


102. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 2. 6. 2014. 

Před začátkem letní sezóny byla ra-
dou města schválena smlouva o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu, uzavře-
ná mezi městem Přelouč a SOP, a.s. na
umístění 3 ks kontejnerů a svoz SKO
u velkého mělicko-lohenického písníku
v období 1. 6. - 31. 8. 2014. Každý rok na
letní sezónu zajišQovalo město svoz SKO
v oblasti mělicko-lohenických písníků.
Kromě kontejnerů na hrázi mezi písníky
byl jeden kontejner umístěn na tzv. dětské
pláži a dva u silnice z Mělic na Živanice.
V zájmu udržení pořádku v okolí písníků
zajistí město umístění těchto 3 kontejne-
rů i v tomto roce. Předpokládaná cena je
14.000,- Kč až 20.000,- Kč podle potřeby
svozu v závislosti na počasí. 

Rada města vzala na vědomí mate-
riál k problematice vhodné lokality pro
umístění sociálního bydlení v Přelouči,
vypracovaný Odborem správy majetku
a infrastruktury MěÚ Přelouč.

Na XXVI. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přelouče konaném dne 24. 4. 2014
byla vedena v souvislosti s nabídkou na
odkoupení nemovitosti č. p. 449 v ulici
K. H. Máchy debata ohledně i jiných vhod-
ných pozemků pro výstavbu sociálních
bytů v Přelouči. Z této debaty vyplynul
závěr provést zmapování těchto pozemků
na území města včetně pozemků jiných
subjektů a vést s nimi jednání o jejich
získání do vlastnictví města. V uplynulých
letech bylo v tomto směru prověřováno
a zvažováno několik lokalit s pozemky
ve vlastnictví města, kam by bylo možné
výstavbu umístit. Podmínkou byl soulad
s územním plánem, dostupnost inženýr-
ských sítí a přístupnost pozemku bez
nákladného budování jeho napojení na
komunikační síQ města. Jednalo se o ná-
sledující místa:

Prostor za hotelem Fontána, prostor
za kotelnou směrem na Benešovice me-
zi silnicí a parkovištěm, prostor v zahradě
u bývalého dělnického domu (dnes JU-

NÁK), prostor u bytového domu č. p. 954
vedle parkoviště u hotelu Sport, prostor ve-
dle čerpací stanice Benzina Plus u č.p. 186
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v Pardubické ulici, prostor za domem
č. p. 923 v Palackého ulici, prostor získa-
ný případným zbouráním domu č. p. 243
v Pardubické ulici, prostor proti domu
č. p. 1534 u Havlíčkovy ulice, prostor za
domem č. p. 1371 - 1373 v Jižní ulici, pro-
stor za Kolínskou ulicí při výjezdu na Lho-
tu, úprava domu č. p. 27 na Masarykově
náměstí, prostor za domem č. p. 795 ve
Sportovní ulici. 

Žádné z uvedených míst, aQ již z pro-
storových či jiných příčin, nebylo možné
označit za vhodné a dále s touto varian-
tou pracovat pro naplnění sledovaného
záměru. 

Pokud budeme tuto oblast, s přihléd-
nutím k možnosti koupě nemovitosti
č. p. 449 v ulici K. H. Máchy, posuzovat
komplexně, můžeme ji rozdělit do 5 va-
riant, a to:
" varianta č. 1 - pozemky města: vzhle-

dem k výše uvedenému problematické
a v současnosti těžko řešitelné

" varianta č. 2 - pozemky jiných subjek-
tů: mohou být vytipovány vhodné po-
zemky splňující požadovaná kritéria
a osloveni jejich majitelé s návrhem na
odprodej, těžko však předvídat výsledek
takového postupu a jeho časovou a ce-
novou náročnost

" varianta č. 3 - koupě domu č. p. 449
v ulici K. H. Máchy včetně přilehlého
pozemku: ne ideální, ale v současnosti
dosažitelná varianta umožňující připra-
venost města včas reagovat na vhodné
vypisované dotační tituly v oblasti so-
ciálního bydlení

" varianta č. 4 - koupě pouze části po-
zemku při Nádražní ulici odděleného
z pozemkové parcely 403/1 bez vlastní-
ho domu č. p. 449, možná minimalistic-
ká verze varianty č. 3, prostorově však
omezující případné budoucí obyvatele
nového domu využívat pozemek za do-

mem a vykazující je pouze do prostoru
Nádražní ulice

" varianta č. 5 - nedělat nic, problémy
v oblasti sociálního bydlení přehlížet
a tvářit se, že neexistují. 

Toto je stručné hodnocení toho, jaké
možnosti pro umístění sociálního bydle-
ní byly zvažovány v uplynulém období,
jaké jsou současné možnosti v řešení té-
to záležitosti a je zde i možný budoucí
postup. Uplynulé období řešení nenašlo,
současná možnost řešení je částí obča-
nů odmítána a čas pro jeho naplnění ne-
ní nekonečný, je třeba doufat, že se ně-
jaké řešení možná najde v budoucnosti.
K variantě č. 5 jsme snad v Přelouči již
nedospěli. Doufejme. 

Rada také schválila smlouvu o dílo na
rekonstrukci veřejného osvětlení a míst-
ního rozhlasu v Tupesích se společností
MATEX HK s.r.o. Hradec Králové za na-
bídkovou cenu 1.735.530,- Kč bez DPH. 

Schváleno bylo i podání žádosti o zvý-
šení kapacity školní družiny, jejíž činnost
vykonává Základní škola Přelouč Smeta-
nova 1509, z 90 žáků na 110 žáků s účin-
ností od 1. 9. 2014 na základě žádostí
rodičů a školské rady. Za poslední tři ro-
ky se zvýšil počet žáků prvních až třetích
tříd o 28 žáků. Od 1. září 2014 nastoupí
do prvních tříd 63 prvňáčků, tj. o 11 žá-
ků víc proti loňským prvňáčkům. Celkem
nárůst 39 žáků. Všichni rodiče budou-
cích žáků prvních ročníků podali před-
běžnou žádost do ŠD. Kapacita ŠD 90 žá-
ků by tak nestačila ani pro žáky druhých
ročníků. 

103. schůze Rady města Přelouče
se konala v pondělí 16. 6. 2014.

Radní na ni schválili smlouvu o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Snížení
energetické náročnosti objektu MŠ Kla-
denská Přelouč s firmou IVEXI s.r.o. Pardu-

bice za nabídkovou cenu 5.842.808,- Kč
bez DPH. A smlouvu o dílo na realizaci
veřejné zakázky „Snížení energetické ná-
ročnosti budovy Městského kina, Přelouč“
s firmou LANGERONE SE Pardubice za
nabídkovou cenu 4.477.149 Kč bez DPH.

Dále rada schválila výjimku z vnitřní
směrnice č. 16/2013 - pravidel pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsa-
hu - na rekonstrukce sociálních zařízení
a rozvodů ZTI v pavilonech dětí mateřské
školy Kladenská v Přelouči firmou Sta-
vební podnik Přelouč a současně smlou-
vu o dílo na rekonstrukci sociálních za-
řízení a rozvodů s touto firmou za cenu
2.094.555 Kč bez DPH. Na rekonstrukci
sociálních zařízení a rozvodů ZTI v pavi-
lonech dětí byla učiněna dohoda s míst-
ní stavební firmou Stavební podnik Pře-
louč, která by měla na základě uzavřené
smlouvy o dílo zabezpečit provedení pra-
cí v krátkém časovém přerušení provozu
mateřské školy v době letních prázdnin.

Rada také schválila výzvu k podání
nabídky - zadávací dokumentaci k veřej-
né zakázce Chodník ul. Hradecká Ná-
dražní, Přelouč“. Budou vybourány všech-
ny vrstvy stávající konstrukce, nově na-
vržené kryty komunikací pro chodce jsou
z betonových dlažeb. Součástí předmě-
tu plnění je i rekonstrukce veřejného osvět-
lení a položení chrániček pro metropo-
litní síQ.

