


100. schůze Rady města Přelouče
se konala v pondělí 5. 5. 2014. Radní ji
tentokrát zahájili netradičně - prohlíd-
kou objektu sociálního zázemí hokej-
balového hřiště. Poté pokračovala pro-
jednáváním dalších bodů již tradičně
v zasedací místnosti budovy MěÚ Pře-
louč. Předložen byl k projednání a schvá-
lení návrh jízdního řádu městské auto-
busové dopravy Přelouč s platností od
15. 6. 2014. Důvodem pro změnu jízd-
ního řádu jsou požadavky cestujících
a ukončení platnosti smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace mezi
Pardubickým krajem a městem Přelouč.
Nová smlouva již nebude uzavřena. Na
základě této smlouvy, ukončené ke dni
15. 6. 2014 přispíval městu Pardubický
kraj na provoz dvou párů spojů do míst-
ních částí Lohenice a Mělice. Od změn
jízdních řádů bude tyto dva páry spojů
kraj zajišSovat v rámci základní doprav-
ní obslužnosti příměstskou autobusovou
dopravou. 

Jedná se o tyto změny - spoj č. 2
bude ze zastávky Přelouč, Lipiny odjíždět
o 2 min. dříve.

Spoje č. 37, 41 a 45 budou ze zastáv-
ky Přelouč, Jaselská odjíždět o 1 min.
později. 

Spoj č. 67 bude ze zastávky Přelouč,
Jaselská odjíždět o 4 min. déle. 

Spoj. č. 18 bude ukončen v zastáv-
ce Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, Mělice -
- Přelouč, žel. st. bude zrušen. 

Spoj č. 10 bude ukončen v zastáv-
ce Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, žel. st.  -
- Přelouč, Mělice bude zrušen. 

Spoj č. 25 bude začínat v zastávce
Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, Mělice -
- Přelouč, žel. st. bude zrušen.

Spoj č. 19 bude začínat v zastávce
Přelouč, žel. st., úsek Přelouč, Mělice -
- Přelouč, žel. st. bude zrušen. 

Schválena byla smlouva o dílo na
realizaci veřejné zakázky Regenerace
panelového sídliště Přelouč - III. etapa
s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.
za nabídkovou cenu 4.333.338,- Kč bez
DPH. Jedná se o rekonstrukci části uli-
ce Obránců míru, v úseku od křižovatky
s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí
Školní, včetně metropolitní sítě, výsadby
zeleně a rekonstrukce veřejného osvět-
lení, na kterou Město Přelouč získalo
koncem měsíce dubna dotaci. Stavba
naváže na již dříve oznámenou úpravu
ulice Československé armády. V soula-
du se záměrem města na regeneraci pa-
nelového sídliště „U školy“ byla vypraco-
vána územně plánovací dokumentace,
která dokumentuje současný stav sídliš-
tě a navrhuje možnosti jeho zlepšení.
Vychází přitom z názorů a doporučení
obyvatel sídliště, získaných na základě
dotazníkové ankety, ale i z prostorových
vazeb daných umístěním bytových do-
mů a komunikační sítě sídliště (více na
www.mestoprelou.cz).

Rada města také rozhodla, že nej-
vhodnější nabídku v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku Rekonstrukce čás-
ti objektu č. p. 44 Občanská záložna
Přelouč, na výdejnu jídel pro základní
školu - gastronomické vybavení podal

uchazeč MULTI CZ s.r.o. Pardubice s na-
bídkovou cenou 1.604.040 Kč včetně DPH
a současně schvaluje kupní smlouvu na
dodávku a montáž gastronomického vy-
bavení výdejny jídel pro základní školu
v budově Občanské záložny na Masa-
rykově náměstí č. p. 44 v Přelouči s tou-
to společností. 

Rada města také doporučila zastu-
pitelstvu města zařadit do rozpočtového
opatření č. III rozpočtu města pro rok
2014 částku ve výši 50.000,- Kč Základ-
ní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s.
jako příspěvek na pořízení bezbariéro-
vého autobusu na zajištění svozové služ-
by pro žáky školy. Škola nemůže státem
poskytované dotace použít na pořízení
investic v hodnotě nad 40. tis. Kč a po-
řídit nový autobus bude moci pouze za
předpokladu, že se jí podaří potřebnou
částku sehnat od sponzorů/dárců. Ško-
lu pravidelně navštěvuje a svozovou do-
pravu využívá cca 9-10 dětí z Přelouče. 

Úspěšné získání dotace 
z evropských fondů

Město Přelouč bylo úspěšné v získá-
ní dotace z evropských fondů na zatep-
lení pavilonů mateřské školy č.p. 1384,
sídlící v objektu po bývalé základní ško-
le praktické v Kladenské ulici a budovy
městského kina. 

MŠ Kladenská čeká v průběhu prázd-
nin i rekonstrukce sociálního zařízení v pa-
vilonech dětí a rozvody vody a ústřední-
ho vytápění ve všech budovách č.p. 1332. 
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Zveme Vás na veřejné projednání nového strategického plánu města, které se
bude konat dne 10. 6. 2014 od 17.00 h. ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu v Přelouči.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejné projednání nového
strategického plánu města

Inzerce



Na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče byly mi-
mo jiné projednány zápisy ze schůzí osadních výborů Lohe-
nice, Mělice a Klenovka. Z požadavků osadního výboru Měli-
ce vyplývá především žádost na vybudování západní stěny na
přístřešku u sportovního areálu, instalace zrcadla na křižovat-
ku a zajištění uklizení ploch okolo Lohenicko-mělických písní-
ků. V zápise z 15. 3. 2014 z OV Klenovka informoval p. Skala
o přípravě na sraz rodáků, který proběhne v měsíci květnu. 

Důležitým bodem jednání byla informace k nabídce odku-
pu nemovitosti č. p. 449. Na zasedání zastupitelstva města ko-
naném dne 20. 2. 2014 byli členové zastupitelstva informová-
ni o nabídce p. Tolara na odkup nemovitosti č. p. 449 včetně
stavební parcely č. 428/2 a pozemkové parcely č. 403/1v ul.
K. H. Máchy. Byla také zpracována zastavovací studie nabízené-
ho pozemku, ze které vyplývá, že by zde mohlo být vystavěno
celkem 16 bytových jednotek (8 bytů 1 + kk, 8 bytů 2+1 kk).
V současné době jsou připravovány podmínky pro získání do-
tací na výstavbu podporovaného sociálního bydlení na MMR
ČR a MPSV ČR, rovněž i z prostředků EU v novém programova-
cím období. Pozemek by byl vhodný i pro výstavbu podporova-
ných bytů pro seniory (dům s pečovatelskou službou), na něž
dotace ze státního rozpočtu poskytuje MMR. Vzhledem ke stár-
nutí populace je předpoklad, že počet žádostí občanů na ten-
to typ bydlení bude narůstat. V současné době město eviduje
cca 40 žádostí seniorů o přidělení podporovaného bytu. Zastu-
pitelstvo bere tyto informace na vědomí. 

Zastupitelstvo také schválilo prodej nemovitostí v k. ú. Lo-
henice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč za cenu
480.000,- Kč a pozemku o výměře 119 m2, jehož součástí je
stavba bez č. p. za cenu 77.164,- Kč. Vyhlášen byl rovněž zá-
měr na prodej nemovitostí v k. ú. Přelouč za cenu minimálně
5 600.000,- Kč - budova SVOS. Tuto budovu včetně zastavěné-
ho pozemku odkoupilo město od společnosti SVOS koncem
loňského roku za cenu 5.500.000,- Kč. Město nabídne k pro-
deji spolu s budovou i pozemky okolo budovy. 

Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo schvá-
lení výběru nejvhodnější varianty obchvatu města Přelouče.
Zastupiteli bylo schváleno, že v rámci projednávaného návrhu
územního plánu Přelouče je nejvhodnější variantou pro obchvat
města jižní varianta a současně vzalo na vědomí pokyny pro
upravení návrhu ÚP Přelouč pro veřejné projednání. 

Dalším projednávaným bodem byl převod investorství na vý-
stavbu kanalizace Lhota-Škudly. Snahou města je již cca 2 ro-
ky získat dotaci na výstavbu splaškové kanalizace v místních
částech Lhota pod Přeloučí a Škudly. Jedná se o investiční ak-
ci rozpočtovanou na 35 mil. Kč. Město nesplňovalo podmínky
pro poskytnutí dotace především z důvodu stanoveného maxi-
málního počtu obyvatel žadatele tj. do 2 tis. obyvatel. Ve dru-
hém pololetí roku 2013 město uplatnilo žádost o poskytnutí
dotace na tuto akci, žádost byla zamítnuta s odůvodněním,
že obce Lhota a Škudly nejsou součástí aglomerace Přelouč
a město Přelouč není většinovým vlastníkem čistírny odpadních
vod v Přelouči, do které mají být splaškové vody z uvedených
obcí svedeny. V současné době se na Ministerstvu životního
prostředí ČR zpracovávají podmínky vyhlášení výzvy pro podá-
ní žádostí na výstavbu kanalizací v obcích z prostředků EU.
Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotací se před-

pokládá na přelomu roku 2014/2015. Oprávněnými žadateli
ovšem budou moci být pouze vlastníci vodohospodářské in-
frastruktury, což město není. Řešením by mohlo být převod in-
vestorství této akce na vlastníka vodohospodářské infrastruk-
tury, tj. na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
jejímž je město akcionářem. Zastupitelstvo města tedy schvá-
lilo převedení investorství akce „Splašková kanalizace Škudly
a Lhota pod Přeloučí“ na společnost Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s. a předání veškeré dokumentace k této stavbě
společnosti do 31. 8. 2014. 

Zastupitelstvo města Přelouče také schvaluje rozpočtové
opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy roz-
počtu budou činit 147.974 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou či-
nit 163.690 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 15.716. tis. Kč
bude pokryt financemi z minulých let. 

Schválena byla zastupitelstvem rovněž smlouva o poskyt-
nutí dotace pro Rugby Club Přelouč ve výši 150.000,- Kč na po-
řízení traktůrku na úpravu travního porostu. 
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V souladu s § 12 a § 43 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách zveřejňujeme dražební vyhlášku

dražby nedobrovolné č. 032014. 

Dražba se bude konat 30. 6. 2014 v Kongresovém centru
ALDIS, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové ve studiu
v 2. patře (www.aldis.ctz). Zahájena bude v 15.15 hod a zápis
účastníků dražby začne téhož dne v 14.45 hod. 

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku:

- budova č.p. 745, způsob využití: obč. vyb. postavená na po-
zemku parc. č. St. 773, v části obce Přelouč

- Pozemek parc. č. St. 773 o výměře 464 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří

- Pozemek parc. č. 235/3 o výměře 616 m2, druh pozemku:
ostatní plocha

- Pozemek parc. č. 1850/22 o výměře 26 m2, druh pozemku:
ostatní plocha

To vše zapsané na listu vlastnictví č. 11263 pro obec Pře-
louč, katastrální území Přelouč, okres Pardubice u Katastrální-
ho úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubi-
ce (dále jen „Nemovitosti“).

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční dne 19. 6. 2014
a dne 26. 6. 2014 vždy v 11.30 v místě, tedy na adrese: 

Nerudova 745, Přelouč.

Upozorňujeme občany, že v sobotu 5. července 2014, v den
státního svátku, bude sběrný dvůr otevřený, a to v obvyklou pro-
vozní dobu, tedy od 8 do 12 hodin. Občané mohou využít této
možnosti.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Informace týkající se
sběrného dvora
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Okres Pardubice 04/2014
K 30. 4. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu-

bice 6 877 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido-
váno 832 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 8,3 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,9 %.

K 30. 4. 2014 bylo evidováno 6 877 osob. V průběhu dub-
na došlo v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných
o 633 osob, tj. o 8,4 %, meziročně byl zaznamenán pokles, kte-
rý činil 1,9 %. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu
meziměsíčně klesl o 0,6 procentního bodu na 5,9 %. 

Vybrané obce region Přeloučsko - 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán 

ručním výběrem z IS Zaměstnanost + údaje ze statistiky 
obcí z IS Okpráce

Další informace získáte na www.portal.mpsv.cz
Nebo nás můžete kontaktovat na telefonu:
950 144 401-406, zaměstnanost 
950 144 407, vedoucí
950 144 501-505, 520-521, nepojistné sociální dávky

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Podle sdělení majetkového správce silnic a dálnic ČR) bu-
de v termínu od 21. 5. 2014 do 30. 6. 2014 firma SaM silnice
a mosty Litomyšl a.s. provádět frézování a pokládku nového
živičného krytu silnice I. třídy č. 2 Pardubická, úsek od světel-
né křižovatky Sladkovského - Račanská po kruhovou křižovat-
ku Sokolovské náměstí. Práce budou probíhat za částečné
uzavírky, provoz bude veden vždy jedním jízdním pruhem a ří-
zen pracovníky stavby. V době pokládky živičného krytu, tj. od
9. 6. 2014 do 22. 6. 2014 nebude umožněn z bočních ulic (K. Čap-
ka, 28. října, Československé armády, Riegrova, Tyršova, Kladen-
ská) vjezd na silnici I/2.

Jelikož z důvodu stavebních prací, dojde k omezení ply-
nulosti provozu Městské autobusové dopravy, budou spoje
v termínu od 21. 5. 2014 do 30. 6. 2014 vedeny v náhradních

trasách. Spoje ze zastávky Přelouč, žel. st. budou pokračovat
přes místní komunikaci Svazu bojovníků za svobodu (úsek od
křižovatky s místní komunikací Hradecká po křižovatku s míst-
ní komunikací B. Němcové bude obousměrný), Přemyslova a Li-
bušina. Spoje ze zastávky Přelouč, Kladenská-MŠ směr Lipiny
budou vedeny přes místní komunikaci Žižkova a silnici III. tří-
dy č. 33810 - ul. Havlíčkova. Dočasně budou pro spoje Měst-
ské autobusové dopravy zrušeny zastávky Přelouč, Pardubická-
-CENTRUM a Přelouč, Kladenská-ZŠ. Jako náhrada za zrušené
zastávky budou spoje zastavovat v náhradní zastávce Přelouč,
Žižkova (v obou směrech).

Postupně budou k dané věci doplňovány aktuální in-
formace.
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Trh práce
na Přeloučsku

V souvislosti s výstavou o cihlářství v Pardubickém kraji,
která doputuje i do Přelouče, prosíme čtenáře Přeloučského
Roštu o pomoc při pátrání po přeloučské zvláštnosti, tzv. vel-
kých cihlách, které se v městské cihelně v Přelouči vyráběly
v 18. - 19. století. 

Cihly měly formát větší než u běžných cihel, místo 6,5 cm
byly vysoké 13 cm. 

Některé z cihel z té doby měly i městský znak, tedy Přelou-
čákům známý rošt. 

S případným nálezem prosím kontaktujte správce de-
pozitáře městského muzea nebo Kulturní a informační cen-
trum města Přelouče. Za dar nebo zapůjčení na výstavu pře-
dem děkujeme. 

Výzva není zatím časově omezena. 

Omezení provozu na Pardubické ulici

Historická Přelouč - prosba 



Vážení čtenáři,

dne 14. 4. 2014 se v prostorách Občanské záložny Přelouč
konal již X. ročník soutěže „Právo pro každý den“. Této sou-
těže se účastní čtyřčlenná družstva osmých a devátých roč-
níků základních škol. Soutěž přímo navazuje na preventivní
přednášky Městské policie Přelouč, které jsou mimo jiné za-
měřené na zvyšování právního vědomí naší mlá-
deže.

Letošního ročníku se zúčastnilo deset družstev
ze základních škol v Přelouči, Cholticích, Chvale-
ticích a Řečan nad Labem.

První místo obsadilo družstvo ze ZŠ Chvaleti-
ce ve složení Pavlína Šoltová, Nikola Bukovičová,
Adam Vančura a Anežka Křivohlávková.

Toto družstvo bude reprezentovat město Chva-
letice na krajském kole v Pardubicích. 

Městys Choltice bude zastupovat družstvo 9. A
ZŠ Choltice. Obec Řečany nad Labem pak družstvo
9. třídy místní ZŠ a město Přelouč družstvo 9. A
ze ZŠ Smetanova. Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem
zúčastněným soutěžícím a všem učitelům, kteří nám s touto
soutěží pomáhají.

Vítězné družstvo ZŠ Chvaletice

Některé události uplynulých dní
Opilec v čekárně

Při kontrole prostor autobusového nádraží si hlídka po-
všimla muže ležícího v čekárně, kterou značně znečistil. Muž
byl probuzen, řešen blokovou pokutou a vykázán z prostor.

Bezdomovec

Stížnost personálu na bezdomovce, který otravuje lidi u vcho-
du do marketu a žebrá o peníze. Muž byl vykázán.

Rvačka

Po půlnoci bylo přijato oznámení o rvačce několika lidí. Při
šetření se ukázalo, že došlo ke konfliktu jednoho páru, jemuž
přispěchali na pomoc přátelé. Jeden muž byl zraněn a při oše-
tření RZS se choval natolik agresivně, že musel být připoután
v sanitě na lůžku a za doprovodu policisty přepraven do ne-
mocnice.

Senior v tísni

V ranních hodinách přišlo na pult centralizo-
vané ochrany upozornění na tíseň seniora. Paní
upadla a sama nedokázala vstát, ale vzhledem
k tomu, že se pád obešel bez zranění, byla senior-
ka pouze zvednuta a dopravena do postele.

Nahý muž

V ranních hodinách oznámil občan, že na ně-
ho zvoní nahý muž se zraněnou hlavou a chce ně-
kam dovézt. Hlídka při kontrole této podivné si-
tuace zjistila, že muž si z předešlé noci nic moc

nepamatuje a navíc je stále pod vlivem alkoholu. Byla prově-
řena jeho totožnost a poté dopraven k příbuzným. 

Nalezený pes

Při pěší obchůzce byl hlídkou spatřen pes bez pána, ten-
to byl odchycen a dopraven do kotce MP. Jelikož měla fena
známku města, byl majitel dohledán v registru psů a následně
osloven, aby si psa vyzvedl na městské policii.

Spící muž

Volala oznamovatelka, že pod lavičkou na nádraží leží muž.
Později se ukázalo, že jde o nemocného muže bez dokladů.
Uvedený byl dopraven na Policii ČR k ověření totožnosti a po-
té převezen na ošetření do nemocnice.

Problémový host

Před půlnocí žádá obsluha jednoho podniku pomoc s agre-
sivním hostem, který ji napadal jak verbálně, tak i fyzicky. Po
příjezdu hlídky, byla situace zklidněna a problémový host vy-
kázán z restaurace.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

tísňová linka: 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii 
Bc. Radek Hrdý, 
velitel MP Přelouč a

Leoš Slavík, DiS., 
oddělení prevence MP Přelouč 

6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE



1. 6. 1857 byl v Přelouči vysvěcen nový prapor cechu obuv-
níků. 

1. 6. 1879 se narodil v Přelouči Ing. J. V. Myslík - Hyršov-
ský, zakladatel radiotechnického závodu Zenit v Přelouči
(později Telefunken, Radiotechna a Tesla). Původní závod
byl založen dne 15. 12. 1921. Zemřel 9. 11. 1957. 

