Chrudimi, Holic, Třemošnice, Heř-
manova Městce, Skutče, Osíka a týmem
céčka Sokola Pardubice. Jak si povedou,
se můžete přesvědčit při domácím tur-
naji hned zkraje sezóny 15. 9.

ŽENY - 2. liga - divize IV:
V celkem již 3. soutěžní sezóně pře-

loučského družstva žen se tým bude sna-
žit vylepšit své poslední místo z minulé
sezóny. Přestože se jedná o nejnižší sou-
těž, kvalita soupeřů z Královéhradeckého
a Pardubického kraje je skutečně vyso-
ká. Zkušené soupeřky z Pardubic, Hrad-
ce, Jaroměře, Hořic a Dobrého nebudou
jistě lehkým soupeřem. Uvidí se, jak si po-
vedou nové týmy z Vysokého Mýta a Skut-
če. Zafandit pak našim ženám můžete
na podzim přijít do městské haly v Pře-
louči 24. 11.

JUNIOŘI - 3. liga dorostu - divize IV:
V nejnižší soutěži juniorů je pro no-

vou sezónu přihlášeno celkem 6 týmů,
junioři Orla Přelouč se tak budou utká-
vat s týmy z Dobrušky, Orlicka-Třebovska,
Svitav, Dvora Králové a Jaroměře. V do-
mácí hale se pak junioři na podzim před-
staví 5. 10.

DOROST - 2. liga dorostu - divize IV:
Dorostenci budou svádět v nové se-

zóně souboje s dalšími 11 celky z celých
východních Čech: 2x Hradce Králové, dá-
le Skutče, Trutnova, Orlicka-Třebovska,
Chrudimi, Vysokého Mýta, Dvora Králové,
Rtyně v Podkrkonoší, Jaroměře a nově
i Všestar. V podzimní části sezóny se mů-
žete do městské haly v Přelouči přijít po-
dívat na dorostenecký florbal 12. 10.

STARŠÍ ŽÁCI -
Pardubická liga starších žáků:
Starší žáci v Pardubické lize budou

mít za soupeře celkem 8 družstev, kaž-

dý s každým se utká 3x, takže o zajíma-
vé zápasy nebudou mít starší žáci jistě
nouzi. Za soupeře budou mít na zmenše-
ném hřišti 36 x 18 metrů tyto týmy: Lito-
myšl, Orlicko-Třebovsko, Chrudim, Svita-
vy, Vysoké Mýto, Lubnou a 2x Pardubice.
V domácí hale se pak na podzim před-
staví 30. 11. 

MLADŠÍ ŽÁCI - Liga mladších žáků - B:
V této věkové kategorii se počet při-

hlášených družstev v Pardubickém kra-
ji snížil, a protože v Královéhradeckém
kraji se naopak zvýšil, byly vytvořeny
2 rovnocenné ligy družstev z obou krajů
uzpůsobené dle dojezdových vzdálenos-
tí. Družstvo Orla Přelouč bude tedy hrát
s těmito soupeři: 2x Pardubice, 3x Hradec
Králové, Předměřice, Všestary a Jaroměř.
Hrát se bude na zmenšeném hřišti sys-
témem 3+1, přičemž se bude hrát záro-
veň na dvouch takovýchto hřištích. Mlad-
ší žáci budou hrát doma v Přelouči turnaj
až na jaře.

ELÉVOVÉ - Přebor elévů:
V této opět dvoukrajové soutěži bu-

dou elévové Orla Přelouč soutěžit s tý-
my z Litomyšle, Orlicka-Třebovska, Svitav,
Nového Města n/M, Hradce a Dvora Krá-
lové a 2x z Dobrušky. Opět se bude hrát
systémem 3+1 a v Přelouči bude na pod-
zim turnaj elévů 1. 12.

ELÉVKY:
Tento v březnu nově založený tým

ještě tuto sezónu nebude po zralé úva-
ze jeho vedení hrát mistrovskou soutěž.
Nejprve je nutné dívky naučit základním
dovednostem a týmové spolupráci. Prá-
vě proto budou trénovat 2x týdně tak, jak
je tomu běžné v chlapeckých kategoriích.

Na závěr článku pak připomínáme
všem dalším mladým zájemcům a zájem-
kyním o florbal, že i pro novou sezónu
2013/2014 budeme od začátku září po-
řádat náborové tréninky mladších žá-
ků, elévů (včetně přípravky) a elévek -
- tedy ročníky narození 2001 a mladší.

Proto zveme všechny kluky a holky
těchto ročníků, kteří mají zájem hrát a pra-
videlně trénovat florbal, přijute mezi nás.
Tréninky budou pravidelně v úterý
a čtvrtek po škole v odpoledních ho-
dinách 16:00-17:30. 

Bližší informace získáte na telefonu
732 610 593, nebo na nástěnkách oddí-
lu u Orlovny, u parku u Záložny, na Ná-
městí 17. listopadu či v městské sportov-
ní hale.                     Mirek Kumstýř

Orel Přelouč - oddíl florbalu

Inzerce
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