Rada rovněž schválila dodatek č. 1 ke
kupní smlouvě č. 1038 (odběrné místo
č. p. 1516), č. 1039 (odběrné místo č. p.
1414) a č. 1040 (odběrné místo č. p. 433)
o dodávce a odběru tepelné energie uzav-
řený mezi městem a ČEZ Energo, s.r.o.
Na schůzi rady města dne 31. 3. 2014
byly schváleny kupní smlouvy o dodávce
a odběru tepelné energie se spol. ČEZ
Energo, s.r.o. o zajištění dodávek pro 3 od-
běrná místa - nemovitosti ve vlastnictví
města. Vzhledem k tomu, že s ČEZem
smlouvy o dodávkách podepsalo cca
50% SVJ, musel ČEZ nabídku přehodno-
tit. Dopisem o této skutečnosti ČEZ in-
formoval zbylé zájemce s tím, že jim by-
ly navrženy 2 možné varianty řešení. Pro-
dloužení smluvní doby z 10 na 15 let při
garanci stejné ceny, nebo zdražení služ-
by při zachování smluvního vztahu 10 let.
Na společné schůzce konané dne 11. 6.
2014 se téměř všichni zájemci shodli na
variantě nižší ceny při prodloužení smluv-
ního vztahu na 15 let. Změny obsahu pů-
vodně schválených smluv byly zapraco-
vány do dodatku ke kupním smlouvám. 

mh
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V ulici Obránců míru - v termínu od 9. 6. 2014 do 30. 9. 
2014 bude v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Pře-
louč - III. etapa“ probíhat rekonstrukce vozovky a chodníků v uli-
ci Obránců míru. Silnice bude uzavřena v úseku od křižovatky
s ulicí Smetanova po hranici křižovatky s ulicí Školní.

OZNÁMENÍ
O UZAVÍRCE SILNICE



Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy
se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě
i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí dů-
ležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program
RECYKLOHRANÍ aneb UkliRme si svět, který pořádají kolek-
tivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.
Program, do kterého se zapojilo již více než 3200 škol po
celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je tře-
ba třídit a recyklovat odpady - vysloužilé zářivky, malá i vel-
ká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily
děti ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc
dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o kra-
jinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství
nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné
se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpa-
dy - sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice
a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správ-
ně naložit s nefunkční zářivkou? 

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od

roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vy-
tvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním eko-
městečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vy-
zkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem
pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost planety.
Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zku-
šenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně
dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete. 

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit proble-
matiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekolo-
gické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsa-
hují rtuQ, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se
odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny
ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských
úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří
použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve
výrobě. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Upozorňujeme občany našeho města, že v budově měst-
ského úřadu, a to ve 4. patře na chodbě před kanceláří odbo-
ru životního prostředí, je nově umístěna malá sběrná nádoba
na použité úsporné kompaktní zářivky, výbojky, trubicové zá-
řivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami (viz fo-
to). Připomínáme, že je zde rovněž umístěna nádoba na drobné
použité elektro, tzv. e-box, do kterého lze odložit např. telefony,
mobily, klávesnice, rádia apod. Do zvláštní nádoby e-boxu lze
odložit i použité baterie. Využijte této možnosti a odložte při
návštěvě úřadu do těchto nádob použité zářivky, výbojky a drob-
né elektro. 

Upozorňujeme občany našeho města, především obyvate-
le části města směrem na Mokošín, že v ulici Palackého, po-
blíž nové zástavby rodinných domů, bylo zřízeno stanoviště
na tříděný odpad. Občané tak mohou využít možnosti odlo-
žit tříděný odpad blíže svému bydlišti. Děkujeme občanům za
spolupráci.

Práce na hřbitově spojené s ošetřením vzrostlých lip, o kte-
rých jsme Vás informovali na podzim loňského roku, a s tím spo-
jeného i omezení pohybu v prostorách hřbitova, byly minulý tý-
den ukončeny.

Ve dvou etapách, a to na podzim 2013 v přední části hřbi-
tova a na jaře 2014 v zadní části hřbitova, byl proveden odbor-
nou firmou zdravotní a odlehčovací řez lip a u některých jedin-
ců instalována bezpečnostní vazba. Toto ošetření lip bylo třeba
provést z důvodu zdravotního a bezpečnostního hlediska vzhle-
dem k lokalitě jejich umístění, aQ již se jedná o lokalitu hřbito-
va nebo lokalitu v blízkosti hlavní silnice, kde by mohlo ulome-
ním silných větví nebo pádem stromu dojít k ohrožení zdraví
a vzniku škody většího rozsahu. Tímto ošetřením se snížila prav-
děpodobnost vzniku škodní události, aQ již na zdraví osob nebo
na majetku. Děkujeme návštěvníkům hřbitova za pochopení
během omezení pohybu na hřbitově, se kterým se mohli setkat.
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Ekolamp učí děti 
třídit odpad

Nové stanoviště 
na tříděný odpad

Ošetření stromů 
na hřbitově

bylo dokončeno

Informace 
o nově umístěné nádobě

na použité drobné elektrozařízení 
v budově městského úřadu



Veřejné projednání strategického plánu, tj. představení fi-
nálního dokumentu občanům města, proběhlo dne 10. 6. 2014
od 17 hodin v budově Městského úřadu v Přelouči. 

Paní starostka veřejné projednání zahájila krátkým proslo-
vem, přivítala přítomné občany a zástupkyni dodavatelské spo-
lečnosti BermanGroup s.r.o., paní Mgr. Janu Hanušovou, která
promítla stručnou prezentaci, ve které shrnula vše podstatné,
co se kolem strategického plánu dělo v průběhu celé doby je-
ho vzniku. V neposlední řadě představila v kostce finální do-
kument včetně jednotlivých opatření a nastínila další fázi pro-
jektu, tj. implementační fázi, kdy se bude dokument uvádět
v život. K tomu bude ustaven Řídící a monitorovací výbor a ko-
ordinační funkci v procesu implementace strategického pláno-
vání bude plnit Manažer strategického plánu. 

V diskusi, která následovala po promítnutí prezentace, by-
lo rovněž zmíněno, že úspěšná implementace strategického
plánu se bude jednak odvíjet od politické podpory, podpory vo-
lených orgánů města a od podoby nového programovacího ob-
dobí evropských fondů 2014-2020.

Mgr. Veronika Dofková

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

Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace znovu společ-
ně nakupovaly plyn na komoditní burze pro rok 2015. Aktuál-
ní cena pro tento rok je 710,- Kč za MWh bez DPH v neregu-
lované části ceny. Burzovním obchodem jsme pro rok 2015
získali cenu 696,- Kč za MWh.
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Nákup plynu 
na komoditní burze

Nový strategický plán
byl představen 

veřejnosti

Pečovatelská služba města Přelouč sděluje, že po 
změně v registru sociálních služeb a po vydání rozhod-
nutí Kraského úřadu Pardubického kraje, bude moci
poskytovat sociální službu mimo stanovenou provozní
dobu dle individuálních potřeb klientů a po vzájemné
dohodě. 

V případě zájmu občané mohou kontaktovat Pe-
čovatelskou službu města Přelouč - tel. 466 953 216
nebo odbor sociální MěÚ Přelouč - tel. 466 094 167.



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

Statistika nezaměstnanosti 
- okres Pardubice 05/2014

K 31. 5. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Par-
dubice 6 397 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido-
váno 969 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní mís-
to pak připadalo 6,6 uchazeče. Podíl nezaměstnaných osob na
obyvatelstvu činil 5,5 %. 

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 5. 2014 evi-
dováno celkem 969 volných pracovních míst. V porovnání
s předchozím měsícem počet volných míst stoupl o 137 míst,
tj. o 16,4 %. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví ob-
chodu a služeb, stavebnictví, strojírenství, dopravy a skladová-
ní, chemickém průmyslu. Počet uchazečů připadajících na jed-
no volné pracovní místo činil 6,6 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelích 
v obcích s rozšířenou působností Pardubický kraj
Stav k 31. 5. 2014

Přelouč 6,1 %, Pardubice 5,5 %, Holice 4,6 %
Chrudim 6,5 %, Hlinsko 6,0 %, Vysoké Mýto 5,2 %
Ústí nad Orlicí 6,4 %, Žamberk 5,6 %, Litomyšl 5,5 %, 
Králíky 6,6 %, 
Polička 5,3 %, Svitavy 9,2 %, Česká Třebová 8,5 %, 
Lanškroun 5,2 %

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

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

Region Přeloučsko - nejvyšší podíl nezaměstnaných:
Pravy 12,0 %, Žáravice 10,1 %, Stojice 10,0 %

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
pracoviště Přelouč

Časopis Blesk uveřejnil na svých stránkách v pondělí 2.6.
2014 článek  o paní Vla}ce Slavíkové. Požádal čtenáře o po-
moc. Jedná se o finanční sbírku na zakoupení invalidního vo-
zíku pro paní Slavíkovou, která trpí mozkovou obrnou. Protože
paní Slavíková je přeloučská rodačka a mnozí z vás ji znáte,
zveřejňujeme č. ú., na které je možné zasílat finanční pomoc.
Peníze budou použity na nákup invalidního vozíku. Číslo účtu
189064613/0600.