1. 6. 1922 se narodil v Chrtníkách u Choltic prof. MVDr. An-
tonín Holub, bývalý profesor VŠ veterinární v Brně a ředitel
VÚ veterinárního lékařství v Brně-Medlánkách. Velká publi-
kační činnost. 

1. 6. 1930 byl v Brlohu na Přeloučsku odhalen pomník pa-
dlým v 1. světové válce. 

1. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena podruhé expozitura Okres-
ního úřadu v Pardubicích (první existovala 1913-1928). 

1. 6. 1946 převzal stát bývalé Elektrické podniky města Pře-
louče, které nakupovaly elektrickou energii z kolínské elek-
trárny, později od VČESu Pardubice a prodávaly ji drobným
odběratelům. 

1. 6. 2000 zemřel Jiří Bezdička, obětavý kustod Městského
muzea v Přelouči. V době uskladnění sbírek ve skladech
bývalých vojenských kasáren provedl soupis uložených sbí-
rek. Zemřel 1. 6. 2000. 

2. 6. 1892 zemřel přeloučský rodák, bývalý městský správ-
ce a čestný občan města Jan Dítě. Zasloužil se o zvelebe-
ní města oživením kulturního života. Úzce spolupracoval
s JUDr. Ladislavem Quisem a Františkem Filipovským st.
(Datum jeho narození: 30. 5. 1818).

2. 6. 1929 byla za velké účasti občanstva otevřena soko-
lovna v Přelouči. 

3. 6. 1850 vypukla v Přelouči cholera, kterou onemocnělo
236 lidí, z nichž 89 zemřelo. Cholera odezněla až v polovi-
ně listopadu toho roku. 

3. 6. 1900 se narodil v Nové Vsi u Chotěboře Josef Smejkal,
ředitel školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel měšSanské školy
v Přelouči, v letech 1951-1953 byl jejím ředitelem. Autor infor-
mativní příručky „Přeloučsko“. Zemřel 20. 1. 1974 v Přelouči.

3. 6. 1917 se narodil ve Světlé nad Sázavou MUDr. Miloš
Bašek. Své mládí prožil v Benešovicích a v Přelouči, věhlas-
ný specialista nemocí ušních, nosních a krčních, expert na
Menierovu chorobu. Po únoru 1948 emigroval, pracoval na
columbijské univerzitě v USA. Zemřel 14. 9. 1977 v New
Yorku v USA. 

3. 6. 1948 došlo ke znárodnění přeloučského cukrovaru.
Do provozu byl uveden v roce 1868. 

4. 6. 1738 přišel do Přelouče nechvalně proslulý jezuitský pá-
ter Antonín Koniáš, 14 dní tu kázal a pálil „bludařské knihy“.

4. 6. 1845 byl v Přelouči zřízen poštovní úřad. Do roku 1769
fungoval poštovní styk z Přelouče přes poštovní sběrnu v Chru-
dimi, po roce 1769 patřila Přelouč poštou do Čáslavi a to
až do r. 1826, kdy přešla opět pod Chrudim až do zřízení
vlastního poštovního úřadu v r. 1845. 

4. 6. 1924 byl v Kojicích odhalen památník padlým v I. svě-
tové válce, zhotovený sochařem Jiránkem z Hořic. 

5. 6. 1926 byla zahájena autobusová doprava na lince Hra-
dec Králové - Bohdaneč - Přelouč. 

5. 6. 1932 byl v Sopřeči na Přeloučsku předán veřejnosti
nový obecní Masarykův dům. 

7. 6. 1876 se narodil ve Světlé nad Sázavou PhDr. Eugen
Muška, pedagog, gymnasiální profesor, autor četných publi-
kací v oboru zeměpisu a vlastivědy, autor článku „Kterak vzni-
kl název Hloupá Přelouč“. Zemřel 16. 11. 1907 v Přelouči. 

7. 6. 1927 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 14. 11.
1862) František-Brunner-Dvořák, akademický malíř, studo-
val v Praze a ve Vídni, studijní cesty uskutečnil v Němec-
ku, Itálii a USA. Jedenáct roků žil ve Francii. 

7. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena politická expozitura. 
8. 6. 1892 se v Přelouči narodil Alfréd Eisner, pedagogický

pracovník, bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích.
Za války vězněn v Terezíně. Vydal sadu populárně naučných
publikací. Zemřel 24. 3. 1965 v Praze. 

8. 6. 1983 zemřel v Praze Rudolf Lužík, folklorista, literární
historik, překladatel, knihovník a bibliograf. Mládí prožil u ro-
dičů v Přelouči. Studoval na Filozofické fakultě UK v Praze,
později působil ve funkci zástupce šéfredaktora nakladatel-
ství Odeon. Rodák dne 25. 3. 1913 ze Zaječic u Chrudimi. 

8. 6. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 6. 11. 1896) An-
tonín Decker, disponent Občanské záložny, zakladatel míst-
ního sportovního klubu AFK Přelouč. Významná osobnost
východočeského sportu. 

9. 6. 1965 se narodil v Čáslavi PhDr. Michael Zachař, ve-
doucí Pražského ústavu památkové péče, autor a spoluau-
tor odborných publikací. Mládí prožil s rodiči v Přelouči. 

10. 6. 1910 zemřel v Praze přeloučský rodák, lékárník, dobro-
dinec, PhMr. Jindřich Tesánek. Spoluzakladatel Městského mu-
zea v Přelouči. Rodnému městu věnoval 100.000,- na podpo-
ru chudých dětí. Narozen 28. 6. 1849, pochován v Přelouči.

10. 6. 1927 zemřel v Novém Bydžově přeloučský rodák, mlad-
ší z bratrů Topičových, Alois Topič. Známý cestovatel usku-
tečnil celkem sedm cest do různých zemí světa. Četné zoo-
logické exponáty a národopisné předměty daroval školám
a muzeím. Vydal publikaci o australské zvířeně. 

10. 6. 2005 zemřel v Přelouči Vlastimil Sojka, bývalý aktiv-
ní sportovec a trenér, kronikář košíkové, sportovní dopiso-
vatel. Narozen roku 1927. 

13. 6. 1937 byl v Přelouči odhalen bronzový pomník Anto-
nínu Švehlovi, předsedovi čs. agrární strany a bývalému
předsedovi vlády. Na počátku druhé světové války byl ukryt
před Němci, po válce nebyl nalezen. 

13. 6. 1938 byly v Přelouči zahájeny stavební práce pro bu-
doucí vodovod města. 

14. 6. 1938 zemřel v Pardubicích Josef Hanuš, učitel, spolu-
pracovník regionálního časopisu „Krajem Pernštýnův“, spo-
luautor vlastivědné monografie Pardubicko - Holicko - Pře-
loučsko. Učil v Semíně, Bezděkově a Svinčanech. Byl spo-
luzakladatelem přeloučského muzea. Pardubice byly také
jeho rodným místem a to 13. 9. 1858. 

18. 6. 1917 se narodil v Přelouči Karel Černík, účastník za-
hraničního odboje. Po vyloučení z Vysoké válečné školy
v Praze v roce 1948 v hodnosti majora, následoval svoji
rodinu do Anglie. Zemřel 13. 5. 1995 v Torontu. 

18. 6. 1933 byla do Přelouče ukončena dodávka elektrické
energie z Kolína a přepojena na pardubický energetický okruh.

18. 6. 1934 zemřel v Přelouči Josef Ledr st., pedagog, ředite-
le škol v Nových Dvorech a Uhlířských Janovicích. Od roku
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1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny města Přelouče nad Labem,
Dějiny panství a města Nových Dvorů a Uhlířských Janovic.

18. 6. 1961 zemřel v Brně František Jánský, hudební peda-
gog a skladatel. Hudební základy získal u Františka Kmo-
cha, k němuž dojížděl od rodičů z Přelouče. Působil v Petro-
hradě, Vídni, Lvově a Brně. 

20. 6. 1942 byla v Praze za heydrichiády zastřelena PhDr. An-
na Zbořilová, rodačka z Přelouče (nar. 16. 2. 1907). Hudebně
vědecká publicistka pracovala v hudebním oddělení pražské
univerzitní knihovny. Její vědeckou rukopisnou pozůstalost
zničilo gestapo. 

20. 6. 2000 převzali zástupci obcí Veselí u Přelouče a Voleč
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause roz-
hodnutí o udělení obecních znaků těchto obcí. 

21. 6. 1936 byla na myslivně nedaleko tvrze ve Svojšicích
odhalena pamětní deska a busta Julie Sýkorové - Havlíčko-
vé, manželky Karla Havlíčka Borovského, rodačky ze Svoj-
šic. U pomníku promluvila senátorka Plamínková. 

22. 6. 1630 potvrdil císař Ferdinand II. Přelouči všechna do-
savadní městská privilegia. 

22. 6. 1936 pojmenovalo město Přelouč prostranství před
nádražní budovou a bývalou továrnou EGO „náměstím
Dr. Ing. Otakara Trnky“, a to vzhledem k jeho zásluhám
o vybudování přeloučského nádraží, byl vynikajícím odbor-
níkem a rakouským ministrem veřejných prací. Byl pardubic-
kým rodákem. 

22. 6. 1996 převzali občané Svinčan u příležitosti oslav
770. výročí obce prapor a znak obce, který jí udělil Parla-
ment ČR.

22. 6. 1996 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák (nar. 5. 12.
1913) Miloš Svoboda, major ČSA, vítěz Velké pardubické
Steeplechase v letech 1946 a 1952. V tomto dostihovém zá-

vodě startoval celkem jedenáctkráte. Vydal kroniku „100 roč-
níků Velké pardubické steeplechase.“

23. 6. 1939 byla v Přelouči zřízena Lidová škola zemědělská.
24. 6. 1942 byl popraven na Zámečku v Pardubicích Miloš

Stantejský. Své mládí prožil společně s rodiči v Přelouči. Ja-
ko odbojový spolupracovník paraskupiny Silver A byl za hey-
drichiády zatčen v Ležákách, kde pracoval u svého švagra
pana Černíka jako účetní v kamenolomu. Byl rodákem z Vr-
dů, narozen 1. 1. 1920. 

25. 6. 1936 byl jmenován čestným občanem Přelouče rodák
z Dolní Rovně František Udržal, bývalý čs. premiér. 

26. 6. 1914 se narodil v Přelouči Ing. Jan Cholínský, význam-
ný geodet a kartograf. Od 50. let minulého století žil v Ban-
ské Bystrici. V mládí patřil k průkopníkům džezové hudby
v Praze, působil jako trumpetista v Gramoklubu Jana Šímy. 

26. 6. 1916 se narodil v Přelouči Jan Horyna, bývalý důstoj-
ník čsl. armády, v mládí talentovaný místní sportovec, vyni-
kající tenista, reprezentant armádního tenisu, zakládající člen
přeloučského hokeje, úspěšný hráč kopané a stolního te-
nisu. V této činnosti pokračoval i ve svém dalším působišti
v Rychnově nad Kněžnou, kde také zemřel 17. 7. 1989. 

27. 6. 1906 se narodil v Jankovicích František Voves, hudeb-
ní pedagog, absolvent pražské konzervatoře. Působil jako
profesor hudební výchovy v Pardubicích, později též dirigent
Vč. divadla. 

29. 6. 1872 splynuly v Přelouči Privátní spolek a Zábavní spo-
lek v „Zábavní spolek“, který v roce 1884 přijal jméno „Ob-
čanská beseda“.                                           

F. H.
Prameny: 
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
- Aktualizovaný záznamník autora
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Městská knihovna v Přelouči společ-
ně s Odborem životního prostředí MÚ Pře-
louč i v letošním roce vyhlásila anketu
Nejkrásnější strom Přelouče.

Každý rok společně hledáme a na-
cházíme v našem městě krásné stromy,
které si ocenění opravdu zaslouží.

Svými hlasy letos opět hojně přispě-
li občané města a děti základních i ma-
teřských škol. 

Jsme rádi, že se nám podařilo splnit
slib, že při vyhlašování vítěze letošního
ročníku budeme zároveň sázet nový stro-
mek na hlasujícími vybrané místo. Malá
lípa je zasazena a přejeme jí, aby se také
jednou stala tím nejkrásnějším stromem.

L. H.

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE
2014

JÍROVEC MAĎAL 
- park za Záložnou ////

LÍPA - ČSA 973 ve dvoře /
SMRK ZELENÝ - Choceňská 1247 /
LÍPA SRDČITÁ 

- u pomníku Jana Dítěte //////////
SMRK STŘÍBRNÝ - před domem čp. 91

(křižovatka u PENNY) /
LÍPA SRDČITÁ - Masarykovo nám. 

vedle sloupu vlevo /

SAKURA - pizzerie Pinocchio ///////
MAGNOLIE - u sochy Jana Dítěte 

vpravo //////////
MAGNOLIE INSIGNIS - park u kina //
JINAN DVOULALOČNÝ 

- u staré lékárny ////
MAGNOLIE u fary čp. 49 ///////
LÍPA - Na Dole //////////////

… vítěz ankety //////////////

NÁVRHY NA SÁZENÍ STROMU

ULICE ČSA /
PARK ZA ŠKOLOU ///////////
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 

před Záložnou ////////////////////
U RAČANSKÉHO RYBNÍČKU ////
PARK U KINA //
VELKÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ //////////////
NA HODINÁŘCE - naproti dětskému

hřišti v rohu trávníku - vítězný návrh
//////////////////////////// 

- dne 24. 4. 2014 zde byla zasa-
zena za přítomnosti 175 dětí z MŠ
a ZŠ malá lipka

6 / 2014 9

Kultura !

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2014

NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie
DEETJENS, Marie-Chantal
Citová závislost: jak se z ní vymanit.
Praha: Portál, 2014.

Chovatelství
HÁJEK, Jiří
Kronika kladrubská: z minulosti 
i přítomnosti chovu koní a obce 
Kladruby nad Labem 1.-3. díl. 
Bezdědice: L. Gotthardová, 2011-2013.

Dějiny
JUDT, Tony
Poválečná Evropa: historie po roce 1945.
Praha: Slovart, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA
HANIBAL, Jiří

Osudová setkání. 
Praha: Knižní klub, 2012.
JONASSON, Jonas
Analfabetka, která uměla počítat. 
Mladá Boleslav: Panteon, 2014.
MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Požitkářka. Praha: Brána, 2014.
MUNRO, Alice
Drahý život. Praha: Paseka, 2014.
POLÁCH, Antonín
AS zemře král. Praha: Knižní klub, 2013.

POEZIE
KIPLING, Rudyard
Písně mužů. Praha: Primus, 2007.
SKARLANT, Petr
Mezinárodní expres Potěmkin. 
Praha: Akropolis, 2014.

ŽIVOTOPISY
HLUČNÁ SAMOTA: sto let 
Bohumila Hrabala. 
Praha: Mladá fronta, 2014.
WOOD, Naomi
Paní Hemingwayová. 
Praha: Metafora, 2014.
PECKOVÁ, Stanislava
Aristokratky: každodenní život a příběhy
mladých českých šlechtičen. 
Praha: Paseka, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Pohádky z parkoviště. Praha: Grada, 2013.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Bleděmodrá kafkárna. 
Praha: Albatros, 2013. J. K.



Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat veške-
rému personálu v DUF, oddělení 3B, za jejich profesionální
a v těžké chvíli lidský přístup v péči o naši maminku, paní Aloi-
sii Haladovou. 

rodina Komárkova, Přelouč

V sobotu dne 10. 5. 2014 pořádalo občanské sdružení Ro-
diče dětem - Veselí, již druhý ročník zdravotně bezpečnostní
akce pro děti.

Rádi bychom touto cestou poděkovali, Městské polici Pře-
louč, Zdravotnické záchranné službě Přelouč, dobrovolným ha-
sičům z Přelouče a hasičům z Pardubic, za jejich ochotu a po-
moc s uspořádáním této akce. Všichni se velice profesionálně
celé odpoledne věnovali dětem.

Na této akci jsme se snažili dětem přiblížit práci hasičů, zá-
chranářů a policie. Děti si mohly zábavnou formou jejich práci
vyzkoušet, zároveň se připravit na bezpečné prázdniny a vští-
pit si do paměti důležitá telefonní čísla celého IZS.

Dále děkujeme všem partnerům akce, bez nichž by se nám
tuto akci nepodařilo uspořádat.

Další akce našeho sdružení a fotogalerie z akcí můžete sle-
dovat na www.rodice-detem.cz

Rodiče dětem - Veselí
Horká Lenka
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JUBILANTI
Václav Vlasák 94 let
Ladislav Skalecký 93 let
Miloslava Korbelová 89 let
Marie Červená 86 let
Anna Zavadilová 87 let
Jiří Husák 88 let
František Boudyš 88 let
Věra Prášilová 86 let
Jiřina Makešová 85 let
Emilie Pražanová 85 let
Jiří Jánský 85 let
Věra Dobešová 85 let
Eliška Špryncová 85 let

Marie Krátká 85 let
Jiří Miláček 80 let
Vladimír Kotland 80 let
Jaroslav Turyna 80 let
Josef Hlaváček 75 let
Květoslava Pražáková 75 let
Václav Kohoutek 75 let
Jaroslava Nováková 75 let
Květoslava Černá 75 let
Josef Kožený 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Zdeněk a Danuše Vomlelovi 22. 4.

PŘELOUČÁCI

Poděkování

Děti v akci 2014



V Pardubickém deníku nás 31. března zaujal na titulní
straně článek s titulkem Patnáctiletý student porazil v progra-
mování maturanty. Citujeme: „Pardubický student Josef Gaj-
důšek z Přelouče pojede na mezinárodní soutěž do Moskvy.
Se svým projektem „inteligentní skladiště Amazon“ posbíral
i ceny děkanů informatických fakult pardubické i královéhra-
decké univerzity a postoupil do finále soutěže EXPO SCIENCE
AMAVET na Akademii věd. Kromě toho porazil všechny matu-
ranty z Pardubicka v soutěži v programování. A to teprve stu-
duje první ročník pardubické střední školy informatiky a eko-
nomie Delta.“

Na začátku textu se uvádí, že Pepa pojede na mezinárod-

ní soutěž do Moskvy. JEL? Na to se zeptáme úspěšného
studenta Josefa Gajdůška.

Do Moskvy jsem jel s dalšími čtyřmi účastníky AMAVETu.
Zúčastnili jsme se tam mezinárodní soutěže Vernadského, kde
jsme prezentovali své projekty z krajských kol, s nimi jsme se
pak také zúčastnili národního kola v Praze.

Následovaly ještě nějaké úspěchy po Moskvě?
Vyhrál jsem krajské kolo soutěže v programování PRO-WAS

(Programování, Web, Aplikační software).

Chystá se v nejbližší době na další soutěže?
Na konci června jedu na víkend do Jánských Lázní, kde

bude probíhat celostátní kolo PRO-WASu.

Přejeme Pepovi hodně úspěchů v soutěžích i v jeho budou-
cím profesním životě.