Bližší informace na tel. čísle 739 549 013 nebo na e-mailo-
vé adrese yvet@centrum.cz
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Trh práce
na Přeloučsku

Výzva

Inzerce



Vážení čtenáři,
z důvodu nastávajících letních prázdnin, se většině dětí otevřou
oči dokořán při představě volna, sluníčka, koupání, spousty
volného času tráveného na kole, u vody, v lese apod.

Ale je třeba na tomto místě varovat a upozor-
ňovat na každoročně se opakující zvýšené riziko
úrazů. Nejčastěji jde o zranění po pádu z kola - te-
dy zejména o zlomeniny, sraženiny a tržné rány
a další drobnější zranění. 

Nebezpečí nehrozí jen při výletech a sportov-
ních aktivitách, ale například i při relaxaci na za-
hrádkách a to jsou převážně popáleniny menších
dětí, které si sáhnou při grilování na rozpálené
uhlíky nebo žhavý rošt.

V neposlední řadě je třeba zmínit nebezpečí,
které na děti číhá v lese v podobě rojů včel, pádů
ze stromů, ztráty orientace na neznámých místech, případné za-
klínění v úzkých prostorách.

Další velkou letní nástrahou je koupání na neznámých mís-
tech řek a přírodních koupališQ a zejména skoky do neověře-
ných vod a přeceňování plaveckých schopností.

To by bylo k výčtu různých nebezpečí, jaké si děti vůbec ne-
připouští a nyní se zmíníme o tom, jak předcházet úrazům
dětí o prázdninách:

"naplánujte dětem aktivity, pokud tráví volno bez dozoru a ná-
plně, často vymýšlejí rizikové věci a zkouší zakázané a dopo-
sud nepoznané

"bu}te pro děti vzorem, sebelepší rady přijdou vniveč, pokud
se podle nich vy sami neřídíte

"mluvte s dětmi o nebezpečí, které jim hrozí

"dohlídněte na to, zda děti používají ochranné pomůcky jako
přilbu, chrániče kolen a loktů, brýle atd.

Přeji vám a zejména dětem krásné prázdniny, prožité bez-
pečně a ve zdraví.

Některé události uplynulých dní
Výtržnost mladistvých

V noci spatřena partička mladých lidí, jak ukopli reklamní
ceduli. Následně byla partička dostižena, a jeli-
kož vše uvedla do původního stavu, byla celá zá-
ležitost řešena domluvou. 

Bezdomovec

V brzkých ranních hodinách proběhlo vyká-
zání pomočeného bezdomovce, který si ustlal ve
vestibulu bankovní budovy.

Nehoda

V brzkých odpoledních hodinách bylo zjištěno
nákladní vozidlo, které sjelo ze silnice do příko-
pu. Bližším ohledáním bylo zjištěno, že praskla

pneumatika a vozidlo se stalo neovladatelné. Naštěstí se vše
odehrálo bez zranění a vyšších škod. Na místo byla přivolána
hlídka PČR, která se záležitost převzala k dalšímu šetření.

Mladík s nožem

Na služebnu bylo přijato oznámení, že byl spatřen podivně
se chovající mladík s nožem v ruce. Tento byl nalezen, nůž mu
odebrán a dále informován opatrovník, který se dále o svěřen-
ce postaral.

Tíseň seniora

V nočních hodinách výjezd hlídky na tísňové tlačítko seniora.
Tento senior napojený na pult centralizované ochrany, upadl
a nedokázal vstát. A protože se vše odehrálo bez zranění, byl
zvednut a dopraven zpět na lůžko.

Opilý řidič

V nočních hodinách bylo zastaveno podezřelé vozidlo, kte-
ré řídil řidič, jemuž byla následně prokázána pozitivní zkouška
na alkohol. Z tohoto důvodu byla přivolána hlídka PČR a zá-
ležitost jí byla předána k dořešení.

Zaběhnutý pejsek

Odpoledne přijato na služebnu MP oznámení, že se již dva
dny toulá v ulicích malý pejsek. Zjištěno, že se jedná o bišon-
ka, který měl známku našeho města. Majitel byl dohledán v re-
gistru a pes dopraven domů.

(PČR - Policie České republiky)

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 
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Přestože velká většina bývalých rodáků bydlí v okruhu ně-
kolika kilometrů od Klenovky, stává se, že se nepotkají něko-
lik let, v některých případech už vůbec. 

17. 5. 2014 měli všichni velkou možnost na pozvání OV Kle-
novka se sejít v kulturním zařízení a tak pár odpoledních hodin
věnovat setkání rodáků obce Klenovka. 

Účast pozvaných byla 100%, a proto si to nenechali ujít ani
současní obyvatelé naší obce. Programem bylo krátké čtení
z kroniky. Připomněli jsme si vznik obce, současné dění a infor-
movali jsme i o investicích MÚ Přelouč.

Fotoprojekce byla připomenutím dob minulých i sou-
časných.

U drobného občerstvení se všichni velice dobře bavili a na
konci odcházeli s poděkováním za vydařenou akci, kterou by
chtěli za pár let opakovat. 

Kronikářka K. Veselá

Ke dni dětí připravil OV Klenovka výlet nejen pro ty nejmen-
ší, ale i větší a dospělé.

Společně jsme navštívili zoo-park Ringelland v Habrko-
vicích.

Ringelland je zoo-park, kde Ringelovi v manéži předvádí,
co dovedou naučit svá zvířata. Drezérská vystoupení s velkými
šelmami se všem velmi líbila. Své vystoupení nám předvedl
i hroch Davídek, dikobraz a dvojice kamerunských koz. Poté
jsme navštívili oboru ve Žlebech, kde nám své vystoupení před-
vedli dravci a podívali jsme se na krmení bílých jelenů. 

Výlet jsme zakončili společným opékáním buřtů u místního
kulturního zařízení. Všichni zúčastnění byli spokojení a my se
těšíme na další společnou akci.

V Tupesích se plnou parou vylepšuje, aby bylo vše hotovo
na oslavu 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Pa-
mátník i zvonička dostaly nový nátěr, navezl se makadam na
opravu hráze, fošny na opravu posezení i laviček na hřišti. Do
stavebních úprav se pustil jak odbor správy majetku MěÚ Pře-
louč, tak Sbor dobrovolných hasičů Tupesy.
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SRAZ 
KLENOVSKÝCH RODÁKŮ

DĚTSKÝ DEN
KLENOVKA

Tupesy



Dne 6. 6. 2014 se v odpoledních hodinách ve Lhotě pod
Přeloučí vyráběla mýdla. Byla připravena ruční dílna, kde si
všichni mohli vyzkoušet odlévání mýdel. Pro všechny, které
tato činnost zajímala, byla připravena mýdlová hmota, vařič, si-
likonové formy, barvy a vůně. Nesmíme také zapomenout na
pomocníky, kteří menším dětem pomáhali. Bylo třeba velké
pozornosti, jelikož se pracovalo s horkou mýdlovou hmotou
rozehřátou na 80 °C. Všechna mýdla se povedla, a všechna
byla krásná a originální. Zúčastnili se děti i dospělí, a tak by
to mělo být. Společně jsme strávili hezké slunečné odpoledne

a doufáme, že se nám podaří ještě podobnou přírodní dílnu
někdy zopakovat. 

Šárka Junasová 
Komise místní samosprávy Lhota-Škudly 

Dne 17. 7. 2014 oslaví Jana a František Daškovi
50 výročí svatby. 

Děkujeme Vám za krásné dětství a rodinu, kterou
jste vytvořili. 

Přejeme Vám hodně zdraví a vše nejlepší do dal-
ších let společného života.

Dcera a syn s rodinami 

Děkujeme panu E. Pechmanovi, který po několik
desetiletí doprovázel hudbou novomanžele při je-
jich významném dni - uzavření sňatku. I díky jemu
si mnoho svatebčanů odneslo krásné vzpomínky na
tyto okamžiky.