Věra Jelínková
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Talentovaný Přeloučák

Od roku 1924, kdy uplynulo
100 let od narození Bedřicha Sme-

tany, je každý letopočet se čtyřkou na
konci významným hudebním rokem. Ta-
to výročí se týkají celé řady českých hu-
debních skladatelů od doby renesance
až po současnost. Jejich jména se stala
pojmy nejen u nás, ale i v zahraničí.

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohu-
slav Foerster v rámci tohoto hudebního
jubilea rozšířil svůj repertoár. Jména hu-
debních skladatelů Leoše Janáčka, An-
tonína Dvořáka a Bedřicha Smetany se
neobjevují v programu sboru poprvé. Sbor-
mistr Petr Vacek se sborem nastudoval
další skladby těchto „výročních skladate-
lů“. Skladby v úpravě pro čtyři hlasy zazní
v podání sboru 31. května na 14. roční-
ku Festivalu „Foersterovy Osenice“, 8. čer-
vna na „Jarním koncertě“ v přeloučské
Záložně a na 11. ročníku „Festivalu
chrámových a komorních sborů“ v Chol-
ticích 21. června 2014. Tímto vystoupením
„Foerster“ zakončí letošní jarní sezónu.

Do roku české hudby 2014 pěvecký
sbor Josef Bohuslav Foerster vstoupil
s novým logem. 

Přípravu programu na vánoční kon-
certy sbor zahájí po prázdninách na sou-
středění v Benecku. 

Na shledanou po prázdninách se těší
Smíšený pěvecký sbor 
Josef Bohuslav Foerster
ww.jbfoersterprelouc.estranky.cz

„Foerster“
v Roce české
hudby 2014



Již se stalo tradicí, že Městská knihovna Přelouč ve spolu-
práci s Odborem životního prostředí vyhlásila anketu o „Nej-
krásnější strom města Přelouče“.

Do této ankety se zapojily děti z Mateřské školy Kladen-
ská - třetího pavilonu dole. Děti nejvíce zaujala lípa, která ros-
te v městské části Na Dole. Tento náš národní strom u všech
vyhrál, protože je veliký a přátelský ke všem ptáčkům z široké-
ho okolí. Na jaře si jeho prostornou budku vybírají ptáci k zalo-
žení nové rodiny a v zimě se slétnou do krmítka pro sladká
semínka. Děti si strom opakovaně prohlédly, aby se utvrdily ve
své správné volbě. Ve třídě společně nakreslily obrázek stromu
s ptáčky, který sloužil jako hlasovací lístek. Po sečtení všech
doručených hlasů vyhrála „naše lípa“ s 28 hlasy. Slavnostního
dekorování se děti zúčastnily společně s některými třídami ze
ZŠ TGM. Na místě se děti dozvěděly hodně zajímavých informa-
cí o lípě z úst vedoucího Odboru životního prostředí Mgr. Jana
Ferance.

Tentýž den byla v oblasti Na Hodinářce zasazena mladá
lipka, nad kterou převzala patronát naše mateřská škola. Sá-
zení přihlíželo 175 dětí z MŠ i ZŠ. Dnes se lipka pyšní prvními
listy. Děti budou její zdárný vývoj sledovat během pravidelných
vycházek.

Na jaře se s dalšími zajímavými akcemi roztrhl pytel.
Naší MŠ navštívili zástupci Sboru dobrovolných hasičů

a Městské policie Přelouč. Děti měly možnost si zblízka pro-

hlédnout hasičskou techniku i vybavení hasičského auta. Do-
zvěděly se, jak poskytnout první pomoc člověku, který je v tísni.

Městští policisté s dětmi hovořili o nebezpečných nástrahách
v jejich okolí. Poučili je, jak se mají chovat a jednat v neobvy-

klých situacích. Děti si mohly prohlédnout vozidla městské po-
licie. Velmi je zaujalo vybavení na odchyt toulavých zvířat.

Čekají nás ještě výlety, lehkoatletická soutěž, rozloučení
s předškoláky a pobyt dětí ve škole v přírodě ve Zderazu.

Děkujeme všem za přátelský a vstřícný přístup a těšíme se
na další spolupráci.

kolektiv učitelek MŠ Kladenská Přelouč
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Nejkrásnější strom Přelouče očima dětí



Tupesy s místní lokalitou zvanou Podvrdy jsou místní části
města Přelouče od roku 1986.

Nacházejí se asi 4,5 km jižně od města Přelouč při silnici
III. třídy Přelouč - Mokošín - Tupesy - Lipoltice.

V obci v současné době bydlí s trvalým pobytem 47 oby-
vatel.

O pořádek a společenský život v obci se stará Komise míst-
ní samosprávy za spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů.

V sobotu 19. dubna 2014 jsme s dětmi ze Štěpánova pod-
pořili mezinárodní akci s názvem Den Země. Děti v rámci té-
to oslavy zasadily strom, který jim už napořád bude patřit. Po
zasazení stromu jsme se vydali pomalovat křídami naši vy-
puštěnou hasičskou nádrž. Malování se spíše líbilo rodičům,
kteří se aspoň na chvilku přenesli do svých bezstarostných
dětských let. Akce sklidila velký úspěch a všichni se už těší na
další akci v naší malé obci.

Pavlíková Lucie
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Napsali nám !

Tupesy

Den Země Štěpánov

Inzerce



Do přírody s angličtinou
I v letošním školním roce vyrazili žáci

5. ročníku do školy v přírodě s angličtinou.
Tentokrát zamířili do Milov, jedné z nejhez-
čích oblastí Ž�árských vrchů.

A jak taková anglická škola v přírodě vy-
padá? Děti provázela angličtina od rána až do
večera. Dopoledne si hravou formou ve sku-
pinách upevňovaly učivo, které znaly již ze
školy. Na odpoledne byly připraveny různé hry
v přírodě, např. stopovaná s plněním úkolů,
ale samozřejmě v angličtině. Večer se vytvá-
řely plakáty nebo se psaly testíky, za které se
získávaly body pro skupinu. Při tom všem zbyl
čas i na malování kamínků, diskotéku a na
krátké túry do okolí, např. ke skalním útvarům
Čtyři palice, Milovské Perníčky či Drátenické
skály. Největší radost prožily děti při návštěvě
Jezdeckého klubu Blatiny. Obdivovaly různá
zvířátka - koně, lamy, kozy, poníky, a dokon-
ce je mohly i nakrmit.

Na konci pobytu byla vyhodnocena celo-
týdenní skupinová soutěž.

Přestože jim počasí příliš nepřálo, všichni
si odvezli spoustu krásných zážitků, na kte-
ré budou dlouho vzpomínat.

Úspěch fotbalistů v okresním kole
Mc Donald´s cupu

Naši mladí fotbalisté vyhráli okrskové ko-
lo Mc Donal�s cupu a prosadili se i v kole
okresním, které se konalo 7. 5. v Moravanech.
Hráči kategorie 1. - 3. tříd porazili soupeře ze
ZŠ Sezemice 4:1 a hráče ZŠ Závodu míru Pce
6:2. Prohráli až v posledním zápase s favo-
ritem, ZŠ Benešova Pce. A to jim stačilo na
2. místo v pardubickém okrese.

V kategorii 4. - 5. tříd naši hráči sice v úvo-
du podlehli ZŠ Dubina 1:2, ale chuS si spra-

vili výhrou 8:1 nad ZŠ Sezemice. Sportovní
Benešovka už byla nad jejich síly, prohráli
0:10. I tak uhájili bronz.

Radost z pohárů a medailí jim nezkazilo
ani chladné a deštivé počasí. Kluci si zaslou-
ží pochvalu za skvělou reprezentaci školy,
zvláště pak Zdeněk Horáček z 1. B, který se
vyrovnal i starším spoluhráčům, a střelcům
branek: L. Hrobař (5), T. Pospíšil, J. Sekyrka
a M. Rác (3), T. Husák (2), M. Kobera, F. Gam-
per, P. Koth a D. Macel (1).

Mise Vyšehrad
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 jely třídy 5. A a 5. B

do Prahy, aby se zúčastnily Mise Vyšehrad.
Jednalo se o interaktivní vycházku s průvod-
cem, při níž se žáci zážitkovou formou se-
známili s historií Vyšehradu. Navštívili Staré

purkrabství, Královskou a knížecí akropoli,
kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov
a Slavín. Nakonec je průvodce vedl podzem-
ními kasematy do tajemného sálu Gorlice, aby
si prohlédli úkryt pro originální sochy z Karlo-
va mostu. 

Kultura v květnu
Pohádka O hodném drakovi ve VČD Pardu-

bice - žáci 3. ročníku
Představení Baroko pro oko ve VČD Pardubi-

ce - žáci 8. ročníku
Vystoupení přeloučské ZUŠ - 1. - 4. třídy a 6. A

Projekty
Máme rádi zvířata - 1. ročník
Svět pohádek - 2. ročník

Ochrana člověka za mimořádných událostí -
- I. stupeň

Rozumíme penězům - II. stupeň 

Prvňáčci mají rádi zvířata
16. květen byl projektovým dnem pro 2. tří-

dy. V městské knihovně je paní Hývlová a Fun-
dová seznámily s knihou V. Čtvrtka Podivuhod-
né vyprávění bývalého piráta Kolíska. Děti se
proměnily v piráty, zazpívaly si pirátskou hym-

nu, domýšlely pokračování děje a moc dobře
se bavily. Děkujeme oběma „pirátkám“ za vel-
mi pěkně připravenou prezentaci.

Nabídka pro milovníky divadla
Pro příští školní rok nabízíme možnost

pravidelných návštěv divadelních představení
VČD Pardubice nejen žákům a jejich rodičům,
ale i ostatním zájemcům. Jedná se o předplat-
né skupiny L. Vstupné pro děti činí 540 Kč, pro
dospělé 870 Kč za šest představení. Jezdí se
autobusem od budovy gymnázia, spoluúčast
za dopravu je pro naše žáky 30 Kč, pro ostat-
ní zájemce 50 Kč za každou cestu. Bližší in-
formace sdělí p. učitelka J. Klečková.

Čtení trochu jinak
Že je důležité naučit se dobře číst, slyší

děti od první třídy. Každého ale nebaví sedět
nad knihou a číst nahlas pohádky či příběhy
jen tak do větru, a tak to děti z 2. A zkusily
trochu jinak. V knihovně předčítaly Psí po-
hádku Rexíkovi. Pejsek opravdu poslouchal
vnímavě a děti se snažily předvést to nejlep-
ší čtení, jaké umí. Určitě si návštěvu knihov-
ny i s předčítáním rády zopakují.

Sběr papíru a pomerančové kůry
V dubnu proběhl tradičně sběr starého

papíru. Za 18, 84 t přibylo do pokladny KPŠ
29 202 Kč. Peníze budou použity pro potřeby
našich žáků na různé akce.

Rovněž byl ukončen sběr pomerančové
kůry. Nejpilnějšími sběrači byli žáci I. stup-
ně, v 2. B sebrali 35, 68 kg, v 3. A 32, 16 kg,
v 5. A 25, 6kg. Nejlepší sběrači:

Sekyrka Jakub, 4. A - 16,50 kg
Novák Lukáš 3. A - 9,87 kg
Vrchotová Eva 6. A - 8,80 kg

Děkujeme všem, kteří se zapojili!
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Moje houslové legendy
Koncert Pavla Šporcla, nejvýraznějšího čes-

kého houslisty, který bývá označován za Pa-
ganiniho 21. století, navštívili žáci 7. a 8. roč-
níku ve Východočeském divadle v Pardubicích.

Mladým posluchačům umělec představil
českou klasickou hudbu na svých netradičně
modrých houslích, povyprávěl o odkazu hou-
slových velikánů a hudebních skladatelů, po-
odhalil i své vlastní houslové začátky. Na zá-
věr pořadu připojil krátkou besedu, kdy se
žáci mohli pana Šporcla zeptat na cokoli.

Přestože to byl koncert vážné hudby, žá-
kům se líbil a mnozí si odvezli pěkný kultur-
ní zážitek.                   Mgr. L. Podlasová

Ze sportu
ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ VE SKOKU VY-

SOKÉM A POSTUP DO FINÁLE V POLAB-
SKÉ VÝŠKAŘSKÉ TOUR - OC FUTURUM
KOLÍN 23. 4. 2014
Josef Samek 9. B, Adriana Frydrychová 7. B,
Michaela Štainerová 7. A

Od října 2013 do března 2014 se naši
nejlepší výškaři zúčastňovali závodů Polab-
ské výškařské tour a 3 z nich se dostali svý-
mi výkony až do finále nejlepších výškařů.

Ve čtvrtek 24. 4. naši mladší žáci a mlad-
ší žákyně bojovali v početně nabitém - 13 zá-
kladních škol dívek a 13 základních škol
chlapců - Poháru rozhlasu v atletice na sta-
dionu Dukla v Pardubicích o postup do kraj-
ského kola. 

Chlapci se umístili v součtu bodů dvou
nejlepších ze 3 v každé disciplíně na pěk-
ném čtvrtém místě.

Dívky vybojovaly v obdobných disciplí-
nách bronzovou příčku.

Míša Štainerová opět nezklamala a svou
disciplínu - skok vysoký - vyhrála nejlepším vý-
konem 135 cm i nejlepším zápisem v soutěži.

V úterý 29. 4. závodili v Poháru rozhlasu
na stadionu Dukla Pardubice naši starší chlap-
ci a starší dívky (8. a 9. ročník). Chlapci vybo-
jovali ze 17 základních škol hezké 3. místo
při výborných výkonech Vojty Klenky na 60 m
- čas 7.63 s, Michala Růžka na 1500 m -
nový osobní rekord 4:38,42 min a štafety
4x60 m za 30,60 s a maximálním nasaze-
ní všech našich závodníků a závodnic.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší základní školy.

Mgr. A. Šmídlová

Mc Donald Cup
Začátkem května se již tradičně do naší

školy sjíždějí mladí fotbalisté na turnaj v ma-
lé kopané. Letos se ho zúčastnila družstva
nejen z obou přeloučských základních škol,
ale i týmy z Choltic, Zdechovic a Řečan nad
Labem. V kategorii 1. - 3. tříd se naši chlap-
ci umístili na výborném druhém místě. Svým
výkonem v brance i v útoku zaujal všechny
přítomné druhák Šimon Hlaváček.

PaedDr. M. Souček

Plavecký výcvik
Žáci třetích tříd se zapojili do plavecké vý-

uky v rámci tělesné výchovy. Vodu si užívali
opravdu všichni. 

Největší zábavou bylo skákání do vody,
potápění a atrakce aqua centra.

Nejdůležitější je, že se každý naučil zá-
kladům plavání.

Mgr. M. Černohlávková

Velikonoce na zámku
Někteří žáci naší školy se netradičně se-

známili s velikonočními zvyky při návštěvě
Hrádku u Nechanic. Děti si prohlédly krásné

komnaty s velikonoční výzdobou, dověděly se
něco z historie zámku a hlavně o svátcích
jara a velikonočních tradicích. I přes pár ka-
pek deště a zimu jsme si odnášeli nakou-
pené suvenýry a především pěkné zážitky.

Mgr. V. Šorfová

Seiferos - 20 let tradice
Na 6. května připravila záchranná stani-

ce Seiferos z České Třebové výukový program

pro žáky 1. a 2. stupně. Jejím cílem je ochra-
na handicapovaných dravců a sov, orientuje
se na osvětovou činnost s ekologickým zamě-
řením. Velmi vtipný výklad Zdeňka Fabiana
seznámil účastníky se životem dravých ptá-
ků. V druhé části programu proběhla soutěž
z nově získaných vědomostí a pod dohledem
Petra Svobody se vítězové mohli s dravcem vy-
fotografovat. Všechny zaujaly výjimečné letec-
ké schopnosti ptáků s ukázkou imitace lovu.

Mgr. J. Müllerová

Z hodin hudební výchovy:

Hymna o mém městě, o mé obci…
Přelouč je malé a krásné město
v celých Čechách známé přesto.
Jeden známý herec se zde narodil,
který to naše město proslavil.
Všichni tu máme krásné vyžití,
dětské hřiště, park, kino i karnevaly pro děti…
Naše město rádi máme,
na procházku k Labi často chodíváme.
Na Slavíkových ostrovech si ryby zachytáme
a o velkém rušném městě vůbec nesníváme!

Aleš Vokál 5. A
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ROK ČESKÉ HUDBY?
V ZUŠCE VE ZNAMENÍ VÍTĚZNÝCH SOUBORŮ

Po vítězství dechového orchestru, pěveckých sborů a žáků
výtvarného oddělení se očekávání, spojené s velkou nervozitou
a trémou, přeneslo i na školní taneční orchestr Bu� fit! Kraj-
ské kolo Národní soutěže ZUŠ v oboru jazzové a taneční or-
chestry pořádala ZUŠ Svitavy v pátek 25. dubna. Práce poroty
a snaha o objektivní hodnocení je v tomto případě velmi kom-
plikovaná, protože musí srovnávat výkony souborů naprosto roz-
dílného věku, složení i zaměření.  V nabitém programu a v kon-
kurenci nejlepších kapel kraje naši ve složení Dan Rychter
(baskytara), Barbora Hatalová - Tereza Myslivcová - David
Vondráček (keyboard), Tomáš Musílek - Patrik Hepnar (bicí),
Tadeáš Knížek - Jan Boura (elektrická kytara), Adéla Lhoto-
vá - Filip Drábek (zpěv a tanec), Miroslav Nedbal - Pavel Po-
korný (pedagogické vedení, technické zázemí a veskrze všech-
no kolem)  potvrdili, že zkrátka a dobře umí, a odvezli si domů
1. místo s postupem do ústředního kola v Litvínově, které se
bude konat v pátek 13.6.

Kromě soutěže zve orchestr své příznivce na tyto akce:
Dětský den v Přelouči (31. 5. odpoledne), Slavnostní koncert
k otevření nového sálu (4. 6., 15:30, ZUŠ), Železnohorské slav-
nosti na rozhledně Barborka (14. 6. večer),  Vystoupení v au-
tokempu Břehy (17. 6. od 17 hodin), Vystoupení na Náměstí
T. G. Masaryka v Přelouči (25. 6. od 19 hodin). 

Děkujeme a gratulujeme, Bu�fiSáci, jen tak dál!
Petra Lojínová, zást. ředitele

Dechový orchestr ve finále rozhlasové soutěže
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč se po dvou letech opět pro-

bojoval do finále soutěže Concerto Bohemia, kterou pořádá Čes-
ký rozhlas 3 - Vltava. 21. 5. do Přelouče zavítal nahrávací štáb
Českého rozhlasu a ve zbrusu novém nahrávacím studiu ZUŠ
s orchestrem natočil profesionální nahrávku. V červnu v Praze

zasedne odborná porota, která zhodnotí nahrávky vybraných
orchestrů. Soutěž probíhá na základě anonymního poslechu
soutěžních nahrávek. Teprve po stanovení laureátů a absolut-
ního vítěze organizátor soutěže oznámí porotě jména orchestrů
a souborů. Vítězové si pak zahrají v listopadu na koncertě vítězů
na Žofíně. Ten je přenášen živě Českým rozhlasem a ze zázna-
mu vysílán Českou televizí. Přeloučský orchestr v roce 2012 již
v této soutěži zvítězil. Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

Oči dokořán 
Pod tímto názvem letos vyhlašuje MŠMT již 12. ročník pře-

hlídky výtvarných oborů ZUŠ. Přehlídka se koná jednou za tři
roky. Republikové kolo s výstavou nejlepších výtvarných řad
a projektů prezentujících pedagogickou činnost vyučujících
z celé České republiky proběhne v bývalém klášteře ve Štern-
berku u Olomouce v září tohoto roku.