Přejeme mu hodně zdraví a elánu do dalších let.

redakční rada Roštu 
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JUBILANTI
Milada Flégrová 90 let
Eduard Pechman 89 let
Jaroslav Nejedlý 89 let
Petr Spitz 89 let
Jaroslav Kasal 88 let
Ladislav Sláma 88 let
Jiřina Dostálová 87 let
František Zeman 87 let
Milan Březina 87 let
Antonín Schytil 87 let
Hedvika Vilímová 87 let
Stanislav Neubauer 87 let
Antonín Jansa 86 let
Jiří Růt 86 let
Bohuš Beneš 86 let

Ludmila Bořková 85 let
Bohumil Matyáš 80 let
Danuše Hájková 75 let
Vlasta Kratochvílová 75 let
Anežka Trojanová 75 let
Jaroslav Žejdlík 75 let

ZLATÁ SVATBA
Luděk a Irena Voňkovi 12. 6.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Ivo a Monika Rulcovi 10. 6.
Jan a Věra Pozlerovi 24. 6.

PŘELOUČÁCI

Ruční dílna 
Lhota-Škudly

Poděkování

Poděkování
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�těpán Příhoda

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

Vítání občánků

Agáta Rokosová

Valentýna Bínová Jakub Novotný

Eli�ka Boháčová Tobiá� Piro�ek

Viktorie Hru�ová



Obec Osenice leží mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Tam
byl v roce 1877 v nově vybudované škole, kam chodily děti
i z nedalekých Dětenic a Brodku (tyto obce byly v roce 1981
sloučeny s Osenicemi), jmenován řídícím učitelem Josef Foer-

ster, dědeček Josefa Bohuslava Foerstra. Pro-
tože škola úzce souvisela s farou, působil
řídící učitel v osenickém kostele i jako re-
genschori. K dědečkovi do Osenic jezdil vnuk
Josef Bohuslav od sedmi let na prázdniny.

V Osenicích se na počest tohoto uměl-
ce od roku 2001 každoročně koná festival
s mezinárodní účastí „Foerstrovy Osenice“.
Festival se koná v areálu osenické školy,
v jejíchž prostorách je vybudovaná Pamětní
síň rodu Foerstrů. V přízemí budovy je zříze-
na stálá výstava obrazů ze skladatelova ma-
lířského díla a jeho rodinných fotografií.

Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster Pře-
louč byl letos opět hostem tohoto festivalu.
Letošní 14. ročník se konal ve dnech 30. 5. -
- 31. 5. 2014. Festival si našel pevné místo
na naší sborové scéně.

Program hlavního dne Foerstrových Osenic 2014 probíhal
v sobotu a měl tři části. Po tradiční ranní mši se sbory krátkým
vystoupením představily publiku. Náš sbor přednesl nově na-
studovanou skladbu Leoše Janáčka Graduale.

Hlavní festivalový koncert probíhal odpo-
ledne v amfiteátru před Památníkem Foer-
strova rodu. Počasí sborům přálo. Náš reper-
toár obsahoval skladby především českých
hudebních skladatelů (Foerster, Dvořák, Sme-
tana), jejichž životní jubilea spadají do le-
tošního Roku české hudby. Odpoledním
koncertem slovem tradičně provázel Alfréd
Strejček. Na závěr sbory zazpívaly společně
tři skladby. Společnou skladbu J. B. Foerstra
Rodné brázdy v šíř i v dál dirigoval Petr Vacek.

Večerní koncert sborů J. B. Foerster a Bo-
leslav se konal v nedaleké Bystřici v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie.

Výběrem repertoáru i jeho provedením
jsme si zaručili úspěch a uznání nejlepší
prezentace sobotních vystoupení sborů.

O zdárný průběh festivalu se zasloužili
děteničtí a oseničtí organizátoři v čele se sta-

rostou Ing. Radomírem Vališkou. Festival byl součástí projek-
tu „Živý venkov - tradice a současnost“ a konal se za finanč-
ní podpory obce Dětenice, rodiny Josefa Bohuslava Foerstra
a Oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů v Hradci
Králové.

Poděkování patří nejen organizátorům festivalu, ale také
Kateřině Klapkové za fotodokumentaci a panu Staňkovi, který
byl skvělým řidičem, průvodcem i posluchačem.

Za pěvecký sbor JBF
Mgr. Drahoslava Jiroutová
ww.jbfoersterprelouc.estranky.cz
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„Foerster“ na Mezinárodním festivalu 
v Osenicích

Bystřice, kostel

Osenice, kostel

Osenice, amfiteátr



KRÁSNÁ LITERATURA

GLASER, Paul
Tanec s nepřítelem: válečné tajemství 
mojí rodiny. 
Praha: Triton, 2014.

JANOUCH, Katerina
Nalezenec. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

LOVETT, Charles C.
Dobrodružství milovníka knih. 
Praha: Paseka, 2014.

PENNY, Louise
Zátiší: případy vrchního inspektora 
Gamache. 
Praha: Knižní klub, 2014.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka
Bílý klaun: sbírka fejetonů. 
Praha: Epocha, 2014.

SMETANOVÁ, Pavla
Sonjin deník. 
Praha: NLN, 2014.

ŠTAIDL, Ladislav
Ukradená pointa. 
Velké Přílepy: Olympia, 2014.

ŠTRÁFELDOVÁ, Milena
Guláš pro Masaryka. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

NAUČNÁ LITERATURA

Náboženství
ŠMAHEL, František
Jan Hus: život a dílo. 
Praha: Argo, 2013.

Vojenství
KONEČNÝ, Miloš
Když naši dědové bojovali a umírali 
v 1. světové válce: 1914-2014. 
Vlkov: OÚ, 2013.

Cestopisy
NAZAROV, Petr
Aloha Molokai: Havajské ostrovy
nevšedním pohledem. 
Plzeň: P. Nazarov, 2012.

NAZAROV, Petr
Jižní Amerika: Z Buenos Aires 
na Machu Picchu. 
Plzeň: P. Nazarov, 2013.

ŽIVOTOPISY

TESLA, Nikola
Můj životopis a moje vynálezy. 
Liberec: Dialog, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

BRAT, Roman
Můj anděl se umí prát. 
Praha: CPress, 2014.

MACOUREK, Miloš
Všichni sloni v orchestru. 
Praha: Albatros, 2013.

V HRSTI, O Vendulce a drakovi. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

VAN VLEET, Carmella
Objevujeme elektřinu. 
Brno: Cpress, 2014.                    J. K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Když se žáci prvních tříd naučí číst, otvírá se před nimi svět,
ukrytý v knihách. Začíná pro ně nové dobrodružství a na jeho
počátku je jistě správné uspořádat slavnost.

Proto jsme i v letošním roce připravili pro žáky prvních tříd
setkání s Rytířem všech písmenek a paní Knížkou, kteří paso-
vali děti na své rytíře, čtenáře a ochránce knih. Jak už to v po-
hádkách bývá, děti musely nejprve během jara splnit tři úkoly
z kreslení, psaní a čtení. Protože jsou šikovné, všechno dobře
dopadlo a rytíři paní Knížky se mohli stát úplně všichni prv-
ňáčci. Přejeme jim, aby se v životě potkali s mnoha krásnými

knihami a aby jim čtenářská dovednost přinesla příjemné
zážitky.

Rytíři z knihovny!

Výpůjční doba o prázdninách
30. 6. 2014 - 29. 8. 2014

Po, St
8-12 hodin    13-18 hodin



Správná odpově} na naši soutěžní otázku z květového vy-
dání Roštu zněla:

Na fotografii je pohled do dnešní ulice K. Čapka v Přelou-
či, na fotografii jsou rodinné domy č. p. 847 (polovina), 957,
984, v pozadí za těmito domy jsou vidět dnes již vykácené to-
poly v Palackého ul. Tatra 111 a bagr budují základy pro by-
tovku č. p. 1038-1039, v popředí jsou základy č. p. 1030-1031...
dle toho by foto mohlo být někdy z roku 1959-1960, pravděpo-
dobně je to foceno z míst dnešní Smetanovy ulice…

Tuto vyčerpávající odpově} nám zaslal Ing. Jiří Jura a stal
se tak oprávněně naším dalším vítězem. 