To však mírně předbíháme, nejprve nás všechny pedagogy
čeká krajské kolo přehlídky. 

V tomto čase, kdy náš článek píši, máme krajské kolo za se-
bou. Setkání s porotou probíhalo v neděli 27. 4. 2014 v Morav-
ské Třebové.

Naše ZUŠ byla zastoupena dvěma výtvarnými celky. Projekt
Barbory Fialové inspirovaný knihou o Alence v říši divů a cyklus
výtvarných proměn jablka od Jana Vojtíška. Oba zmiňované
celky postoupily do republikové části přehlídky a malý bonus
k tomu - cena poroty v krajském kole za projekt O Alence v ří-
ši divů Barboře Fialové. 

Zajímá Vás více z dění výtvarného oboru? Pokud ano, tak
Vás všechny tímto zveme na výstavu s názvem EXOTISMY. Vý-
stavu zahájíme v úterý 10. června od 16:30 v atelieru výtvarné-
ho oboru v budově ZUŠ. Vystaveny budou plošné i prostorové
práce žáků ve věkovém rozmezí 5 až 17 let. 

Na shledání s Vámi i našimi žáky se těší Jan Vojtíšek
a Barbora Fialová

ZVEME VÁS NA ČERVNOVÉ AKCE ZUŠ
Nocturno, 4. 6. od 18:00, Chrám čs. církve husitské  
Slavnostní koncert k otevření nového sálu, 5. 6. od 15:30  
Jazzotéka, 5. 6. od 17:00,  Vinotéka a galerie Kotýnek 
Vystoupení kytarového souboru a žáků třídy I. Trojanové, 7. 6.

Semín 
Polanského Přelouč, koncert dechových orchestrů, 7. 6. od

14:00, za ZŠ TGM
Letní koncert a vernisáž, 10. 6. od 16:30, Zahrada ZUŠ
Absolventský koncert, 11. 6. od 17:00, chrám církve čs. husit-

ské Přelouč
Třídní večírek žáků S. Juřici, 11. 6. od 17:00 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Atletika hrou, míčové hry
V tomto školním roce se podařilo otevřít nový sportovní krou-

žek pod vedením nadšené a hlavně obětavé vedoucí Aloisie
Pšeničkové. Děti se schází každé úterý od 15.00 v tělocvičně
gymnázia a SOŠ, při dobrém počasí venku. Doufáme, že se
počet malých atletů příští školní rok ještě zvýší.

Králičí hop
V pátek 16. 5. jsme přivítali v DDM nevšední návštěvníky.

Jednalo se o králíky - sportovce. Propagátorka tohoto nového
sportovního odvětví Nikola Čapková s kamarádkou předvádě-
ly zájemcům dovednosti, které se jim podařilo společně s krá-
líky zvládnout. Děvčata vysvětlila pravidla sportu a předvedly
nádherné praktické ukázky králičích skoků nejenom malým dě-
tem, ale i dospělému publiku. 

Tvořivé večery Nikoly Robové
Nejenom pro dospělé zájemce se konaly v dubnu a květnu

dva tvořivé večery pod vedením Nikoly Robové. Ve čtvrtek před

Velikonocemi si účastníce vlastnoručně vyrobily látkového ve-
likonočního králíka a květinu, při druhém setkání látkové bro-
že, sponku do vlasů. 

Poděkování
Nastává čas prázdnin a dovolených a proto bych rád podě-

koval za přízeň všech lidiček, kteří s námi spolupracovali v tom-
to školním roce. V tomto školním roce se podařilo realizovat
70 zájmových útvarů, kroužky navštěvovalo okolo 550 dětí, žá-
ků a studentů. Celkový počet pravidelných účastníků zájmo-

vých útvarů byl 700. Toto by nebylo možné bez pomoci a ak-
tivní účasti obětavých externích vedoucích, kteří za symbolický
finanční obnos pracují s dětmi i mládeží na úkor svého volné-
ho času. Velké poděkování patří také všem, kteří nám pomáha-
jí při organizování našich letních pobytových táborů. Během
těchto prázdnin pořádáme tři letní pobytové tábory a jeden pří-
městský tábor. Celkový počet účastníků bude okolo 190. 

Pěkné letní prázdniny a pohodovou dovolenou. 
Pavel Hrdý, ředitel DDM
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Akce pro děti a mládež !

Dům dětí a mládeže Přelouč

Výstava prací žáků výtvarného oboru, Chvaletice, 12. 6. od 17:00
Absolventský koncert, 12. 6. od  17:00, sál ZUŠ 
Absolventský koncert, 13. 6. od 17:00, sál ZUŠ  
Železnohorské slavnosti na Barborce, 14. 6. od 15:00
Třídní večírek žáků J.Mildeho, 18. 6. od 17:00 

Závěrečný koncert, Jídelna ZŠ Choltice, 19. 6. od 16:30
Absolventský koncert, 19. 6. od  17:00, sál ZUŠ 
Absolventský koncert, 20. 6., sál ZUŠ 
Festival Evropa hraje Kmocha Poděbrad, 21. 6. 
Interpretační kurzy žesSových nástrojů, 27. 6. - 2. 7. 



Zprávy z VOLANTU
" V městské knihovně jste si mohli prohlédnout výstavu vý-

tvarných a rukodělných prací, které vytvořily děti v klubu na
téma Máj. 

" Založili jsme hudební skupinu, spíše „duo“ - bicí, klávesy,
zpěv, a ješSě pořád hledáme kytaristu (ve věku od 12 do
14 let), který by se přidal !!!!!!!

" Tvořili jsme výrobky z keramiky, textilu, brikety z vytříděné-
ho papíru, ale také spoustu jiných zajímavých věciček. 

" V léte spouštíme internetový obchůdek s výrobky z naší
dílny - tak nezapomeňte mrknout, třeba vás něco zaujme
a udělá dvojnásobnou radost ☺. 

" 15. 5. proběhl závod ve štafetovém běhu. Sprintovalo se
a časy byly hodně vyrovnané. Vyhrát mohl ale jenom jeden
tým! 

" Na konci měsíce jsme se mohli vidět na Dni dětí, který po-
řádal DDM.

" Pravidelně se učíme, doučujeme, sportujeme a pečujeme
o klub i o sebe.

" V červnu se chystáme vydat na Pohádkovou cestu pořáda-
nou Sluníčkem.

" Uspořádáme závod v jízdě na jednokolce. 

" A budeme se především připravovat na letní akce a tábor,
který předběžně plánujeme na 14. - 18. 7.

Rádi bychom poděkovali Městu Přelouč za vyjádření podpory pro-
střednictvím poskytnutí dotace pro rok 2014 ve výši 25 000,- Kč.
Tato podpora pro nás mnoho znamená. Děkujeme ☺!

Nabízíme veřejně prospěšné služby
Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, ale

také pro dospělé, poskytujeme informace ze sociální oblasti,
umožňujeme přístup k internetu zdarma, uzavíráme s pěstou-
ny dohody o výkonu pěstounské péče. Prodáváme výrobky zho-
tovené v naší tvořivé dílně.

Najdete nás v ulici Pardubická 734 a více informací získá-
te na www.volantops.cz.
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Zprávy z radnice !

Ema Va�utová

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

Vítání občánků

Emma Zittová Jan Vodička

Tdea� Tichý

Kristýna Jelínková Matou� Lebedu�ka Tadeá� Dvořák



Hlavní politickou událostí roku 1848 byla bezesporu re-
voluce, která zasáhla celé tehdejší rakouské soustátí. Město
Přelouč se do ní pochopitelně také zapojilo, byS v ní vzhledem
k svému významu nehrálo zásadní roli. V březnu roku 1848
skončila vláda všeobecně neoblíbeného kancléře Metternicha.
Přelouč to oslavila vyvěšením praporů v národních (červeno-
-bílých) barvách na významných budovách města. V tomtéž mě-
síci projíždělo přes město po nedávno vybudované železnici
poselstvo z Prahy do Vídně a zpět s českými požadavky. Na
každé cestě zastavilo v Přelouči a vždy bylo nadšeně přivítáno.
K ochraně veřejného pořádku zde vznikla Národní garda, kte-
rá měla osmdesát členů - většina z nich měla stejnokroj. Jejich
hlavní činností byla účast na slavnostech města, na kterých
„dávali čestné salvy z pušek a hmoždířů“. Po vypuknutí Svato-
dušních bouří v Praze v červnu 1848 někteří z nich chtěli jet
Praze na pomoc, ale vzhledem k tomu, že tato bouře byla brzy
poražena, to již nestihli. Tím v podstatě skončily revoluční udá-
losti v našem městě.

V depozitáři nalezneme také poměrně velké množství za-
jímavých archiválií vtahujících se k těmto událostem. Vybírá-
me z nich seznam členů Národní gardy v Přelouči v roce 1848.

Rukopis je datován 1. únorem 1850, jedná se tedy spíše o se-
znam, který si nechalo vytvořit velitelství národního četnictva
a pražský vojenský soud za účelem odzbrojení gardy. Ruko-
pis má dva listy, nalezneme zde jednotlivé řádky s uvedeným
jménem, číslem popisným, hodností, zaměstnáním, výzbrojí
a uniformou. Velitelem gardy byl setník Eduard Šponer, nadpo-
ručíkem Václav Dítě, poručníkem Josef Adamec a Franc Ada-
mec, šikovatelem Jan Sheybal a Josef Formánek. Následuje ce-
lá řada desátníků a tzv. audů, tedy řadových členů. Garda měla
také svoji hudbu a kapelníka, kterým byl Hynek Šafránek. Na
konci textu se nachází dvě razítka s německým textem. Roz-
měry rukopisu jsou 36x22 cm.. Do sbírek muzea se dostal ve
20. letech 20. století. 

Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl
třetí, 1848-1918. 1. vyd. Přelouč: Město Přelouč, 2004. 278 s.
ISBN 987-80-254-0032-6.
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči 

Bc. Matěj Pešta, 
správce depozitáře městského muzea
+420 731 200 821, matejpesta@email.cz

Správná odpově� na naši soutěžní otázku z květnového
vydání Roštu zněla:

„Fotografie pochází z roku 1922. Tehdy se této loka-
litě říkalo náměstí Svobody. Uprostřed fotografie je tzv. lí-
pa Svobody, vysazená v roce 1919. Objekty na levé straně
náměstí stále stojí, ostatní už ne. 

Naší květnovou vítězkou se stala paní B. Heřmanová. Bla-
hopřejeme a těšíme se na další správné odpovědi. 

A te� už k naší červnové fotohádance. Uhádli jste, kde byla
tato fotografie pořízena a z jakého roku asi přibližně pochází?

Na vaše odpovědi se opět těšíme na adrese: rost@mesto-
prelouc.cz 
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Revoluční rok 1848 v Přelouči: 
seznam členů Národní gardy

Fotohádanka



Domov u fontány slaví 
Domov u fontány v letošním roce slaví kulatiny, přesněji

50 let od svého otevření v roce 1964. Akce v rámci oslav pro-
bíhají v průběhu celého roku, ale vrcholí v červnu. 

Dne 5. 6. je připravena oslava pro klienty s několika hu-
debními vystoupeními, občerstvením a opékáním. 

Dne 13. 6. pak přivítáme významné hosty, přátele a pod-
porovatele Domova. V rámci tohoto dne proběhne i slavnost-
ní přestřižení pásky právě dokončované rekonstrukce dvou
oddělení a předání všech staveb a rekonstrukcí, které se v Do-
mově realizovaly za poslední čtyři roky (zateplení budovy, vý-
měna oken, vybudování evakuačních teras, rekonstrukce
celkem 4 oddělení). Pozvání na tuto akci přijalo mnoho význam-
ných hostů např. hejtman Pardubického kraje Martin Netolic-
ký, senátoři Miluše Horská a Radko Martínek, členové rady
Pardubického kraje Pavel Šotola a Roman Línek … a mnoho
dalších.

Padesát let, to už je určitá tradice, která náš Domov za-
vazuje. Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubic-
kého kraje a je jedním z největších zařízení na území kraje,
věnující se seniorům. 

Seminář pro seniory 
v Domově u fontány v Přelouči

Dne 28. 5. 2014 proběhne v Domově u fontány seminář pro
jeho obyvatele na téma „Problematika domácího násilí a syn-
dromu týrání seniorů“.

S věkem, který přináší do našich životů různá zdravotní ome-
zení a z toho plynoucí závislost na pomoci jiné osoby, se stá-
vá život seniorů křehký a zranitelný. Domov u fontány proto
využil nabídky organizace Život 90, která zdarma pro naše oby-
vatele připravila seminář na téma problematika domácího ná-
silí a syndromu týrání seniorů. 

Asi nejvíce známou formou týrání je fyzické napadení, ale
patří sem např. i poměrně časté psychické týrání, ekonomické

vydírání, sexuální zneužívání a zanedbávání. Zaměstnanci Do-
mova jsou pravidelně speciálně školeni v oblasti práv klien-
tů a jsou upozorňováni na oblasti jejich možných porušení.
V Domově máme také jasně stanovená pravidla, která mají po-
rušování práv klientů předcházet nebo je eliminovat.

„Domov u fontány, Váš bezpečný přístav. Tak zní slogan
našeho Domova. Práva a bezpečí klientů jsou pro nás jedny
z nejdůležitějších priorit. Myslím si, že informovanost o prá-
vech, která nám patří i ve stáří, je důležitá, a proto ji prová-
díme např. i touto formou.“ uvedla k tomuto tématu ředitelka
Domova Danuše Fomiczewová. 

Do Domova u fontány přiletěla Vážka
Domov u fontány získal ocenění kvality „Vážka“. Krátká,

někomu téměř nic neříkající zpráva, a přesto pro náš Domov
tak významná. Certifikát kvality s názvem „Vážka“ uděluje Čes-
ká Alzheimerovská společnost a to pouze těm zařízením, kte-
ré projdou náročným a velmi podrobným testováním kvality
poskytované péče. Domov u fontány je první a prozatím jediné
zařízení v Pardubickém kraji, které toto ocenění získalo. 

Certifikace kvality byla vytvořena speciálně pro hodnocení
péče poskytované osobám s onemocněním demence. U jejího
zrodu stály osobnosti, uznávané nejenom u nás, ale i v zahra-
ničí, Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a PhDr. Hana Janeč-
ková, Ph.D.

Hodnotící kritéria byla postavena na základě vědeckých po-
znatků a dobré praxe v oblasti péče o osoby s onemocněním
demence. V rámci ČR vlastní Certifikát v současné době pouze
32 zařízení, včetně Domova u fontány z téměř devíti set zaří-
zení, která poskytují služby seniorům. 

Certifikát kvality Vážka není jediným kvalitativním systémem
uplatnitelným v oblasti sociálních služeb. Pro Domov u fontá-
ny, který se specializuje na péči o osoby s onemocněním de-
mence, je tento certifikát uznáním velmi významným. O jeho
udělení jsme aktivně usilovali. Certifikát Vážka nevyjadřuje ve
svém hodnocení jak nové či nákladné je vybavení, jak obsáhle

jsou zpracovány směrnice, ale zaměřu-
je se především na posouzení skutečné
péče o klienty. 

„Jistě je pěkné mít k dispozici kva-
litní a nové vybavení pokojů či ná-
kladnou výzdobu, ale lidem, kteří po-
třebují celodenní péči, jen materiální
vybavení nestačí. Větší cenu má lidský
přístup s akcentem na dodržování lid-
ské důstojnosti. A právě tyto aspekty
jsou základními kameny péče v Domo-
vě u fontány.“ uvedla v této souvislosti
ředitelka Domova PhDr. Danuše Fomi-
czewová. 

Jsme velice potěšeni, že naše snaha
o kvalitu péče byla oceněna. Zároveň
je pro nás ocenění i závazkem kvality
do budoucna, protože platnost certifi-
kátu je stanovena na 18 měsíců a po-
té musí každý Domov svoji kvalitní péči
obhájit a projít opět hodnocením. 
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Okénko z Domova u fontány



Věřte, to nebyla pouS ledajaká, to
byla pouS opravdu slavná - Svatopol-
ská se všemi atributy toho, co k ní ne-
zbytně patřilo. VždyS již před svátkem
Navštívení Pany Marie putovali do Pře-
louče četní poutníci, účastníci proce-
sí z blízkého i dalekého okolí, aby si
vymodlili o nedělních bohoslužbách
v kostelíku Navštívení Panny Marie
na Svatém poli před mariánským ob-
razem pro sebe a své milé nová do-
brodiní. 

Pověstný obraz pocházel údajně od
šlechtičny Marie z Rozdražova, rozené
Berkové z Dubé a Lipé, která mu při-
suzovala zásluhu při ochraně jejího
pražského domu před vpádem Švédů
ke konci třicetileté války v r. 1648. Ob-
raz hraběnka odkázala své věrné slu-
žebné Voršile Lorencové a tato pak
před smrtí svému strýci - přeloučské-
mu faráři Adamu Lorencovi. Dle pověs-
ti se prý farář zachránil vroucí modlit-
bou před tímto mariánským obrazem
od moru v roce 1680, a proto dal po-
stavit z vděčnosti na kopci za měs-
tem dřevěnou kapličku, přestavěnou
v r. 1682 - 1684 na zděnou, do které
zmíněný obraz umístil. U kaple byl poz-
ději zřízen nový hřbitov, kterému se
od té doby říká „Svaté pole“. Procesí
přicházela již v sobotu a přenocovala
v místních zemědělských usedlostech
po stodolách a půdách po předchozím
občerstvení v zájezdním hostinci „U zla-
tého lva“ - nyní „U Albíny“, který býval
kdysi součástí dvorce vladyky Františ-
ka Josefa Talacka. O nedělní boho-
službě býval proto kostel včetně okolí -
hlavně pod ambity - zcela zaplněn. Vzhle-
dem k významu této bohoslužby byly
k její celebraci zváni i kanovníci z oko-
lí, např. z Pardubic i Hradce Králové.
Toto putování věřících k posvátným
místům mělo svoji tradici již v dávné
minulosti: Židé putovali k chrámu Šala-
mounovu, mohamedáni ke hrobu své-
ho proroka Mohameda, zatímco křes-
Sané se vydávali uctívat svaté relikvie
do Říma. V druhé polovině 18. stol.
byly takovým slavným poutním místem
Vambeřice v Pruském Slezsku, kde byl

v r. 1730 postaven mariánský kostel
podle vzoru chrámu jeruzalémského.
V našem východočeském regionu se
těšil velké oblibě poutníků marián-
ský kostel se zázračným obrazem na
Chlumečku u Luže, dále též kostel
sv. Salvátora v Chrudimi. Rovněž slav-
ná Kostelíčková pouS v Pardubicích se
těšila velkému zájmu veřejnosti. K těm-
to významným poutním místům se dů-
stojně řadila i přeloučská pouS svato-
polská, na kterou přicházela procesí
od Nechanic a jiných vzdálených míst.
Tato procesí mívala ve svém středu též
předříkávače a někde i hudbu, která
posilovala poutníky při namáhavém
pochodu mariánskými písněmi. V sou-
časné době se tato procesí již neko-
nají. 

VraSme se však k naší přeloučské
pouti. Její termín připadal vždy na pr-
vé dvě červencové neděle, o první se
konala pouS „stará“, o druhé pak „mla-
dá“. Nutno připomenout, že termín pou-
tě byl vedle velikonoc dominantním
časovým mezníkem v roce. O tom by
mohli nejlépe vyprávět krejčovští mis-
tři a švadleny. Zatímco velikonoční
svátky bývaly příležitostí k přehlídce
jarních kolekcí, o pouti pak novinky
letního oblečení. Přípravy na pouS by-
ly velkolepé. V každé domácnosti se
uklízelo, pekly koláče a připravovala
hojná jídla. VždyS pouS byla příležitos-
tí k návštěvám rodinných příslušníků
a příbuzných z blízkého i vzdáleného
okolí. Možno říci, že takováto rodinná
setkání se uskutečňovala právě jen
o pouti, případně o posvícení. Rovněž
i pořadatelé společenských zábav ne-
zaháleli. Ve městě se konaly mohutné
přípravy na pouSové taneční zábavy,
které pak probíhaly u Černého koně“,
u „Žabků“, u „Biberů“ - ve Staré Bese-
dě, později též v sokolovně, případně
na krytém parketu na sportovním hřiš-
ti. Tolik tedy pouSové přípravy. 

A nyní si zmapujme místa, kde se
přeloučská pouS odbývala. Zábavní
podniky, tj. kolotoč, houpačky a střel-
nice měly své umístění na tzv. „Plác-
ku“, dnes již zaniklém novou komu-

nikací k benzinové stanici, hotelu Sport
a dále směrem na Prahu. Jinak stán-
ky prodejců s běžným pouSovým ar-
tiklem a četná pohostinství s nezbyt-
ným harmonikářem byly rozmístěny
po obou stranách bývalé Mariánské,
nyní Pardubické ulice, a to od křižo-
vatky ulice Račanské až ke hřbitovům,
včetně přilehlých ulic Sladkovského
či SBS. 

Neklamným znamením, že se blíží
závěr školního roku a nastanou prázd-
ninové radovánky, byl vždy příjezd tra-
dičních pouSových atrakcí rodin Ma-
Sátkovy a Ladmanovy s velkým kolo-
točem, malými i velkými houpačkami,
dvěma střelnicemi a orchestrionem.
Plácek ihned ožil a stal se pak po ce-
lé tři týdny každodenním dostaveníč-
kem nejen omladiny, ale i dospělých
a příslušníků armády. V MaSátkově
střelnici „kralovala“ starší dcera majite-
le Marie, ke které vzhlížela omladina
s velkým respektem, neb to byla sku-
tečná krasavice, čehož si byla také
patřičně vědoma a všechny tyto „mla-
díčky“ přehlížela jako zkušený hospo-
dář své pšeničné lány. Ale jako každá
žena měla i ona jistou slabost k dru-
hému pohlaví - ovšem na patřičné úrov-
ni a tím byl jeden náš starší přítel,
čerstvě vyřazený poručík hranické vo-
jenské akademie. A ten střílel pocho-
pitelně zdarma a navíc vzduchovkou,
která nebyla „zmanipulována“ pro nad-
hled či podhled. V druhé - Ladmano-
vě - střelnici byl každým klukem zvláš-
tě hodnocen úspěšný zásah figuríny
bubeníka, doprovázený hlučným „vir-
blem“ a rovněž výjezd cyklisty ze zavře-
ných vrat byl kvitován s uznáním. 

Pokračování příště

Použité prameny:

- Ústní informace od katolického fa-
ráře (zesnulého) kanovníka pana
Josefa Pohorského

- Josef Ledr: Dějiny města Přelouče

- Vzpomínka vlastní a přeloučských
přátel - důchodců
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Vzpomínka na přeloučskou pouq našeho mládí
František Hollmann



Je těžké a snad i nemožné najít v Rusku jedinou rodinu,
v níž nebyl během Velké vlastenecké války nikdo zabit ne-
bo zraněn. 

Protože mluvíme o obětech, dáváme přednost pojmeno-
vání Velká vlastenecká válka před II. světovou válkou. Pro
miliony sovětských občanů tato válka ve skutečnosti zača-
la 22. 6. 1941. Pro ostatní části Evropy již válka byla straš-
nou skutečností. 

Moje rodina nebyla výjimkou z obecného pravidla. V li-
stopadu 1941 můj dědeček Andrej (otec mého otce) se po-
koušel zastavit německé tanky pod Moskvou. Byl zraněn,
ztratil všechny prsty na obou nohách. Po zbytek života zů-
stal invalidou. 

21. 12. 1944, když už bylo zcela jasné, že Němci budou
poraženi, byl v malé české vesnici Krasnici zabit „strýc Va-
lera“, nejmladší bratr mé babičky Tamary. 

Obecně řečeno: nebyl to můj strýc, ale něco „jako“ můj
dědeček. Ačkoli jsem ho nikdy ve skutečnosti (ve skuteč-
ném životě) neviděl (nar. jsem se o 12 let později), byl to
pro mne vždycky „strýček Valera“. Zvykli jsme si mu tak ří-
kat v rodině, díky mé matce Natálii, jejímž strýcem Valerij
Bukin opravdu byl. 

Nemohu říci, že jsme o něm často mluvili. Babička byla
tichá žena a skrývala všechny své vzpomínky uvnitř sebe.
Maminka několikrát vzpomínala (bylo jí jen 7 let, když vál-
ka začala), že mladý „strýc Valera“ byl veselý, neustále roze-
smátý. Byl to on, kdo naučil mou matku jezdit na kole. 

A tak podle maminčiných vzpomínek vím, že v roce 1940
přišel Valerij Bukin z rodného SORMOVA (tj. velké průmy-
slové předměstí Niž. Novgorodu na březích řeky Volhy) do
Kyjeva. Vstoupil zde do Rudé armády k dělostřelectvu. Hned
co zazněly první výstřely Velké vlastenecké války - 22. 6.
1941 byl poslán bojovat proti fašistům. Po smrti babičky
Tamary, která zemřela 28. 2. 2012 ve věku 99 let, jsem zís-
kal hodně jejích poznámek, deníků, starých dopisů a foto-
grafií. Doufal jsem, že bych mohl najít bližší údaje o „strý-
ci Valerovi“. Bohužel, výsledky nebyly příliš příznivé. Našel
jsem jenom pár článků ze starých sovětských i českých
novin a několik fotografií. Byly pořízeny v květnu 1965
v Krasnici. 

Staré, zažloutlé kousky novin obsahovaly historii party-
zánské skupiny „ZAREVO“. Na fotkách jsem poznal babičku
Tamaru, její sestru Evženii a jejího manžela Borise. Boris,
shodou okolností, bojoval ve stejné oblasti Čech, poblíž Par-
dubic, v roce 1945. 

Při prohlížení těchto fotografií jsem začal vzpomínat a ná-
hle jsem si uvědomil, co jsem já sám zažil: Byl teplý, deš-
tivý den, předpokládám, že 9. 5. 1965 - 20. výročí velkého
vítězství nad fašismem. Bylo mi 9 let a studoval jsem v Pra-
ze ve škole při sovětském velvyslanectví. Moji rodiče byli no-
vináři a pracovali v Praze. Časně ráno školní autobus plný
žáků a učitelů přijel z Prahy do vesnice Krasnice. Šli jsme
k pomníku, položili tam květiny a já - jako příbuzný hrdiny
V. Bukina - jsem směl utrhnout kytičku pomněnek. Rostly

blízko zdi z červených cihel rozpadlého, zničeného domu
jako jediný z celého autobusu…

Když jsem přišel do Prahy pracovat jako šéf kanceláře
ITAR-TASS (největší inf. kanceláře moderního Ruska), rozhodl
jsem se najít místo spojené se „strýcem Valerou“. Nebylo to
těžké. Na ruském velvyslanectví jsem získal adresu a foto-
grafii jeho hrobu a památníku v Krasnici během několika
minut. Další krok byl přirozeně jasný - moje žena Xenie a já
jsme se rozhodli navštívit místo tak těsně spojené s historií
naší rodiny. 

Lidé, věřící v osud, by si mohli myslet, že to nebyla náho-
da, když jsme blízko památníku potkali naši kolegyni - Jit-
ku Myšičkovou - z redakce Přeloučského Roštu. Byl jsem
velmi rád, že nacházím památník v tak dobrém stavu. Po-
těšilo mne také, že místní zastupitelé tam umístili před 2 mě-
síci novou informační tabuli s fotografiemi zabitých partyzá-
nů a krátkou historii partyz. oddílu „Zarevo.“ 

Mezi ostatními obličeji jsem okamžitě poznal strýce Va-
leru. Jeho fotografie ve vojenské čepici, to bylo to jediné,
co jsem dokázal najít v archivu své babičky. 

Díky této informaci jsem se hodně dozvěděl o Zarevu. 
Bohužel v Rusku toho mnoho o těchto partyzánech, kte-

ří bojovali proti fašistům v lesích blízko Přelouče, nevědí ani
historikové zabývající se Velkou vlasteneckou válkou. 

A tak můj další krok bude pokus o zjištění dalších in-
formací o strýci Valerovi v ruských, vojenských archivech.
Jakmile budu mít nové informace, znovu napíšu článek do
přeloučského Roštu. 

Alexej Kartsev, 
velitel zastoupení ITAR-TASS v ČR
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Můj strýc Valera 



Vojenská a speciální výroba
Souběžně s výrobou přístrojů propagovaných ve veřejných

sdělovacích prostředcích a předváděných na různých výstavách,
probíhala i další výroba a vývoj. Výroba utajovaná, vyráběná
na pracovištích, kde přístup byl omezen pouze pro prověřené
osoby. Tato pracoviště a provozy byly ve většině podniků a zá-
vodech po celé republice. Tesla Přelouč začínala výrobou, kte-
rou uměla, a kterou odborní pracovníci montovali již za války -
speciální techniku, komunikační přístroje pro různé vlnové
rozsahy. Díky kvalitě a preciznosti připravovala, navrhovala
a vyráběla různé komponenty pro vojenské radiostanice a při-
jímače, ale i komponenty např. pro letouny MIG - vysoce přes-
né a náročné zařízení s požadavky na spolehlivost pro jištění
pilota při střemhlavém letu. Ve spolupráci se sesterskou a ne-
pravidelně i mateřskou Teslou Pardubice vyráběla pod různými
názvy a různým vybavením a parametry pojítka, později vy-
ráběná i pro civilní sektor. Pro měření a testování tankových
radiostanic byl vyvinut testovací přístroj, který umožňoval kva-
litní diagnostiku. Část přístrojů byla vyvíjena ve spolupráci s vý-

zkumným ústavem a.s. Popova Praha a Vojenským výzkumným
ústavem. Utajovaná pracoviště vyráběla přesné díly nejen pro
Teslu Přelouč, ale i pro jiné závody republiky, v nichž se vyrá-
běla vojenská zařízení. Pracoviště speciálu byla ostatním za-
městnancům nepřístupná a samotní pracovníci byli poučeni
o dodržování státního tajemství. Pro armádu i pro civilní potře-
by byl zkonstruován stojan bezobslužné bezdrátové stanice
v různých provedeních. Pro promítací přístroje byly průběžně
vyvíjeny a vyráběny zesilovače s různým výstupním výkonem.
V závodě byl zkonstruován přístroj pro svolávání osob při kri-
zových situacích, jeho výroba byla následně předána na Slo-
vensko. Pro výrobce audio kazet bylo vyvinuto a vyráběno zaří-
zení pro vícenásobné rychlopřepisování kazet. Počátek devade-
sátých let znamená ukončení speciální výroby, část programu
přechází do soukromých rukou, armáda ukončuje spolupráci
a vypovídá zakázky. S koncem Tesly končí i program vojenské
a speciální výroby. 

Příště: Hodnocení výroby a výrobků z pohledu Tesláků
p. Petr Schejbal 
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TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků

Inzerce



Krajce byla po staletí přisouzena zdobnost, líbeznost, fili-
gránská krása, uměla těšit, krášlit, byla svědectvím urozenosti,
svátečnosti, její tvary vyvolávaly úsměv a přinášely potěšení.

Paličkovaná krajka je královna mezi textilními řemesly, na-
bízí nevyčerpatelnou možnost technického, výtvarného i osobi-
tého řešení provedení. Ten, kdo pronikne do tajů výroby a na-
jde kouzlo klapotu paliček, těžko opustí tuto činnost.

K těmto tvůrčím osobnostem patří známá krajkářka - tex-
tilní výtvarnice Ing. Iva Vanžurová. Její výstava v Divišově vile
není náhodná, neboS pozvání přijala od paní Ivy Kyselové, kte-
rou vloni vyučovala základům paličkování na svém kurzu
v Jaroměřicích u Jevíčka. Je krajkářkou - lektorkou v teoretické
a praktické přípravě po celé České republice, na Moravě a ta-
ké v zahraničí. Co je ale nejdůležitější, že krajkářka Iva navíc
předává lásku k tomuto úžasnému řemeslu. Její svěřenkyně
díky trpělivému a vysoce odbornému výkladu snadno pocho-
pí základy paličkování, což poznala sama paní Iva Kyselová,
a proto její pozvání do Divišovy vily bylo upřímné a srdečné.

Prvního května 2014 připomněla v Divišově vile všem přícho-
zím autorská prodejní výstava Ivy Vanžurové spojená s malou
módní přehlídkou, že krajka je opravdu zdrojem radosti a po-
těšení.

Ing. Iva Vanžurová patří mezi naše současné přední textil-
ní výtvarnice. Narodila se v roce 1962 v Brně, kde prožila dětství
a vystudovala vysokou školu zemědělskou. S paličkovanou kraj-
kou se setkala poprve ve čtrnácti letech. Své znalosti rozvíjela
v letohradské pobočce Školského ústavu umělecké výroby Pra-
ha, kde v roce 1995 dostala osvědčení. Výuční list v oboru
„Ruční krajkářka“ na textilní škole ve Velkém Poříčí získala
v roce 1996. Výtvarné schopnosti rozvíjela pod vedením české,
světově proslavené krajkářky Milči Eremiášové na výtvarně za-
měřených kurzech v Praze. Díky velké podpoře celé rodiny - pře-
devším svých rodičů se může krajce věnovat na profesionální
úrovni. Vytváří ji ve všech podobách - od prostírání, přes oděv-
ní doplňky a bižutérii, až po krajku obrazovou. Od roku 2001
se intenzivně věnuje i malbě na hedvábí. Autorka je zakláda-
jící členkou a neformální vedoucí Atelieru Pavučina krajkářek
z Letohradu, který byl v předešlých letech jejím domovem. Od
roku 2005 vyučuje paličkovanou krajku v M-klubu ve Vysokém
Mýtě. Za své krajky získala 1. místo v soutěži Židovského muzea
v Praze - „Davidova hvězda“ a 1. místo v soutěži „Architektura,
věčná inspirace“ ve Ž�áru nad Sázavou. V roce 1992 měla první
výstavu a od té doby pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. 

Nezapomínejme, že česká krajka má přívlastek moderní
a stala se vzorem a učitelkou celému krajkářskému světu. Těm-
to hodnotám svého řemesla nezůstala nic dlužna ani Ing. Iva
Vanžurová, která se ujala také v Přelouči výuky kurzu v zápě-
tí druhý den po vernisáži - probíhal celé tři dny v Divišově vi-
le. Vynikající pedagogické schopnosti, pomocí nichž předává

své zkušenosti, ocenilo 14 začínajících i pokročilých krajkářek
z Přelouče a okolí. Paní Ing. Ivě Vanžurové i všem účastnicím
kurzu patří poděkování za obohacení kulturního života v Přelou-
či, pro kterou je výstava proslulé krajkářky z Letohradu poctou.

Marcela Danihelková
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Paličkovaná krajka a něžný dotyk 
malovaného hedvábí Ivy Vanžurové v Divišově vile



V sobotu 10. května si Trnaváci udělali po roce opět pěkný
den. Tentokrát přijelo zavzpomínat na své mládí mnoho nových
tváří - radost ze shledání byla upřímná. Vítr nás zavál do růz-
ných koutů země - rodáci přijeli nejen z Děčína, Prahy, Pardu-
bic, ale i z Moravy. 

Velký zájem byl tradičně o výstavu obecních kronik, kon-
cert místního pěveckého sboru v kostele a zábavný program
v přírodním areálu „V Ráji“. Tentokrát se hostům představili
se svým uměním junioři z Trnávky a ti, kteří mají v obci své
kořeny. Krev v žilách rozproudil divákům pohled na mladé
páry, tančící s lehkostí latinskoamerické tance. Následovala
hudební vložka v podání Joriky a Ládi - trnávecký Šporcl skli-
dil za Montiho čardáš zasloužený potlesk. Pastvou pro oči
byly i cvičenky z Chvaletic, které předvedly úchvatné aero-
bic show. 

Obecní úřad při organizaci setkání nezapomněl ani na zá-
bavu pro nejmenší - nafukovací hrady byly v mžiku dobyty
a malování na obličej toužilo získat skoro každé dítě. Se zápa-
dem slunce mohla začít na nově zbudovaném tanečním parke-
tu opravdová tancovačka - na své si přišly všechny věkové sku-
piny. Hezkou tečku za podařeným odpolednem udělal ohňostroj.
Snad každý si v sobě odnášel jiskřičku naděje, že za rok se
sejdeme zase...

A odhalené tajemství na závěr - cože nás to vlastně pořád
táhne domů? Je to paměS vody! PaměS pramenité vody v nás,
kterou jsme v dětství pili právě tady. Světoběžnictví mladých má
asi příčinu v mrtvé vodě z kohoutků. 

foto: http://jarkapa.rajce.net/Trnavka_setkani10.5.2014 
Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz

Rudolfův pohár
Národní hřebčín Kladruby nad Labem pořádal v dubnu

11. ročník mezinárodních závodů spřežení „Rudolfův pohár“.
Žáci školy se aktivně zapojili do pomoci při závodech po celé
čtyři dny. Ve čtvrtek a pátek při drezurních úlohách nosili dílčí
výsledky od všech rozhodčích, aby se mohlo zpracovávat prů-
běžné hodnocení soutěžících. V sobotu byl jejich úkol nejnároč-
nější a nejzodpovědnější. Celý den museli pozorně sledovat
a zaznamenávat jízdu spřežení povinnými průjezdy a pomáhat
rozhodčím v překážkách. V neděli vše vyvrcholilo a žáci půso-
bili v roli startéra a otvírali a uzavírali kolbiště. Přes všechny
tyto důležité úkoly nezapomněli podporovat domácí favority.
Fandění se vyplatilo, neboS soutěž čtyřspřeží vyhrál domácí Ji-
ří Nesvačil. Žáci si odnesli silné zážitky a zažili na vlastní ků-
ži pořádání mezinárodních závodů.