Pro letní vydání jsme si pro vás připravili možná trochu ob-
tížnější úkol. Pro správnou odpově} nám tedy postačí sdělit,
v jaké části města se tato stavba mohla nacházet. 

Na vaše odpovědi se opět těšíme na adrese: rost@mesto-
prelouc.cz
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Fotohádanka

Pro dětské čtenáře a milovníky knížek
o prázdninách zahajuje činnost

PRÁZDNINOVÝ
ČTENÁŘSKÝ KLUB
Koná se každé úterý od 13.00 do 14.30 hodin

v Městské knihovně Přelouč

Děti čeká seznámení se zajímavými knížkami,
čtení s předvídáním, soutěže a hry. 

Zájemci, hlaste se u výpůjčního pultu Městské knihovny 
nebo telefonicky alespoň den předem, 

počet účastníků je omezen.



Akce „Černí koně“
Dne 3. 6. 2014 žáci naší školy povzbuzo-

vali dojezd handicapovaných cyklistů na Ma-
sarykovo náměstí v Přelouči. Odvážní cyk-
listé přijeli z Kolína a měli namířeno dále do

Hradce Králové. Celá akce byla doprovázena
soutěžemi, kresbou na chodník, vyhodnoce-
ním výkresů i předáním vlajky paní ředitelce
Haně Konvalinkové. Tato organizace „Černí
koně“ je nezisková a bere si za cíl rozvoj cyk-
listiky handicapovaných a úplné propojení
s běžnou cyklistikou.

Mgr. V. Šorfová

Dopravní soutěž
Ve středu 14. 5. 2014 se vybraní žáci ze

třídy 6. B zúčastnili okresního kola dopravní
soutěže cyklistů v Pardubicích.

Pořadatelé vše bezchybně připravili, účast-
níkům přálo i počasí, a tak celá soutěž pro-
běhla ve výborné atmosféře.

Naše družstvo ve složení David Grubr,
Adam Šindelář, Klára Černíková a Eliška Mo-
tyčková se umístilo na krásném 3. místě.

Děkujeme za reprezentaci.
Mgr. I. Richterová

Evropa ve škole
V tomto výtvarném a literárním soutěžním

projektu byli naši žáci velmi úspěšní. Motto
soutěže souviselo s vyhlášením roku 2014

jako Evropského roku vědy. V Česku je rok
2014 vyhlášen Rokem české hudby. Ve vý-
tvarné části postoupily do krajského kola a by-
ly oceněny práce Šárky Šandorové 1. A, Sá-
ry Vopelkové 4. A, Marie Znamínkové z 8. B
a z 9. A Anny Krištofíkové a Nikoly Zielinské.

Děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. J. Müllerová

Koněpruské jeskyně
Koncem května se žáci devátých tříd zú-

častnili v rámci Projektu OPVK 44.0012 exkur-
ze do Koněpruských jeskyní. Během hodino-
vé prohlídky byli seznámeni s historií objevu
jeskyní, pověstmi o jeskyních (O pasáčkovi,
O Zlatém koni), průvodce jim vtipnou formou

vysvětlil pojmy - brčko, komín, záclona, stalag-
nát. Všichni žáci si již budou pamatovat, dí-
ky mnemotechnické pomůcce, jaký je rozdíl
mezi krápníkem stalagmitem (roste ze dna
vzhůru) a stalaktitem(roste od stropu).

Mgr. M. Nápravníková

ZOO Praha
V rámci projektu OPVK 44.0012 žáci 7. A

a 7. B ve středu 21. 5. 2014 navštívili ZOO
v Praze. Před odjezdem dostal každý žák vel-

kou svačinu. V zoologické zahradě všichni nad-
šeně sledovali velká i malá zvířata. Ohromný
úspěch měli zvláště sloni, žirafy a tučňáci. 

Mgr. L. Horychová

Zájezd do Paříže
Dne 2. 6. absolvovalo šestnáct žáků dru-

hého stupně zájezd do Paříže a jejího okolí.
Po ranním příjezdu do hlavního města Fran-
cie jsme byli ohromeni krásou jedinečné
Eiffelovy věže. Většina z nás překonala svůj
strach z výšek a vystoupala na vyhlídku ve
výšce 300 m, odkud se nám nabídl přenád-
herný pohled na Paříž. Dále jsme se vydali
k Invalidovně, poté po Champs Élysées k Ví-

těznému oblouku a Obelisku. Další den jsme
navštívili zámek a zahrady ve Versailles, kte-
ré vybudoval společně s dalšími významnými
místy Ludvík IV. V Louvru jsme zhlédli nejen
jeden z nejznámějších obrazů Leonarda da
Vinciho, Monu Lisu, ale i ostatní sbírky umě-
ní z celého světa. Navštívili jsme Montmarte,
čtvrQ umělců, katedrálu Notre Dame, moderní
obchodní čtvrQ La Défence nebo kabaret Mou-
lin Rouge.

Za čtyři dny jsme viděli mnoho význam-
ných míst i staveb, projeli se lodí po Seině,
seznámili se s francouzskou kuchyní a zá-
kladními slovíčky. Ubytováni jsme byli v ho-
telu F1, kde jsme trávili spíše jen noci.

Za tento krásný pobyt děkujeme paním
učitelkám Martině Skálové a Janě Müllerové,
které ho s námi absolvovali.

R. Součková, K. Jarochová, 
S. Soudková

Výlety máme rádi
Vyprávět a číst si z mnoha krásných knih

o slavné minulosti našeho národa třeqáky ni-
kdy nenudilo. Proto se jejich cílem výletu sta-

lo naše hlavní město. „Toulání“ a poznávání
pamětihodností bylo pro každého zážitkem.
Prostředí Prahy zapůsobilo na všechny. Již
nyní se těší na další výlet vlakem do Prahy.

Čas zbyl i na hraní v muzeu Lega.
Mgr. M. Černohlávková

Přejeme hezké léto
a příjemný odpočinek.
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Projekt 
„Rozumíme penězům“

Pojem finanční gramotnost je v sou-
časné době velmi aktuální, a proto byl pro
II. stupeň připraven na toto téma projekt.
Každý ročník se zabýval jinou problemati-
kou. ŠesQáci plánovali dovolenou, sedmáci

se učili výhodně nakupovat a správně vy-
hodnotit reklamu, osmáci si pozvali finanč-
ního poradce V. Priessnitze, aby je zasvětil
do financování bydlení, a deváQáci navštívi-
li centrální pobočku GE Money Bank v Par-
dubicích. Žáci se při projektu vžili do role
člena fiktivní rodiny a do její finanční si-
tuace. Pro některé to bylo poprvé, kdy si uvě-
domili, jak je v životě důležité rozumět pe-
nězům.

3. ročník Koláčku
Cyklistický závod na okruhu kolem dět-

ského hřiště se těší mezi žáky I. stupně vel-
ké oblibě. Letos se ho zúčastnilo 62 cyk-

listů, kteří se nejdříve utkali v rozjíž}kách
o postup do finálové jízdy. A že to byly jíz-
dy dramatické, svědčí cílové spurty i pár pá-
dů, které ale dopadly dobře. I když by žád-
ný účastník neodešel s prázdnou, každý si
přál vybojovat pohár, medaili, diplom a ně-
kterou z věcných cen, které byly zajištěny
díky sponzorům. Poděkování patří firmě
p. Z. Köhlera a p. M. Kolmanovi z Velo-
centra. Blahopřejeme všem vítězům: 
1. roč.: L. Nájemníková, K. Horká, A. Bube-

níková, V. Domniku, F. KošQál, K. Ko-
tera

2. roč.: J. Vápeníková, V. Hlaváčková, J. Vy-
sloužilová, L. Hrobař, D. Michálek,
J. Soldán 

3. roč.: V. Hrubešová, L. Jurášková, K. Šimá-
ková, F. Gamper, P. Salava, D. Horký

4. roč.: N. Blehová, V. Tužilová, A. Oswaldo-
vá, T. Husák, D. Rozkošný, M. Mo-
ravec

5. roč.: N. Stradiotová, R. Vojířová, M. Rác,
J. Lauryn

Reprezentanti školy
Ocenění od vedení města letos převza-

li Tomáš Podhorský (sportovní směr), Do-
minik Oliva (přírodovědně-technický směr),
Alena Mrvíková (jazykový směr) a Alena

Jánská (společensko-vědní směr). Nejlep-
šími mezi páQáky byly Anna a Marie Pet-
rovy, nejúspěšnějším prvňáčkem se stala
Denisa Nováková.

Sportovní úspěchy
sourozenců Plivových

K žákům, z kterých máme radost, patří
i sourozenci Jana a Martin Plivovi z VII. A.
Jana je jednou z nejlepších žáků v této tří-
dě. Málokdo však ví, že Jana s Martinem
se kvalifikovali na celorepublikové přebo-

ry ČOS v závodech sokolské všestrannosti,
kde se prosadili vyrovnanými výkony v atle-
tice, gymnastice, plavání a šplhu. Martin se
stal ve své kategorii absolutním vítězem
a Jana vybojovala mezi dívkami 3. místo.
Gratulujeme a přejeme jim hodně dalších
sportovních úspěchů. 

Červen ve škole
K červnu ve škole patří nejen oslava dět-

ského dne, slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře, ale také výlety a exkurze. Letos
třídní kolektivy zamířily do Choltic, Lepějo-
vic, Častolovic, Loučně, na Lichnici, Kuně-
tickou horu, do Adršpachu nebo do Krko-
noš. TřeQáci zvolili pro svůj pobyt v přírodě
zaměřený na turistiku Janské Lázně V rám-
ci projektu EU „Podpora přírodovědných
předmětů“ se jelo do libereckého IQ par-
ku a pražské ZOO.

Žáky II. stupně velmi oslovila beseda
s účastníky 12. ročníku cyklo-běhu za Čes-
kou republiku bez drog, který letos z Orlo-
vé vedl i přes Přelouč a mířil do Prahy. Tato
pravidelná protidrogová kampaň spojená
se sportem zdůrazňuje nutnost prevence.
Její motto „Řekni drogám NE - řekni živo-
tu ANO“ utkvělo v paměti. 

Poděkování
Děkujeme strážníkům Městské policie

v Přelouči za systematickou práci s naši-
mi žáky. Nejen jejich profesionální vede-
ní dopravní výchovy, ale i všechny besedy
týkající se práva a bezpečnosti v reálném
životě jsou pro naše žáky velmi přínosné.
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V ZUŠCE UŽ ZAČALY ŽNĚ
Možná se vám zdá titulek článku ve spojitosti se základ-

ní uměleckou školou poněkud zvláštní, navíc v červnu, kdy
skutečná sklizeň obilí ještě nezačíná. Nicméně vítězné tažení
našich žáků, které trvá už od jara, se ani jinak nazvat nedá. 

Po obrovském úspěchu na Zahradě písní v Praze se pě-
vecké sbory Rošqák a Plamen zúčastnily i jedné z nejpres-
tižnějších soutěží pěveckých sborů, Svátků písní Olomouc. Me-
zi konkurencí sborů ze všech kontinentů se přeloučští zpěváci
rozhodně neztratili a za svůj výkon si zaslouženě odnesli dvě
stříbrná místa. O tomto úspěchu se můžete dočíst v jednom
z dalších příspěvků.

O pár dnů později, v pátek 13. června, se v Litvínově kona-
lo celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ v oboru Taneční or-
chestry, do kterého se vítězstvím v krajském kole nominoval
Bu} Fit. To, že jsou naši Bu}fiQáci nejlepší, už ví Přelouč a blíz-

ké okolí, ale v pátek to konečně pochopil i zbytek republiky.
Absolutní vítězství v kategorii a zvláštní ceny pro Patrika
Hepnara (bicí) a Filipa Drábka (zpěv) jsou určitě jedním z vel-
kých poděkování městu za nový sál, který te} mají Bu}fiQáci
ve škole k dispozici.

A s díkem za nový sál se přidává i Dechový orchestr, ve-
dený Michalem Chmelařem. Na rozhlasové soutěži Concerto
Bohemia, ve které probíhá velmi přísné, dvoukolové vyřazová-
ní anonymních nahrávek, náš orchestr obhájil vítězství z roku
2013 a opět bude mít možnost hrát na Koncertu vítězů sou-
těže Concerto Bohemia, který se uskuteční ve Velkém sále
paláce Žofín dne 26. listopadu 2014 a který v přímém přeno-
su odvysílá Český rozhlas 3 - Vltava a Česká televize pořídí zá-
znam koncertu.

Děkujeme všem žákům a pedagogům za skvělou práci
a všem rodičům a příznivcům za podporu a pomoc, bez kte-
rých bychom těchto výsledků nemohli dosáhnout.

Vedení školy

Přeloučské pěvecké sbory opět bodovaly
Po jarním velkém úspěchu pěveckých sborů ZUŠ Přelouč,

kdy na celostátní soutěžní přehlídce sborového zpěvu Zahra-
da písní v Praze získaly: přípravný sbor Ohniváček zlaté pás-
mo, Rošqák stříbrné pásmo a komorní sbor Plamen zlaté
pásmo, bodovaly oba koncertní sbory znovu!

Dne 6. 6. 2014 odjely pěvecké sbory RošQák a Plamen do
Olomouce na prestižní Mezinárodní festival sborového zpě-
vu Svátky písní, kde se setkaly s dalšími padesáti sbory z mno-
ha zemí Evropy, Ameriky a Asie (např. Singapur, Turecko, Rus-
ko, USA, Finsko, nebo Filipíny - letošní absolutní vítěz festivalu).

Všechny sbory, české i zahraniční přijely z hlavních či kraj-
ských - velkých měst a mezi nimi hrdě nastoupily naše „malé“
sbory z „malého“ městečka. Mnohé sbory se svým bodovým
ziskem nevešly do kategorie vyhodnocených, ostatní sbory by-
ly dle bodového skóre rozděleny do bronzového, stříbrného
a zlatého pásma. Rošqák i Plamen získali pásmo stříbrné!

Nejen celý soutěžní den, ale celý víkend jsme si mohli uží-
vat soutěžní atmosféry překrásného historického centra Olo-
mouce, ale i jejího okolí, neboQ všude bylo slyšet zpěv a muzi-

círování nejrůznějších žánrů a v nejrůznějších jazycích… I my
jsme si dopřáli za odměnu oddech na výletních místech olo-
mouckého okolí - na Svatém kopečku i v ZOO, na Bouzově,
a protože bylo velmi horko, zchladili jsme se v Javořických jes-
kyních. Unaveni, ale s pocitem dobře vykonané práce a plni
dojmů a zážitků jsme se vrátili v neděli večer.

Za všechny zpěváky           sbormistr Veronika Pokorná
a korepetitorka Lucie Novotná

EXOTISMY V ZUŠ
V úterý 10. června probíhala v ZUŠce pololetní výstava vý-

tvarného oboru. Nejspíš téma naší inspirace, umění a život
Afriky a Indie, bylo ten den příčinou „tropického počasí“. Na-
vzdory teplu a slunci potěšila hojná účast návštěvníků. Jejich
oči mohly spatřit keramiku v duchu rituálních masek, afrických
talířů, sedících postav Budhy, mrštných ještěrek či statných slo-
nů. Z plošných prací ženu v sárí, ozdobené slony, africké do-
morodce, hejna papoušků, zebry „ jako živé“ nebo kresby muš-
kátů, květin z Jižní Afriky. Dokonalé ilustrace z říše rostlin byly
prací absolventky Stely Šaravcové. Krom zážitků vizuálních na-
bízela v ten čas naše škola také zážitky hudební. Za všechny
zde zmíním žáky Jany Nováčkové (kytary) nebo Veroniky Po-
korné (sborový zpěv), kteří svým vystoupením oživili atmosfé-
ru školní zahrady.
P. S. V tomto dni i čase (10. 6.) byly také zahájeny výstavy ab-
solventek výtvarného oboru. Barbora Němcová s Annou Krišto-
fíkovou vystavují v Městské knihovně, Aneta Krausová v Divi-
šově vile.

Za přízeň všem návštěvníkům a pracovitost našim žákům 
děkuje Jan Vojtíšek, vyučující výtvarného oboru.