Jarní třídění starokladrubských koní
16. 5. 2014 proběhlo jarní třídění kladrubských koní. Vzhle-

dem k rekonstrukci hřebčína se však nekonalo na nádvoří NH,
jako tomu bylo v předešlých letech, ale v Selmicích. Předvede-
ni byli plemenní hřebci, klisny chovného stáda s letošními hří-
baty, koně nastupující do výcviku a starší klisny.

Kůň musel být předveden v zootechnickém postoji. Komise
hodnotila např. stavbu těla, celkovou kondici atd. Koně před-
váděli zejména zaměstnanci NH, ale i my žáci ze Střední ško-
ly chovu koní a jezdectví. Naším hlavním úkolem byla však vý-
pomoc s věcmi okolo.

Čistili jsme koně, hlídali hříbata, uzdili jsme, případně sedla-
li apod. Třídění koní se zúčastnily Lucie Nováková, Jana Sadíl-
ková, Kateřina Kučerová a já Eva Černohorská. Samozřejmě
tam s námi byla i naše vedoucí odborného výcviku Jana Cinci-
buchová, která na nás dohlížela a pomáhala nám. Na závěr
bych chtěla říci, že to pro nás byla velká zkušenost. 

Eva Černohorská, žákyně druhého ročníku
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Střední škola chovu koní a jezdectví 
Kladruby nad Labem

V Trnávce nejen vzpomínali



Vážení čtenáři. Kde jsou ty časy, kdy
jsem žehral na nedostatek vitamínů.
Dnes je doba jiná. Sluníčko probudilo
přírodu a vitamíny nám rostou, kam se
podíváme. 

Květáková polévka 
s drož�ovými knedlíčky
Budete potřebovat: květák, kostku
zeleninového bujónu, sůl, pepř, ze-
lenou petrželku, několik kuliček no-
vého koření, dva listy bobkového lis-
tu, uvařené brambory, na zahuštění
trošku polohrubé mouky. 
Na knedlíčky: 2-3 kostky droždí,
cibuli, lžíci oleje, vajíčko, strouhan-
ku, sůl, pepř, trochu dětské kru-
pičky. 
Postup: rozeberte květák na malé rů-
žičky, dejte do vroucí osolené vody, v ní
rozpusSte zeleninový bujón. Přidejte no-
vé koření, bobkový list a vařte, dokud
není květák téměř měkký. Vedle na
pánvičce na oleji osmažte dozlatova
nadrobno pokrájenou cibuli, přidejte
rozdrobené droždí, které za stálého mí-
chání rozpusSte. Pozor! Někomu rozpuš-
těné droždí poněkud páchne. Proto si
raději otevřete okno. Nechte vychlad-
nout. Přidejte vajíčko, strouhanku, sůl,
pepř, (trochu krupičky). Vypracujte těs-
to (nesmí lepit), z něj udělejte malé ku-
ličky, nebo lžičkami malinké bochán-
ky. Ty dejte do vařící vody, kde vaříte
květák. Krátce ještě vařte. Na závěr mů-
žete do polévky přidat na malé kostič-
ky nakrájené brambory. Posypte petr-
želkou. 

Pohanková polévka 
Budete potřebovat: uzený vývar, kost-
ku masoxu, mraženou zeleninu, hrst
pohankové krupice, (dá se nahradit
krupkami), na malé kostičky nakrá-
jené brambory, dva stroužky česne-
ku, pepř, sůl na dochucení, nakrá-
jené uzené maso. 
Postup: do vývaru dejte pokrájené bram-
bory, pohanku a masox. Uvařte doměk-
ka. Přidejte zeleninu a uzené maso, če-
snek a krátce povařte. Česnek si na-
drobno pokrájejte. Dle chuti připepřete,
případně přisolte. 

Svíčková trochu jinak 
Budete potřebovat: špalíček zadní-
ho hovězího, cibuli, voňavý špek,
hladkou mouku na zahuštění, divo-
ké koření, kořenovou zeleninu na-
krájenou na kostičky, zakysanou
smetanu, plnotučnou hořčici, ocet,
sůl, cukr, sádlo.
Postup: hovězí maso prošpikujte špe-
kem a na sádle zprudka ze všech stran
orestujte. Současně s ním téměř dozla-
tova usmažte jemně pokrájenou cibu-
li. Přidejte zeleninu, bobkový list, nové
koření a celý pepř zabalený v uzlíčku
z gázy. Podlijte vodou, přikryjte poklič-
kou. Za občasného promíchání a pod-
lévání vodou vařte do změknutí masa.
Maso vyjměte, též uzlíček s kořením
a bobkový list. Zeleninu rozmačkejte
vidličkou nebo ručním mixérem, zapraš-
te moukou, přidejte hořčici. Za stálého
míchání krátce povařte.
Na závěr pro zjemnění omáčky přidej-
te smetanu. Po mírném vychladnutí do-
chuSte octem a cukrem. 

Dušené vepřové na zelenině
Budete potřebovat: plátky vepřové
kotlety, cibuli, bílé kedlubny, menší

kapustu, brambory, sůl, mletý pepř,
drcený kmín, mletou sladkou pap-
riku, sádlo. 
Postup: plátky masa mírně rozklepejte,
po stranách nařízněte, osolte. Na sád-
le zprudka po obou stranách orestujte.
Přidejte pokrájenou cibuli a do sklo-
vata ji osmahněte. Přidejte nahrubo
postrouhané kedlubny a na nudličky
pokrájenou kapustu. Okořeňte, promí-
chejte, podlijte vodou a duste pod po-
kličkou do změknutí masa. Pak jej
vyndejte (udržujte v teple). Do zeleni-
nové směsi přidejte na malé kostičky
pokrájené brambory a vařte do jejich
změknutí. Na závěr můžete dochu-
tit solí, pepřem, kmínem. Můžete po-
dávat. 

Ředkvičková pomazánka 
Budete potřebovat: ředkvičky, měk-
ký tvaroh, Ramu, pepř, měkký sa-
lám, lžičku plnotučné hořčice, sůl,
(může být i majonéza)
Postup: Ramu s tvarohem rozšlehej-
te, přidejte namletý nebo velmi jemně
pokrájený salám, pepř, hořčici, (ma-
jonézu) a nastrouhané ředkvičky. Do-
bře promíchejte. Mě nejvíc chutná na
vece.

Přeji vám dobrou chuS. 
Pavel Culek 
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Kulinářské okénko !

Kulinářské okénko

Milí rodiče,
dovolujeme si Vám nabídnout 

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
s táborovou hrou Dva roky prázdnin

v termínu 27. července - 5. srpna. 

Tábor pořádá Církev československá husitská v rekreačním za-
řízení ve Vranicích u Jarošova v krásném prostředí Toulovco-
vých maštalí. Cena tábora je 2 200 Kč a je ze strany církve do-
tována. Tábor je určen pro školní děti, ale účastnit se mohou
i děti předškolní v doprovodu rodičů. Závazné přihlášky je třeba
odeslat na Farní úřad Církve československé husitské v Přelou-
či do 10. července, kde jsou k dispozici k vyzvednutí, a získat
zde další informace o pobytu osobně nebo na tel: 723 504 135

u paní farářky Terezy Š. Koselové  



Boží láska a lidská slabost
Milí přeloučští, prožíváme poslední

měsíc školního roku, a možná se už

těšíme na dovolenou. Děti a studující
musí ještě i s pedagogy zabrat, ale pak
přijde radost z vykonané práce. Našim
hokejistům, sice se dřeli, se nakonec
nepodařilo získat medaili; ani nebyl
důvod je za to kritizovat, nešlo o ži-

vot. I nejlepšímu hokejistovi občas po-
volí nervy a mediální hvězda, tedy taky
jenom člověk si někdy bohužel ubli-
žuje až k smrti, ale je zde i Boží milo-
srdenství, odpuštění, jak se říká, chy-
bovat je lidské, odpouštět je božské.
Prvního června to bude 40 dní od veli-
konoc, kdy církev slaví Nanebevstou-
pení Páně. Zmrtvýchvstalý Ježíš se zje-
vuje, ale „jen“ věřícím, kteří s láskou
po něm touží a jej hledají. A ty? Pak
se vrací zpět k Bohu, ale slibuje náhra-
du, pomoc - Ducha Svatého. Na pouti
ve svaté zemi jsem v Jeruzalémě navští-
vil údajné místo nanebevstoupení. Dnes
místo nepatří křesSanům, ale arabové
sem poutníky pustí. V červnu pak křes-
Sané slaví svátek Seslání Ducha Sva-
tého, další neděli pak slavnost Nejsvě-
tější Trojice, toto tajemství křesSanské
víry připomínají i sloupy, (takový sloup
mají i v Cholticích na náměstí), dále
následující čtvrtek slavnost Těla a Krve
Páně a pak za týden v pátek slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Nejeden
pěvecký sbor zpívá v repertoáru i du-
chovní písně jako Panis Angelicus-An-
dělský chlebe, od Césara Franka, nebo
Ave Verum Corpus - Zdrav bu� pravé
Tělo, od Ch. Gounoda, nebo Ó saluta-

ris hostia - Ó spasitelná hostie, od To-
máše Akvinského. I náš chrámový sbor
Ad Libitum potěšuje lidi svým zpěvem,
naposled některé návštěvníky při no-
ci kostelů. 

Kdysi se slavily průvody Božího Tě-
la i v Přelouči a někde se tato tradice
znovu zavádí. Jednou jsem se ptal po-
křtěného pána, proč přestal chodit do
kostela a na mši? Zamyslel se a na-
konec řekl, že to byla lenost. Je prav-
dou, že podmínkou přijímání v kato-
lickém kostele je křest; manželství
uzavřené před Bohem a církví v koste-
le; víra v přítomnost Boha v promě-
něné hostii; pravidelná účast na mši;
a alespoň jednou v roku se vyznat z hří-
chů knězi ve zpovědi. Je mnoho po-
křtěných křesSanů, kterým hřích-lenost,
nebo pýcha, a neochota odpouštět brá-
ní účastnit se společenství, modliteb,
mše. Naopak jsem se potěšil, jak si dva
pánové nedávno vlezly do vlasů, a po
nějaké době si odpustili a po mši se
spolu bavili a usmívali se na sebe.
Jsme všichni slabí lidé, ale přesto zá-
roveň Boží láska proměňuje naši za-
tvrzelost. Přeji všem lidem krásný čer-
ven, pomoc Boží všem, kdo o ni stojí
a pěkné dny. Váš otec duchovní, Lubo-
mír Pilka.

Obrázek 1, kaple nanebevstoupení
v Jeruzalémě a 2, monstrance (mon-
strare-ukazovat) ze sedleckého kláš-
tera v Kutné hoře.
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Eucharistie - výhra, kterou si ne-
ní možné nechat utéct. Slavný ital-
ský spisovatel Alessandro Manzoni
denně chodíval na mši svatou. Když
byl starší, dostal silné astma. Byla
právě neděle a velmi špatné počasí.
Manželka ho přemluvila, aby nešel
do chrámu na mši svatou, aby se je-
ho zdravotní stav nezhoršil. Ale na-
konec byl celý den neklidný. Něco
mu chybělo. Když ho odpoledne na-
vštívil přítel, zpozoroval jeho nespo-
kojenost a zeptal se na příčinu. On
mu všechno povyprávěl a řekl, že ho
velmi mrzí, že nebyl na mši svaté.
Přítel ho začal uklidňovat, prý to byl
oprávněný důvod, neboS jeho zdraví
je skutečně chatrné. Tehdy mu Man-
zoni řekl: „Představ si, že los, který
jsem zakoupil, by vyhrál milion lir.
Dnes by byl poslední den, kdy se dá
nahlásit výhra, a musím to učinit
osobně.

Do páté hodiny se to musí nahlásit,
jinak výhra propadne. Ale počasí by
bylo špatné a můj zdravotní stav váž-
ný. Mám nechat propadnout výhru?
Nebyla by to škoda? Moje žena a ty
byste mě přemlouvali, abych nešel?
Zajisté byste mi řekli: Jen se dobře
obleč, vezmi si deštník, protože to by
byla velká škoda nechat propadnout
takové peníze.“ Přítel hlavou přikývl.
A spisovatel pokračoval: „Vidíš, mi-
lion lir je veliká škoda. Každá mše
svatá má nekonečnou hodnotu, a té
není škoda?“ Pomysleme si, co mše
svatá znamená, a co způsobuje sva-
té přijímání. Účinkem této svátosti
nastává v duši toho, kdo ji hodně
přijímá, sjednocení člověka s Kris-
tem. A všechny účinky, které má tě-
lesný pokrm a nápoj na tělesný ži-
vot - jeho udržování, vzrůst, obnovo-
vání a potěšení -, způsobuje tato svá-
tost v duchovním životě.

Výběr z kázání: Peter Mášik



ČERVEN V JAKUB KLUBU
Preventivní program měsíce května byl tematicky zamě-

řen na první pomoc a činnost integrovaného záchranného
systému. S blížícími se prázdninami je nutné, aby děti vě-
děly, jak reagovat v situacích, kdy je ohroženo zdraví nebo
život člověka. Proto se zúčastnily několika besed a exkurzí,
které jim přinesly mnoho nových informací a praktických
ukázek. Cílem bylo děti seznámit s prací jednotlivých zá-
chranných složek a naučit se základy první pomoci. S dět-
mi jsme navštívily dopravní hřiště, které je určené k výuce
dopravní výchovy, kde si vyzkoušely, jak se správně chovat
na silnici v roli cyklisty. Záchranný hasičský sbor města Pře-
louč pro nás připravil besedu na hasičské stanici s ukázkou
hasičského vozu. Záchranná služba nám ukázala, jak oše-
třit raněného, jaké informace jsou důležité při volání RZS.
Děti si vyzkoušely s pomocí pomůcek resuscitaci člověka.
Tímto bychom rádi poděkovali jednotlivým složkám za je-
jich nám věnovaný čas. V květnu proběhla již tradičně ak-
ce kuželky.

V měsíci červnu se zaměříme na velmi početnou skupi-
nu naší populace - seniory. Dětem vysvětlíme, jaké změny
přicházejí se stářím. Budou seznámeny s chováním ke star-
ším, s úctou a respektem k nim. Navštívíme Domov u Fontá-
ny v Přelouči, kde děti předvedou pěvecké vystoupení, aby
potěšily klienty tohoto zařízení. 

Bc. Mirka Škávová, sociální pracovnice

AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
V pátek 25. 4. 2014 otevřela poprvé své dveře ambulant-

ní odlehčovací služba. Své blízké nám svěřily do péče 3 pe-
čující rodiny. V čase, kdy jejich rodinní příslušníci zaslou-
ženě odpočívali nebo využili čas k pochůzkám, my jsme
při čaji a dobrém koláči povídali a přitom trénovali svou
paměS. Vzpomínali jsme na mládí, na svou rodinu, na svá
povolání a také jsme si společně přečetli pohádky.

Další možnost využití ambulantních služeb bude v pá-
tek 27. 6. 2014 v čase od 9 do 10.30 hod.

Pokud Váš blízký není už schopen transportu do naší
ambulantní služby, můžeme strávit čas s ním v jeho domá-

cím prostředí a pečujícím poskytnout prostor pro jejich vol-
ný čas i dovolenou.

Vaše otázky rádi zodpovíme a poradenství poskytneme
na tel. č. 731 593 916 Bc. Monika Krejčíková

Podpora rodiny - poradna pro rodiny s dětmi
Od března 2014 jsme začali poskytovat novou formu

naší služby tzv. ambulantní. Můžete za námi přijít do naší
kanceláře a poradit se o tom, co vás trápí, výchovné a škol-
ní problémy dětí, finanční potíže, zadlužení, komunikace na
úřadech, špatné bydlení a další problémy.

Několik maminek samoživitelek už naši poradnu využi-
lo a my se těšíme na další. Nebojte se na nás obrátit, nemu-
síte nám říkat své jméno ani bydliště, za návštěvu u nás nic
nezaplatíte, služba je diskrétní, informace od Vás nikomu
neposkytujeme.

Jsme tu pro Vás každé pondělí od 10 do 16 hod., v na-
šich prostorách, na adrese Přelouč, Českobratrská 84,
nedaleko od Billy. Další informace na tel. 731 598 913-4,
nebo email hudcova.charita@seznam.cz.

Rita Hudcová, vedoucí služby

6 / 2014 29

Napsali nám !

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



V sobotu 26. 4. 2014 se mladí hasiči přeloučského sboru
ČHJ Přelouč zúčastnili hasičské soutěže v Lipolticích. Závody
probíhaly jako součást hry PLAMEN, která je celorepublikovou
soutěží pořádanou SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska). Soutěžilo se ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci.

Přeloučský sbor byl tentokrát reprezentován dvěma družstvy
mladších žáků (děti do 11 let). Soutěžními disciplínami byly:
štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 m.

Úsilí a snaha se opravdu vyplatily, neboS se jim podařilo do-
sáhnout velmi dobrých výsledků, o čemž svědčí jejich celkové
umístění.

Družstvo Přelouč I si vybojovalo 2. místo a získalo stříbrné
medaile. Družstvo Přelouč II, které bylo zastoupeno i několika
nejmladšími členy celého sboru, si vysoutěžilo krásné 11. mís-
to z celkového počtu 16 družstev. 

Děti si celou akci velmi užily a již te� se těší na další závo-
dy a soutěže, které je ještě v letošní sezóně čekají. Doufáme,
že jejich úspěchů bude stále jen přibývat, a že jim jejich píle
a snaha vydrží, co nejdéle. 

kolektiv vedoucích

Rok od roku roste popularita jízdy na kolečkových bruslích.
Jakmile zjara počasí ukáže vlídnější tvář, vyjedou do ulic desít-
ky nadšenců „obutých kolečky“, dětmi počínaje a generací vyšší-
ho středního věku konče. Někteří jen tak pro zábavu, jiní aby
shodili přebytečné kilogramy, ale jsou i tací, pro něž je tento
způsob pohybu doslova dopravním prostředkem kupříkladu do
zaměstnání. V každém případě je třeba nezapomínat na bez-
pečnost svoji, jakožto bruslaře, ale i ve vztahu k ostatním účast-
níkům provozu. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích řadí brusla-
ře mezi chodce. To mimo jiné znamená povinnost užívat pře-
devším chodníku nebo stezky pro chodce. Bruslař se však ob-
vykle pohybuje značně vyšší rychlostí než „pěší“ chodec. Proto
mu je uloženo zákonem, že nesmí na chodníku nebo na stez-
ce pro chodce ohrozit ostatní chodce. A možná i proto, že se
rychlostí pohybu bruslař více podobá cyklistovi, zákon brusla-
řům umožňuje užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro
cyklisty avšak musí jet jednotlivě za sebou a řídit se světelný-
mi signály pro cyklisty. K vlastní bezpečnosti bruslaře se dopo-
ručuje použít ochranou přilbu cyklistického typu a za sníže-
né viditelnosti oblečení s reflexními prvky či reflexní vestu. No
a obecně by měl být každý účastník provozu obezřetný, tole-
rantní a ohleduplný. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D. dopravní specialista 
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Ve dnech 13. až 15. června
se uskuteční již 58. ročník Ce-
lostátního žákovského turnaje
na fotbalovém stadionu v Pře-
louči za účasti dvanácti týmů,
letos pouze z České republiky.

Ve skupině „A“ se utkají:
FC Vysočina Jihlava, MFK Vítko-
vice, Bohemians Praha 1905,
FK Pardubice, FK Kolín, FK Čá-
slav. Skupinu „B“ tvoří: FK Bau-
mit Jablonec, MFK OKD Karvi-
ná, TJ Svitavy, 1. FC Slovácko,
FK Přelouč, FK Baník Most. 

V pátek a v sobotu utkání
ve skupinách, v neděli zápasy
o celkové umístění.                

Přij�te povzbudit mladé fotbalisty na náš stadion. Výbor CŽT 

... než obuješ kolečka 

HASIČSKÉ ZÁVODY 
V LIPOLTICÍCH

Mladí fotbalisté opět v Přelouči! 



Měsíc červen je hlavně měsícem dětí. Na počátku slaví svůj
svátek, tak jak tomu bude např. hned 1. 6. na Dětském dnu
na Babiččině dvorečku v Licibořicích, aby pak na konci
skončily se školou a rozutekly se na dva měsíce zasloužených
prázdnin.

První červnový víkend bude tradičně patřit Festivalu decho-
vých hudeb v Polanského Přelouči, který bude finišovat právě
7. 6. Sobota 14. 6. nabízí několik velmi zajímavých typů na
příjemně strávené dny volna. Ve městě Nasavrky proběhne kaž-
doroční Malý nasavrcký triatlon. Největší akcí v Železných
horách bude bezesporu setkání pod rozhlednou Barborka, kte-
rá uvítá již VIII. ročník Tradic Železnohorského regionu. Zve-
me vás na ukázky železnohorských řemesel, dobré jídlo i pití
a nebude chybět ani pozvánka na kulturní vyžití po celé odpo-
ledne. Nedaleko odtud mohou večer „tvrdí rockeři“ navštívit
„Rockovou pípu Radia Beat“ na choltickém zámku. 

Tam se uskuteční přesně týden poté, ovšem v „komorním
duchu“, setkání chrámových sborů, které patří již také k chol-
tickým tradicím. Tento den, tedy 21. 6. i den následující vás
zvou včelaři z Nasavrckého arboreta na jejich Den otevřených
dveří. Regionální producent kvalitního medu připravil pro návš-

těvníky ukázky práce se včelstvy, ale i možnost zakoupení le-
tošní čerstvé produkce v místní prodejně Včelka. V neděli 22. 6.
se pak můžete s dětmi opět zajet podívat do Choltic na Lout-
káře na zámku a rozloučit se s nimi se školním rokem.

28. 6. zaje�te určitě do Žlebských Chvalovic do palírny pa-
na Kutílka. Budou se tam pokoušet o rekord v naplnění nej-
větší sklenice nakládané zeleniny na ma�arský způsob,
při němž jistě zažijete spoustu legrace. Čeká vás tam také býk
na grilu od místního regionálního chovatele a chutné brambo-
ráčky. Konec měsíce mimo jiné patří obyvatelům Třemošnice,
kteří budou 28. 6. oslavovat 20. výročí města na Berlově vá-
pence v Závratci. Jako každý rok tento víkend ozáří divadelní
společnost Andor a její ohnivá „Fire show“ hrad Lichnici. 

Informační centra regionu

6 / 2014 31

Kultura !

ČERVEN V ŽELEZNÝCH HORÁCH 

V těchto dnech probíhá výstava o díle a životě Františka
Bílka (1872 - 1941), významném představiteli secese a sym-
bolismu, sochaři, grafiku, architektu a křesSanském mystiku,
který žil a pracoval v Chýnově a v Praze.

Po studiu na Akademii výtvarných umění v Praze absolvo-
val stipendijní pobyt v Paříži. 

Ve svých dílech ztvárňoval křesSanská témata, náměty z vý-
chodních náboženství a z českých dějin.

Aktivně působil v nově založené Církvi československé
(1920). Podílel se na výzdobě interiérů mnoha sborů a modli-
teben, navrhl podobu praporů, hostií, bohoslužebných oděvů
a znaků církve a neustále promýšlel směřování a úlohu církve
ve společnosti.

Mnohé z jeho myšlenek, o hluboké víře a uměleckých ná-
zorech vyčteme z bohaté korespondence s jeho přáteli, mezi
které se řadil básník a prozaik Julius Zeyer, básník Otokar Bře-
zina, hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster a jeho bratr
Viktor Foerster, malíř a mozaikář a další. 

S fotografiemi Bílkových děl a jeho rodinou se můžete se-
známit ve sboru Tůmy Přeloučského každý den od 8 do 17 hod.
do 18. června.

FRANTIŠEK BÍLEK
VE SBORU

TŮMY PŘELOUČSKÉHO

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076

Kontakt: 725156016, e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

TIC Heřma-
nův Městec
Nám Míru 288

tel. 
469 625 147
infocentrum@
mesto-hm.cz

IC Přelouč
Masarykovo

nám. 26
tel.

466 094 155
kulturni.sluzby@
mestoprelouc.cz

IC Třemoš-
nice

1. Máje
tel.

469 611 135
ic@

tremosnice.cz

IC Seč
Chrudimská

94
tel.

469 676 900
info@

mestosec.cz

IC Nasavrky
Náměstí, 
Zámek 1

tel.
469 677 566
ic-nasavrky@
ckmacek.cz
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Pestrou paletu kolektivních sportů
provozovaných v Přelouči rozšířili na pod-
zim loňského roku futsalisté a ve své
první sezoně si nevedli vůbec špatně. 

Futsalový oddíl FC Mazáci Přelouč
vznikl v březnu 2013 a už na podzim
vstoupil do regulérních soutěží pořáda-
ných Fotbalovou asociací České repub-
liky. Naše mužstvo jsme přihlásili do
Okresní futsalové ligy Kolín, protože na
Pardubicku se žádná oficiální okresní
soutěž bohužel nehraje. Do kolínské
soutěže se přihlásilo celkem 11 celků,
které byly před startem sezony rozděle-
ny do dvou základních skupin. Z obou
skupin pak postupovaly tři nejlepší tý-
my do nadstavbové části, kde bojovaly
o titul přeborníka okresu. Mazáci Pře-
louč byli nalosováni do základní sku-
piny B, kde se postupně utkali s celky
Play or Die Kolín, FC Kouřim, Sokol Bý-
chory, Hero Team Kolín a Startip Řečany. 

Naše mužstvo, složené z mladých
hráčů, převážně bývalých studentů zdej-
šího gymnázia, vstoupilo do soutěže
výborně. Hned v prvním utkání jsme
v přeloučské hale před pěknou divác-
kou kulisou zvítězili 6:0 nad kolínským
Play or Die. V dalších dvou zápasech
přišly ale porážky od Kouřimi a Býchor.
Postup ze základní skupiny nám tak za-
jistila až těsná výhra 3:2 v posledním
kole proti Startipu Řečany. V tomto „der-
by“ navíc padl divácký rekord, který do
konce sezony nebyl překonán. Napína-
vý zápas sledovalo v přeloučské hale
130 diváků. 

V nadstavbové části pak bylo naším
cílem uhájit tuto soutěž i pro příští se-
zonu. Znovu nás čekaly Startip Řečany
a Sokol Býchory, které ze skupiny A do-
plnily TJ Polepy, Krampol Kolín a Věšák
Butabi Kolín. Na první vítězství si naši
příznivci museli počkat až do čtvrtého
kola, kdy jsme porazili tehdy ještě líd-
ra tabulky TJ Polepy 5:3. V dalších ko-
lech se nám podařilo udělat z domácí
haly i díky obrovské divácké podpoře
pevnost, kde nikdo ze soupeřů do kon-
ce sezony nevyhrál. Poraženi z Přelou-
če, odjely celky Býchor i Polep. Navíc se
nám podařilo získat důležité tři body
v napínavém utkání v Kolíně proti do-

mácímu Krampolu. Tento zápas osob-
ně hodnotím jako takový vrchol sezony.
V 15. minutě jsme prohrávali už o tři
branky, ale nepříznivý vývoj jsme zvrá-
tili a vítěznou brankou na 5:4 z poslední
minuty utkání rozhodli. Na tento zápas
jsme také kvůli enormnímu diváckému
zájmu o naše domácí zápasy vypravili
autobusový zájezd. Zájem o tuto akci
pak předčil veškerá naše očekávání,
neboS do Kolína vyjel z Přelouče auto-
bus zaplněný do posledního místečka.
Neméně úspěšný autobusový zájezd
jsme proto zopakovali i o 14 dní poz-
ději na utkání s Věšákem Butabi, kde
jsme ale výsledkově tak úspěšní už bo-
hužel nebyli. 

Svého vytyčeného cíle - záchrany
v soutěži - jsme dosáhli tři kola před
koncem, kdy jsme nasbírali dostatek bo-
dů, které nám zajistily účast v 1. lize
okresu i pro příští sezonu. Vyvrcholením
soutěže pak bylo domácí utkání se Star-
tipem Řečany v předposledním kole, kdy
hosté bojovali o titul a my jsme do těch-
to bojů mohli zasáhnout také. Strhující
zápas skončil remízou 5:5, která Star-

tipu vzala definitivní šanci na titul. Pro
nás byl tento výsledek naopak odmě-
nou za celou sezonu, kdy nás diváci
podporovali ve velkém počtu a během
našich utkání vytvářeli báječnou atmo-
sféru. Na všechna domácí utkání Ma-
záků Přelouč v sezoně 2013/2014 při-
šlo dohromady přes 900 diváků, což je
na zdejší poměry neuvěřitelné číslo a my
si toho obrovsky vážíme. Svoji první se-
zonu zakončili Mazáci Přelouč na 4. mís-
tě Okresní futsalové ligy Kolín. Do nové
sezony vstoupíme znovu na začátku
listopadu. 

Touto cestou bychom rádi poděko-
vali Městu Přelouč, které nám pro příš-
tí sezonu poskytlo finanční dotaci na
úhradu nákladů za sportovní halu. Vel-
ký dík patří také Billiard Clubu Rio a Re-
stauraci Na Staré poště, kteří nás pod-
pořily i v první sezoně. 

Více toho o nás naleznete na 
www.mazaciprelouc.cz nebo 
na acebook.com/mazaciprelouc.

Za FC Mazáci Přelouč
Václav Rokyta, předseda klubu
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Přeloučský futsal 
přitáhl v první sezoně stovky diváků

Horní řada zleva: Jan Sůra, Marek Záruba, David Hajn, David Machač, Milan
Březina, Jakub Kmošek, Michael Vančura a Luboš Machačný.
Dolní řada zleva: Michal Jirka, Václav Vančura, Jan Pokorný, Václav Rokyta, Jakub
Novák, Martin Jedlička, Petr Šanda a Tomáš Smolík. Chybí: Tomáš Suchánek, Marek
Ružička a Libor Cápay.



Zpráva k činnosti týmu 
za měsíc duben

Na konci měsíce dubna se náš ženský tým zúčastnil závo-
dů ve všestrannosti ve Vysokém Mýtě. Naše sportovkyně závo-
dily v kategoriích starší žákyně III. a IV. i dorostenky a to v gym-
nastice (přeskok, hrazda, kladina, prostná), šplhu, plavání
a atletice (běhy na krátkou a dlouhou traS, hod kriketovým
míčkem a vrh koulí, skok daleký). 

Náš tým vyhrál přední příčky a tak vlastně vzal ostatním
týmům, co mohl. 

Starší žákyně III. Adéla Mrkvičková obsadila v plavání na
50 m třetí místo, ve šplhu také třetí místo, ve sportovní gymnas-
tice 5. místo a v atletice opět třetí místo. Celkově se Adéla ve
své kategorii s počtem 2292 bodů umístila na třetím místě. 

V kategoriích starších žákyň IV. závodila Andrea Lhotová,
Eliška Křemenáková a Kateřina Elisová. 

Andrea Lhotová se dostala na 3. místo v plavání na 50 m,
1. místo ve šplhu, první místo ve sportovní gymnastice i první
místo v atletice, s celkovým počtem 2586 bodů převálcovala
na plné čáře své kolegyně a vystoupala na nejvyšší stupínek
a na krku se jí leskla zlatá medaile.

Eliška Křemenáková se zařadila v plavání na 1. místo, 3. mís-
to ve šplhu, druhé místo ve sportovní gymnastice i atletice, bra-
la za svůj výkon se ziskem 2014 bodů druhé místo a vyhrála
stříbro. 

Kateřina Elisová získala druhé místo v plavání, druhé mís-
to ve šplhu, třetí místo za sportovní gymnastiku i atletiku, za
své výkony dostala bronzovou medaili s počtem 1805 bodů. 

V kategorii dorostenek Kristýna Hubáčková obsadila za své
výborné výkony v plavání na 100 m první místo, za sportovní
gymnastiku první místo, za atletiku také první místo, tudíž s cel-
kovým počtem 2906 bodů vyhrála zlatou medaili. 

Andrea Lhotová, Eliška Křemenáková i Kristýna Hubáčko-
vá automaticky z výsledků umístění postupují do celorepub-
likového závodu všestrannosti, který se uskuteční v polovině
měsíce června. Adéla Mrkvičková a Kateřina Elisová jsou ná-
hradnicemi, tudíž všechny stále musí tvrdě trénovat, aby v Pra-
ze předvedly nejlepší výkony. 

I má osoba se aktivně zapojila do závodů ve všestrannos-
ti, poprvé jsem si vyzkoušela roli rozhodčí na přeskoku, hodno-
tily jsme spolu s kolegyní z Pardubic výkony nestranně a spra-
vedlivě. 

Naše sportovkyně byly celkově za své chování, výkony i umís-
tění velmi pochváleny hlavní rozhodčí závodu. 

I já bych tímto chtěla znovu všem zmiňovaným poděkovat
za porážku sokyň ve svých kategoriích, a že se T. J. Sokol opět
na závodech všestrannosti neztratil. Jsem moc na své svěřen-
kyně hrdá a pyšná☺. 

Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.
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TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč

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

http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/ Zdeněk Vamberský

Celkové umístění žákyň III.

Celkové umístění žákyň IV. 

A tolik máme diplomů a medailí celkově ☺



Výlet s „Klasem“ do Ostré
Do malé vesnice Ostrá se dostanete poho-

dlně vlakem s přestupem v Kolíně směrem Po-
děbrady. Z vlaku jsme vystoupili jednu zastáv-

ku před Lysou nad Labem. 1 km dlouhá cesta nás dovedla do
komplexu Botanicus, který má dvě části. My jsme nejdříve ab-
solvovali zahrady. Na dvouhodinové procházce jsme shlédli
bylinkové záhony, prošli jsme bludištěm, v Arboretu Dagmar
a v. Havlových nás zaujaly tabulky s názvy stromů, které daro-
valy různé osobnosti nejen z České republiky. Okouzlily nás
zvláště klášterní zahrady, zejména ta bílá. Součástí celé plo-
chy jsou i relaxační zahrada, včelíny, sady, levandulová pole,
ale i ohrady s hospodářskými zvířaty. Úplně na začátku je mož-
né si prohlédnout Centrum řemesel. Stavby netvoří repliku ves-
nice. Tvůrci si kladli za cíl vytvořit atmosféru a kulisu pro jed-
notlivá řemesla. Se stavbou dílen bylo započato v roce 1999
a v roce 2000 se zahajoval provoz. Ve 44 různých částech cen-
tra se seznámíte s výrobou svíček, košíků, provazů, hrnců, lou-
tek, papíru, uvidíte rýžování zlata, truhlárnu, kamenickou dílnu

kovárnu, lékárnu a celou řadu dalších objektů. Nakonec je mož-
né zakoupit v místním obchůdku mýdla, čaje, kosmetiku, ruční
papír, oleje, esence a další. 18 členů Klasu prožilo v Botanicu-
su hezký den.

Další akce Kočárová cesta z Řečan do Zdechovic a dále na
skalní útvar Obří postele svědčí o tom, že i v blízkém okolí na-
šeho bydliště je co navštívit.

Kubátová Anna

Oddíl Rodiče a děti zorganizoval cvičení v maskách. Nej-
dříve si malí cvičenci jako rozcvičku zatancovali ptačí tanec
a pak už s pomocí rodičů plnili různé úkoly. Zdolávali malou
překážkovou dráhu, nosili míček na lžíci, shazovali kuželky,
trefovali se do bedny, lyžovali na novinách, malovali apod. Na-
konec všichni dostali odměnu.

Te� se všichni těší na výlet do ZOO Liberec, který se usku-
teční se 6. června. 
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Klub aktivní senior (KLAS)

Turnaj mladších žáků 
- Tatra 13. 4. 2014

Úvodní turnaj jarní sezóny se odehrál na Strahově - tré-
ninkové hřiště Tatry Smíchov. Na turnaj jsme odcestovali s je-
denácti hráči, nezúčastnila se pouze Kuchyňková (nemoc). Tur-
naje se zúčastnilo devět mužstev, které se podle výkonnosti roz-
dělily do dvou skupin. Naše mužstvo bylo zařazeno do silné
skupiny A. Doufám, že se hráči vyburcují od začátku turnaje,
vždy jim trvá, než se dostanou do tempa a herní pohody.

Hned v prvním utkání jsme narazili na Říčany, první po-
ločas jsme dobře bránili a soupeř měl s naší obranou hodně
práce. Za to v druhé půli nás úplně rozebrali a drtivě porazili.
Ve druhém zápase jsme se utkali s domácí Tatrou, opět jsme

dlouho soupeře trápili a konec utkání a výsledek byl nakonec
jednoznačný pro Tatru. Ve třetím utkání jsme porazili Petrovi-
ce. Kdybychom ještě udělali míň chyb, skóre by bylo výrazněj-
ší. V posledním utkání jsme se utkali se Spartou. Po celý zápas
jsme byli lepší a vedli. Ztráta koncentrace v samém závěru - po-
slední dvě minuty naše mužstvo připravilo o vítězství. NeboS
soupeř stačil nejen vyrovnat, ale i položit vítězný bod v po-
sledních vteřinách utkání. Přesto si všichni hráči zaslouží po-
děkování za bojovnost a nasazení v celém turnaji.