MEZIMĚSTSKÝ KONCERT
22. května navštívili naši ZUŠku kytaristé ze Základní umě-

lecké školy Choceň. Žáci obou škol odehráli společný koncert
plný kytarových skladeb všech období, tradičně vystoupily i ky-
tarové orchestry obou škol. Žáci naší školy měli také možnost
poslechnout si tóny loutny v podání žáků ZUŠ Choceň. Po skon-

16 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



čení koncertu se všichni kytaristé sešli na zahradě, kde jsme pří-
jemný večer zakončili opékáním.                Jana Nováčková

JUBILEUM FESTIVALU POLANSKÉHO PŘELOUČ
V sobotu 7. června se Přelouč opět po roce stala místem

setkání příznivců české a moravské dechové hudby, konal se
zde jubilejní 10. ročník festivalu Polanského Přelouč. Tento
festival byl založen na počest bývalého ředitele ZUŠ v Přelou-
či, zakladatele školního dechového orchestru, významného
skladatele a dirigenta dechové hudby. Sobotní přehlídka je vy-
vrcholením celotýdenního maratonu koncertů, mezi které už
tradičně patří chrámové Nocturno a tak trochu nevážná Jazzo-
téka ve Vinotéce a galerii Kotýnek, v letošním roce k nim ještě
přibyl slavnostní koncert k otevření nového nahrávacího stu-
dia, který se uskutečnil ve středu 4. 6. 2014. Festival, který je
z velké části organizován Kulturními službami města Přelou-
če, financován městem Přelouč a který zaštiQuje Pardubický
kraj, přivítal v letošním roce celkem čtyři orchestry. Dechový
orchestr ZUŠ Přelouč, který pracuje pod vedením ředitele
ZUŠ Michala Chmelaře, už tradičně zahájil festivalové odpoled-
ne hodinovým programem, složeným z klasických a poslucha-
či oblíbených skladeb dechové hudby i úprav současné hudby.
Po něm následovala kapela Božejáci, vedená Pavlem Skalní-
kem. Křídlovanka s dirigentem Michalem Chmelařem v rám-
ci svého programu pokřtila i nové CD s názvem „Říkej mi lás-
ko“, jehož kmotry se stali bývalý dirigent Posádkové hudby
Praha Petr Stříška, zpěvák Jožka Šmukař a hudební režisér
a skladatel Jiří Pohnán. V závěru večera vystoupila jihočeská
kapela Gloria, vedená Zdeňkem Gurským. Celým programem
diváky provázel zkušený a oblíbený moderátor pořadů decho-
vé hudby a zpěvák Jožka Šmukař. Vzhledem k tomu, že během
své desetileté existence už festival svou prestiž získal a mezi
příznivci dechové hudby si své místo na slunci vybojoval, na-
vštívila festival více než tisícovka diváků. Když se k tomu vše-
mu ještě přidá nádherné počasí bez jediného mráčku, co víc si
mohou organizátoři přát.                            Petra Lojínová

Dramalák na soustředění zkoušel 
i se jel podívat, jak hrají divadlo profíci
DramaQák přeloučské ZUŠ má za sebou třídenní soustře-

dění. Navzdory špatnému počasí si děti užily divadelní festival
na pardubickém zámku. Zkoušely nové představení. Soustře-
dění se zaměřilo i na pohybové hry, dechová cvičení, hlasovou
výchovu a improvizaci. Malí herci navíc strávili dvě noci přímo
v budově zušky. Žáci LDO zkouší představení, které částečně
vychází i z jejich vlastní invence a improvizace. Konečný tvar
inscenace vzniká společně jako týmová práce. Soustředění

zpestřil výlet. Žáci se vydali na akci „Pohádkové království“. Uži-
li si dvě loutková představení a vyzkoušeli spoustu soutěží.

Kdo by se chtěl v příštím školním roce přidat do této herec-
ké party, může si dojít do ZUŠ pro přihlášku. Dramatická výcho-
va učí děti nejen mluvit a vystupovat před publikem. Je to výuka
založená na spolupráci, mezilidských vztazích a přímé zkuše-
nosti.                             Kateřina Prouzová, vyučující LDO

OTVÍRÁNÍ SÁLU
Dlouholetý sen se vyplnil, suterénní sál a nahrávací studio

jsou otevřeny! Slavnostním koncertem dechového orchestru
a kapely Bu} Fit před řadou významných osobností Přelouče
a okolí otevřela ZUŠka ve středu 4. června nové prostory, su-
terénní sál a nahrávací studio. Za velmi výrazné podpory měs-
ta Přelouče a s využitím fondů EU se podařilo splnit obrovské
přání - uskutečnit projekt, který přeloučskou ZUŠku posunul
mezi nejlépe vybavené umělecké školy v republice. V nových
a špičkově vybavených prostorách se už nyní vyučuje velmi
specifický předmět Elektronické zpracování hudby, ve kterém
žáci pronikají do tajů zvukové techniky pod vedením Jakuba
Stratílka, pedagoga, který zvukařskou techniku vystudoval na
Akademii múzických umění a který už s naší školou spolupra-
coval na několika posledních vydaných CD. Předmět Elektro-
nické zpracování hudby je vhodný nejen pro malé začátečníky,
ale i pro starší žáky, kteří už na ZUŠce studují a své vzdělání
si chtějí rozšířit o velmi atraktivní obor. 

Nový sál také poskytuje důstojné a profesionální zázemí
oběma souborům, dechovému orchestru a kapele Bu} Fit. Dě-
kujeme paní starostce Ireně Burešové a všem, kteří se na splně-
ní našeho velkého snu podíleli!                      Vedení školy

Sladký život
Žáci výtvarného oboru, pobočka Chvaletice vystavují v čer-

vnu v budově Základní školy své pololetní práce. Výstava je
věnována slad-
kostem, bonbó-
nům, nanukům,
zákoutím z cu-
kráren a dal-
ším věcem, kte-
ré k vychutnání
různých dobrot
patří. 

Vystaveny
jsou jak plošné
(kresba, malba), tak prostorové (keramika)exponáty. Součástí
vernisáže byla malá ochutnávka pekařského umění jedné z ža-
ček. Občerstvení od Miry Maňákové bylo sladkou tečkou za tím-
to školním rokem. 

Barbora Fialová, vyučující výtvarného oboru
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Přeloučské školství !

Tadeáš Knížek na Meziměstském koncertě



Hurá prázdniny
# I poslední měsíc před koncem školního roku se rychle překulil
# Každý den jsme měli co dělat 
# Učili jsme se jezdit na jednokolce
# Cvičili jsme jógu a tancovali
# Kluci nacvičovali se svou kapelou a experimentovali se zvu-

kem - díky Danovi☺
# Letně jsme vyzdobili okna centra 
# Vyráběli jsme náramky z pestrobarevných gumiček
# Vyráběli a šili jsme kostýmy na Pohádkovou cestu, které jsme

se zúčastnili 22.6. jako Broučci
# Vařili jsme meruňkové knedlíky, halušky a jiné dobroty 
# Hráli volejbal, nohejbal, fotbal, prostě sportovali
# Po celý školní rok jsme každý den pilně psali domácí úkoly

a doučovali jsme se, takže te} nezbývá, než aby si děti ná-
ležitě užily letní prázdniny☺☺☺

Otevírací doba klubu během prázdnin
# Červenec

% Pondělí - čtvrtek 
% 10.00 - 16.00 hodin

# Srpen
% Zavřeno 

# Otevřeme 1. září 2014 ve 13.30

Červenec na cestách
# Na výlet do Dinoparku v Liberci vyrazíme v neděli 6. 7. 
# Letní pobyt v Radvancích proběhne 11. 7. - 14. 7.
# Zajedeme se vyřádit do Aquacentra v Pardubicích 
# Vydáme se cestou za historií a navštívíme zámek ve Slati-

ňanech
# Budeme vyrážet na procházky do Semína, Břehů a Mělic

(šlapadla, lo}ky, koupání)
# Budeme sportovat, odpočívat, užívat prázdniny, hrát hry a tak

různě☺

VOLANT, o.p.s. ZajišQujeme volnočasové a vzdělávací akti-
vity pro děti a mládež, poskytujeme informační služby včetně
přístupu k internetu a uzavíráme dohody o výkonu pěstoun-
ské péče. Více informací získáte na www.volantops.cz či adre-
se Pardubická 734, Přelouč 535 01.