Utkání našeho mužstva
Přelouč - Říčany A 0 : 9 
Přelouč - Tatra Smíchov 0 : 5 
Přelouč - Petrovice 4 : 0 
Přelouč - Sparta Praha 2 : 3

Umístění v turnaji
1. Říčany A 12 33 : 0 
2. Tatra Smíchov 9 13 : 12

RUGBY

Cvičení nejmladších
v SOKOLE



3. Sparta Praha 9 8 : 9
4. Přelouč 6 6 : 17
5. Petrovice 4 2 : 24 

Sestava našeho mužstva
Kristýna Daňková, Klára KošSálová, Matyáš Brouček, Lukáš Do-
ležel, Richard Jezdinský, Vlá�a Kasal, Štěpán Krejzl, Lukáš
Maisner, Luboš Petržílka, Vítek Rozkošný, Petr Suchý
Bodovali - Krejzl Št. 3x, Petržílka L. 2x, KošSálová K. 1x
Trenér Zbyněk Doležel

Zpracoval Oczadlý Zdeněk 

Velikonoční mezinárodní turnaj
mladších žáků - Petrovice 20. 4. 2014

V neděli 20. dubna se v Petrovicích odehrál mezinárodní
turnaj mladších žáků U 13. Odcestovali jsme pouze s 9 hráči
a přáli jsme si, aby se nám nikdo z hráčů během turnaje ne-
zranil. Chyběli Doležel L. - nemoc, KošSálová K. a Suchý P. Přes-
to, že jsme byli citelně oslabení, ostatní hráči na turnaji ze se-
be vydali všechny své síly a za to jim patří velké poděkování.
I když jsme udělali v utkáních hodně chyb a soupeři nás za
to nemilosrdně trestali. Moc mě mrzí první půle se Spartou, kdy
jsme hráli naivně a odevzdaně. Za to druhá půle byla o něčem
jiném a Spartu jsme převálcovali 3 : 1. Soupeři s námi hráli dost
drsně a tvrdě, dvakrát byla ošetřována Daňková a jednou
Petržílka a Kasal. 75 % bodů jsme obdrželi přes naše mladé
a malé hráče, i když ti bojovali a dřeli. Říčany, to je mužstvo
někde hodně vysoko, a když prohrají tak jedině s cizinci, ne-
bo s Říčany B. 

Výsledky našeho mužstva - skupina A
Přelouč - Říčany A 1 : 10 
Přelouč - Sparta Praha 3 : 5 
Přelouč - Heusenstamm 1 : 7

Umístění
1. Říčany A 9 26 : 1 
2. Heusenstamm 6 8 : 7
3. Sparta Praha 6 6 : 10
4. Přelouč 3 5 : 22

Výsledky našeho mužstva - skupina Plate
Přelouč - Petrovice 3 : 0 
Přelouč - Plzeň 8 : 1 
Přelouč - Tatra Smíchov 0 : 5

Umístění - Plate
1. Tatra Smíchov 11 20 : 2
2. Sparta Praha 10 18 : 7
3. Přelouč 8 14 : 11
4. Petrovice 7 13 : 10
5. Plzeň 4 2 : 27

Sestava našeho mužstva
Kristýna Daňková, Klára Kuchyňková, Matyáš Brouček, Richard
Jezdinský, Vlá�a Kasal, Štěpán Krejzl, Lukáš Maisner, Luboš
Petržílka, Vítek Rozkošný
Bodovali - Petržílka L. 5x, Krejzl Št. 4x, Rozkošný V. 3x, Daň-
ková K. 1x, Kuchyňková K. 1x, Jezdinský R. 1x, Brouček M. 1x
a Maisner L. 1x - za Plzeň - položil Přelouči
Trenér Dydy Zbyněk Doležel 

Zpracoval Oczadlý Zdeněk

Rugby turnaj mladších žáků v Přelouči
4. 5. 2014

V neděli 4. května se odehrál na našem hřišti rugby tur-
naj mladších žáků. Zúčastnilo se ho 9 mužstev v kategorii U13
a osm mužstev v kategorii U11. V kategorii U11 se turnaj ode-
hrál ve dvou skupinách na vedlejším fotbalovém hřišti. Hlavní
kategorie U13 se odehrál na našem hřišti. Novinkou katego-
rie U13 se stala skupina A, ve které hráli nejlepší hráči všech
mužstev, kteří byli rozděleni do čtyř mužstev. Ostatní hráči
hráli ve svých mužstvech skupinu B. Z našeho mužstva byli
ve výběru Luboš Petržílka a Štěpán Krejzl. Našemu mužstvu
se turnaj vydařil, ani jednou neprohrálo. Nakonec o jeho dru-
hém místě rozhodly dvě remízy, z toho jedna byla s vítězem
turnaje. Škoda bylo zranění Kristýny Daňkové, která výborně
bránila a snažila se plně podporovat útok. Z neúčasti našich
dvou nejlepších hráčů v mužstvu se tak musela síla rozložit na
ostatní hráče týmu. Že toho dokonale využili, byla předvedená
hra. Sice se i tam vyskytly chyby, ale snaha je odčinit a ubránit
se útokům soupeřů se musí ocenit. Všichni naši hráči si za-
slouží velké poděkování za nasazení a bojovnost.

Výsledky našeho mužstva
Přelouč - Říčany 6 : 1 
Přelouč - Slavia + Sparta 2 : 2 
Přelouč - Petrovice 12 : 0 
Přelouč - Tatra 6 : 6

Umístění v turnaji
1. Slavia + Sparta 11 25 : 10
2. Přelouč 10 26 : 9
3. Tatra Smíchov 9 23 : 15
4. Říčany 5 11 : 27
5. Petrovice 5 11 : 35

Sestava našeho mužstva 
Kristýna Daňková, Klára KošSálová, Klára Kuchyňková, Matyáš
Brouček, Lukáš Doležel, Richard Jezdinský, Vlá�a Kasal, Lukáš
Maisner, Vítek Rozkošný, Petr Suchý 
Bodovali - KošSálová Kl. 6x, Kuchyňková Kl. 4x, Doležel L. 4x,
Kasal V. 4x, Suchý P. 4x, Maisner L. 3x, Rozkošný V. 1x
Trenér Zbyněk Doležel 

Skupina A - výběry
Z mužstev Petrovice, Přelouč, Říčany, Sparta a Tatra byli vy-

bráni nejlepší hráči, kteří byli rozděleni do čtyř mužstev podle
postu, na kterém hrají. Každé mužstvo si zvolilo svůj název.
Luboš Petržílka hrál v mužstvu Wales a Štěpán Krejzl hrál
v mužstvu Francie. Oba byli velmi platnými hráči svých muž-
stev. Luboš položil za své mužstvo 7x a Štěpán položil 3x. Oba
se nakonec probojovali i do posledního výběru, kde proti so-
bě nastoupili Červení a Černí. 

Umístění v turnaji
1. Wales 9 25 : 12
2. Fidži 7 14 : 16
3. Scotland 5 13 : 16
4. Francie 3 11 : 19

Červení - Černí 2 : 3 

Zpracoval a zapsal Oczadlý Zdeněk
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Letošní tradiční výstava drobného zvířectva, kterou pořáda-
la základní organizace Českého svazu chovatelů v Přelouči,
opět přepsala historické rekordy. Ve dnech 19. - 20. 4. 2014
se pořadatelům podařilo shromáždit ve svém areálu přes
1.000 soutěžních a ukázkových zvířat od 174 chovatelů a tak
mohlo za krásného slunečného počasí výstavu zhlédnout
1.019 platících diváků, 350 dětí a 50 čestných hostů. Milovní-
ci zvířat mohli obdivovat 385 králíků, 282 holubů, 349 kusů
drůbeže a dále papoušky, křečky, morčata, rybičky, kozy a oveč-
ky. Všechny potěšil značný zájem veřejnosti, především dětí,
které nejvíce uchvátil králičí hop, jehož ukázka probíhala
v areálu po oba výstavní dny. Na překážkové dráze byli k vi-

dění nejen hopsající králíci, ale i mnohé děti, které si závod-
ní dráhu s chutí vyzkoušely. Výstava v Přelouči získává rok od
roku stále větší zvuk mezi chovateli z celé republiky. I letos se
rozhodli výstavu navštívit návštěvníci z Vyškova, Hodonína,
Mšena u Mělníka a dalších míst naší republiky, ale i ze zahra-
ničí (například v sobotu se u pokladny hlásili chovatelé ze Ži-
liny). V neděli odpoledne, kdy se počet platících návštěvníků
blížil číslu 1.000, rozhodli se pořadatelé odměnit návštěvníka
se vstupenkou č. 1.000 živým kohoutem. K překvapení všech

se tisícím návštěvníkem stal zahraniční host z města Humen-
né na východním Slovensku. Přes počáteční protesty si svou
výhru nakonec převzal a kohout se tak vydal na dalekou ces-
tu na východ. 

Dobře dopadlo pro chovatele ZO Přelouč i soutěžní klání.
Pohár za vítěznou kolekci holubů převzal Martin Šec, nejlep-
šího kohouta výstavy předvedl Vlastimil Kukla a nejlepší sa-
mičku mezi králíky vystavil Jindřich Šplíchal. Čestné ceny navíc
získali: Václav Luňák za drůbež, Prokop Doležel a mladý cho-
vatel Lukáš Smolík za holuby a Jiří Kosek za králíky. Ocenění
za chov exotického ptactva získali: Jiří Mach, Josef Myška, Jin-
dřich Šplíchal a Jaroslav Vinkler.

Letošní výstava se stala významnou společenskou akcí
v Přelouči, kde se chovatelé z blízkého i vzdáleného okolí po-
chlubili výsledky své celoroční chovatelské práce, kterou širo-
ká veřejnost hojně obdivovala. Chovatelé z Přelouče děkují všem
návštěvníkům a přátelům za přízeň a podporu, které se jim
každoročně dostává. Všichni se těšíme na další, v pořadí již
55. výstavu drobného zvířectva v Přelouči, která je plánována
na 4. - 5. dubna 2015.

Text a foto Jiří Kosek
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HODNOCENÍ A-TÝMU 
V SEZÓNĚ 2013-14

Letošní ročník 1. NHbL - Východ pro
tým HC Jestřábi skončil. Po dlouhé době
o hodně déle, než bývalo zvykem. Liga
začala s deseti účastníky a po odstoupe-
ní Vsetína bylo jasné, že nedostat se do
osmičky hrající playoff, by byl asi velký
zázrak a hlavně zklamání. Chtěli jsme
být v tabulce co nejvýše, ale co nás trá-
pilo po celou sezónu, bylo střílení branek.
Přesto jsme doma z osmi zápasů prohrá-
li v normálním hracím čase pouze ten
úvodní a to bylo, díky počasí, spíše kou-
pání, než hokejbal. Již před koncem by-
lo jasné, že do play-off sice postoupíme,
ale úvodní zápasy budeme hrát na pů-
dě soupeře. Skončili jsme sedmí a los
nám přisoudil silnou Poličku. Prognózy
veřejnosti byly jasné a první dva zápa-
sy na půdě Komety jsme také nezvládli
a vysoko prohráli (1:6, 0:6, skóroval pou-
ze Příhoda). Sice jsme bojovali, ale sou-
peř nás trestal především v přesilov-
kách. V úvodním domácím zápase play-off
se však stalo něco, co otočilo náš výkon
o 180 stupňů. Vybojovali jsme jej 2:1
(Moravec, Kubát) a začali si věřit. Výkon
měl disciplínu, soupeř v přesilovkách pře-
stal skórovat a my jsme naopak těchto
výhod začali využívat. Čtvrté utkání jsme
odehráli ještě lépe a vyhráli 3:1 (Štefan-
ský, Hutla, Čapek)! Stalo se, co nikdo
nečekal. Jeli jsme na rozhodující utká-
ní a zvládli jej na výbornou. Po výhře
4:1 (Kubát 2x, Svoboda, Příhoda) v Polič-
ce jsme po letech postoupili do semifiná-
le ligy!!!

Tam nás čekala Opava, vítěz základ-
ní části a průběh série začal podobně.
Soupeř v prvních dvou utkáních využil
5 přesilovek a vedl po dvou utkáních (3:2,
3:0 - Svoboda, Kalousek) 2:0 na zápasy.
Doma jsme divákům nabídli výborný
a dramatický hokejbal. Ve třetím utkání
jsme v polovině třetí třetiny prohrávali
1:3 a zdálo se být rozhodnuto. Dvěma
brankami Svobody jsme však účet do-
rovnali a Stoklasa pak v prodloužení
hned v 19. sekundě rozhodl o prodlou-
žení série. Čtvrté utkání jsme začali do-
bře a v oslabení se prosadil Moravec.
Soupeř srovnal před koncem druhé tře-
tiny. Ve třetí třetině rozhodnutí nepad-
lo. Hned na začátku prodloužení mohla

Opava ze samostatného úniku rozhod-
nout, ale trefila břevno. Z protiútoku roz-
hodl o naší výhře (a dalším pátém utká-
ní) Moravec.

Pátý zápas byl dramatický opět až
do konce. Opava byla nervózní, přesto ve
druhé třetině vedla. Třetí třetina byla v na-
ší režii a vyrovnal Příhoda. V té chvíli jsme
mohli několikrát rozhodnout a Opava by
nejspíše již nenašla síly ke zvratu. Pravi-
dlem však bývá, že páté zápasy nevyhrá-
vá lepší, ale šSastnější. A takovým týmem
byla Opava. Z ojedinělého brejku, dvě mi-
nuty před koncem, skórovala a nám se již
nepodařilo vyrovnat.

I přes vypadnutí těsně před branami
finále musíme hodnotit tuto sezónu jako
vynikající. I když jsme se v průběhu roku
potýkali s různými problémy, které na-
konec byly příčinou toho, že jsme nešli
do play-off z lepšího, jak sedmého místa,
o úspěšnosti vždy rozhoduje play-off. A to
jsme měli letos nejlepší v klubové histo-
rii!! Takže všem hráčům a realizačnímu
týmu velké díky za tento výsledek! Bude
záležet na nás, zda-li si lehneme na va-
vříny, nebo se, další tvrdou prací v tré-
ninku, posuneme za rok zase o kousek
dál. Mančaft ukázal, že na to určitě má.

V sezóně za A tým nastoupili: gólmani:
Brykner, Dvořáček, Novelinka P., Dani-
helka, Kraus Jan - hráči: Čapek, Hejhal,
Hutla, Kalousek, Kazimír D., Menc, Mora-
vec, Mucha, Příhoda, Stoklasa, Svoboda,
Šmíd, Štefanský D., Novelinka L., Vorba,
Adámek, Kubát, Kazimír M., Komůrka,
trenér Štefanský R, vedoucí Sukup.

- Libor Komůrka -

HC JESTŘÁBI SLAVÍ 20 LET
OD ZALOŽENÍ KLUBU 

V rámci oslav se ukuteční několik ak-
cí v městském hokejbalovém areálu. V so-
botu 7. 6. OldBoys cup 2014, pak pořá-
dáme turnaj Přeboru VČ minihokejbalu
žen také v sobotu 28. 6. a oslavy vyvrcho-
lí celodenním programem taktéž v sobo-
tu 5. 7. Program tohoto dne přineseme
v příštím čísle Roštu. Všichni jsou srdeč-
ně zváni.

Více info na našich stránkách 
www.jestrabi.prelouc.com

- Martin Šmíd -

HOKEJBAL PROTI DROGÁM
Na našem stadionu vyvrcholil finálo-

vou skupinou okresního kola turnaj střed-
ních škol - HPD SŠ 2014.

Celkovým vítězem se stal tým SOU
Plynárenské Pce. Suveréní vítěz měl v se-
stavě několik hokejistů HC Pce.

Stříbrnou příčku obsadila překvapivě
SPŠCH Pce vedená přeloučskou ROŠTěn-
kou Anetou Robovou v sestavě.

Na třetím místě v hokejbalové sesta-
vě SPŠE Pce. A čtvrtá SPŠ Cest. ruchu. Do-
mácí GY a SOU do finále nepostoupil.

Díky novému zázemí a spokojenosti
všech účastníků nám bylo přiděleno kraj-
ské finálové kolo HPD SŠ 2015!

- Martin Šmíd -

ROŠTĚNKÁM ZAČAL
VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 

V MINIHOKEJBALU
Ještě před startem Přeboru jsme za-

vítali na první letošní turnaj do Mostu.
Tam jsme potvrdili své ambice a bojova-
li o medaile. Nakonec jsme skončili opět
na čtvrtém místě. Bilance z turnaje 4 vý-
hry a 3 prohry.

První turnaj VČ Přeboru pořádaly Par-
dubické Alfačky. Díky nemilosrdnému
systému při účasti devíti týmů, jsme skon-
čili na sedmém místě i s bilancí 3 výhry
a 3 prohry.

Pak jsme si odskočili na Velikonoč-
ní Pohár do Berouna, kde se nám v loni
nedařilo při historickém prvním startu.
Prokletí plastového povrchu jsme nezlo-
mili a skončili poslední na pátém místě
bez bodu.

Druhý turnaj VČ Přeboru nás poslal
do České Třebové. Vyšel na nás opravdu
těžký los, kdy všichni naši soupeři ze zá-
kladní skupiny postoupili do bojů o me-
daile. My nakonec obsadili opět sedmé
místo. Po bilanci 2 výhry a 4 porážky.

V tabulce VČ Přeboru, který se počí-
tá koeficientem úspěšnosti z celkového
počtu odehraných utkání, se držíme v po-
lovině tabulky a připravujeme útok na
příčky vyšší.

Tímto vás zveme na sobotu 28. 6. kdy
třetí turnaj Přeboru pořádáme v našem
areálu Pod Parkem!

- Martin Šmíd -

6 / 2014 39

Sport !

HC JESTŘÁBI PŘELOUČ



! Sport 

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 6 - 6. června 2014. Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 533 01 Přelouč,
IČO 00274101. Šéfredaktorka Martina Horáčková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1300, 

sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé armády 1665, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, 
podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.

Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

Do sezóny 2014 nastupuje TEAM AVIA z Přelouče v nové
sestavě. Řidič Bohouš Čáp zůstává, ale navigátorkou je nyní
Kateřina Ventluková, aliaz Káta. První závod domácí sezóny
v Milovicích si nově složená posádka zapsala 3. místo, což lze
považovat podle Bohouše za krásný výsledek. Avii přibrzdila
utržená kardanka v blátě, zatímco druhá byla poškozená, pro-
blémem byl i defekt zadní pneumatiky. „Takže za těchto okol-

ností to znamená zlaté 3. místo. Celý team je opět pohroma-
dě a sezóna 2014 je před náma, pohoda“, říká Bohouš Čáp. 

Jeho Avia byla mimochodem k vidění na výstavě Auto mo-
to cestování v Pardubicích, kde byla lákadlem pro návštěvníky
hned u hlavního vchodu. 

Posádka nyní absolvovala závody v Mohelnici, které pro ni
začaly velmi dobře. V sobotu odjeli 8 sekcí a ještě po 5 sekci
se drželi na prvním místě. Potom následovala sekce s hlubokým
blátem, kde bohužel startovali první a štěstěna nebyla na je-
jich straně. I přesto, že tam nasbírali spoustu trestných bodů,
podařilo se jim vyjet z tak těžkého terénu v časovém limitu.
Díky navýšení trestných bodu se propadli na 3. místo, ale u po-
slední sobotní sekce „vylezli“ díky chybě druhého týmu opět
na 2. místo. Tuto pozici se podařilo udržet i přes nedělní závo-
dy. Takže v celkovém umístění na MČR Trucktrialu 2014 v Mo-
helnici v kategorii S2 získali 2. místo a v týmu tak vládne spo-
kojenost. 

A ještě zajímavost. Proč vlastně Bohouš poslední dobou vo-
lí raději spolujezdkyni a ne spolujezdce? „Nechlastaj a voní…“,
vysvětluje se smíchem. 

Pavel Jelínek
Mediaservis a šéfredaktor TV MotorMIX a MotorMIX.cz

Truckrialista Bohouš Čáp vyměnil navigátorku.
Nechlastá a voní…

Inzerce
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