18 Přeloučský ROŠT
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Akce pro děti a mládež !

Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč 
na školní rok 2014/2015

tel.: 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz



Název by mohl být 11 statečných. Předpově}
počasí na 10. červen zněla totiž až 34 stup-
ňů nad nulou. Předpokládali jsme spíše, že
na nádraží se neobjeví ani jeden(a), kteří by
za takového vedra chtěli šlapat byQ jen 4 km

pěšky. Překvapení se konalo. 11 členů opravdu vyrazilo do Čes-
ké Třebové vlakem a odtud autobusem do Kozlova. Tady se
nachází chaloupka Maxe Švabinského. Do kozlovské chalu-
py, která byla původně vejminkem Pecháčkova statku, jezdí-
vala totiž Vejrychova rodina na letní byt. Tady také při jedné
ze svých cest poznal Max Švabinský svoji budoucí ženu Elu
Vejrychovou. V roce 1900 vytvořil na štítě chaloupky výjev
„Svatý Václav přijímá dary“ a na štítě vedlejšího Pecháčkova
statku sgrafito „ Žnečka“. Na kozlovském kopci stojí od roku
2000 nová rozhledna. Po občerstvení následovaly 4 pěší km zpět
do České Třebové. Až na vedro krásný zážitek.

Poslední akcí před prázdninami byl výlet lodí Arnošt z Par-
dubic z Kunětic do Pardubic, který byl spojen s návštěvou
kunětické hory a krátkou pěší procházkou k nástupnímu mí-
stu na lo}. 

Zářijové akce budou včas oznámeny. Jedna z nich bude
už tradičně spojena s celostátním kulturním programem Dny
evropského kulturního dědictví. Programy jednotlivých měst ne-

jsou v současné době ještě upřesněny, ale výhledově plánuje-
me návštěvu Litomyšle.
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Upozornění! Tato nabídka je pouze předběžná, termíny a ceny kroužků zveřejníme na konci srpna na našich www stránkách
a našich plakátovacích plochách.

Děti a studenti přeloučských škol obdrží první týden v září aktuální nabídku ve svých školách. 
Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od 1. 9. 2014 v DDM Přelouč, přihlášky je možno stáhnout z našich www stránek

a poslat ji podepsanou na naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.
Spolupráce se ZŠ Smetanova Přelouč a Gymnáziem a SOŠ Přelouč.

Nabídku kroužků obdrží děti a studenti ve škole v září od svých třídních učitelů.
Spolupráce se ZŠ Semín (aerobic, sportovní kroužek, dovedné ruce, práce na PC, rybáři…)

Zprávy z KLASu: „Jedenáct statečných“

Inzerce



A jak to vypadalo o pouQové neděli?
Vedle četných prodejců cukrovinek, cuk-
rové vaty, hraček, nádobí, obuvi, turecké-
ho medu s mandlemi, galanterního zbo-
ží, zmrzliny, koňské uzeniny a močených
okurek byli středem pozornosti zvláště
výřeční prodejci, jako byl populární pro-
davač čokolády - „Franta z Kolína“, který
stále přihazoval nová a nová balení růz-
nobarevné čokolády s určením např. „pro
babičku, pro tetičku apod.“, a to při stá-
lém snižování ceny a tak celý ten velký
balík přišel z původních Kč 15,- na pou-
hých Kč 5,-. Každoročními účastníky býva-
li nabízeči nebo spíše podvodníci různých
preparátů či vodiček na odstraňování
skvrn apod., kteří byli známí všude, kde
se konaly poutě. Tak např. nabídka spe-
ciálního přípravku zn. „Karma“ vypadala
asi následovně: „Dámy a pánové, nyní
Vám předvedu výhody našeho originál-
ního přípravku zn. „Karma“. Pánové, kaž-
dý z Vás se jistě holí a kdo se neholí, ten
k holičovi chodí. A jak to ten holič dělá?
Ten holič řekne: Anna, namydli toho pá-
na! A pak Vás dře, pak Vás řeže a tu bo-
lest nepřeji nikomu. A co Vás stojí celá
tato procedura? Ne korunu či dvě, ale tři
až pět. Co však udělá náš pán? Stačí jen
obyčejný pásek od kalhot. A vy ten pá-
sek vezmete, z jedné strany jej svíčkou
natřete a z druhé stany totéž naším ex-
trapreparátem zn. „Karma“, který dosta-
nete zcela zdarma. A nyní pozor, vážení!
Já tu břitvu vezmu, já tu břitvu zničím, já
tu břitvu otupím. A jak ta břitva byla zni-
čená, jak ta břitva byla otupena, tak v krát-
kém čase opět nabroušená bude. Přeje-
du jednou, přejedu dvakrát a zde vidíte:
zcela jemné ostří - Pepíčku, jdi pryč, ne-
tlač se mi na auslag! - a co Vás stojí ce-
lá tato procedura? Žádných pět, ani tři,
ale pouhé dvě koruny, které každý z Vás
jistě má a kdo je nemá, aQ sáhne souse-
dovi do kapsy!“ 

A totéž se opakuje s kosou - otupe-
nou a zničenou a tu postačí opět náš spe-
ciální Karborundum brousek, kterým pře-
jedeme jednou, přejedeme dvakrát a ta
kosa, která byla ztupena, ta kosa, která
byla zničená, bude kosit opět jako nová!

Nebo jiný úspěšný trhovec, nabízejí-
cí „Africký balzám“, používal tohoto slo-
ganu: „Dámy a pánové, vy se jistě ptáte,
k čemu Vám náš osvědčený přípravek
z pravých afrických rostlin bude? Žena

přijde z pole, role, utahaná, hrká, krká,
potahuje, ani promluvit nemůže. A co
udělá taková dáma? Kávovou lžičku na-
šeho extraspeciálu ve vodě povaří, vypi-
je a je po bolestech. - Matko, vy říkáte,
Váš „starej“ je stále unavený, přepraco-
vaný, že na něm všechno visí, že již k ni-
čemu není? Co tedy uděláte? Vezmete
náš osvědčený „Africký balzám“, potřete
mu čelo, skráně a oko v noci nezamhou-
říte! Dámy a pánové, tisíce děkovných
dopisů, dobrozdání četných lékařských
kapacit k nahlédnutí!“ 

A dále jiný propagátor světového le-
pidla zn. „Drží to“ láká kolemstojící slovy:
„Naše matka přijde z práce, z pole, uta-
haná, doma čeká halda punčoch, chce
látat, chce zašívat... Ale co naše matka
udělá? Díru v punčoše odstraní záplatou,
přilepenou naším bezkonkurenčním le-
pidlem zn. „Drží to“ a má vystaráno!“ 

Na přeloučské pouti byla vždy i řada
jiných atrakcí, které si zasloužily naši po-
zornost. Tak např. příznivci silných mužů
se mohli obdivovat silákovi - králi železa
Breitbartovi, který dokázal ohnout i želez-
nou traverzu! 

Avšak daleko největší pozornosti pře-
devším u postpubertální mládeže se tě-
šila „Zázračná studna“. Ta měla dřevěnou
konstrukci válcového tvaru, cca 3,5 m vy-
soká, opatřená schodištěm a ochozem,
kterým procházel zástup zvědavců. Na
dně této „Zázračné studny“ bylo silné zr-
cadlo, na kterém se pokoušela spanilá
„Mořská panna“ o ladné pohyby v rouše
Evině. Tato atrakce by si asi v součas-
nosti příliš neuspěla, neboQ dnešní „nuda-
pláže“ na blízkých vodních nádržích na-
bízejí podstatně hodnotnější podívanou. 

Na své si přišli i příznivci motorismu.
Na „Malém plácku“ - v místě staré Ben-
zinky byla postavena „Stěna smrti“ s ocho-
zem, kde mohli diváci sledovat mistrovské
umění dvou závodníků na silných stro-
jích zn. Indián, kteří kroužili na kolmých
stěnách tohoto atraktivního zařízení. Při
jiné příležitosti nabízel další provozova-
tel ještě větší hazard, a to v kovové ko-
puli z páskové oceli, kde závodník po-
stupně přecházel do lopinkové polohy
na stroji, který nesměl selhat. Při této
produkci přišel údajně kdysi o život je-
den rakouský závodník. 

Na takové pouti nemohla pochopitel-
ně chybět ani aréna s plejádou zápasní-

ků v zápase řecko-římském. Šlo zpravidla
o „vysloužilce“ z bývalých populárních
pražských arén pánů Hájka či Dostála
(mimochodem bývalých našich mistrů).
Případného přemožitele čekala pak „tuč-
ná“ prémie ve výši 50 - 100,- Kč. 

O hlavních pouQových dnech (nedě-
lích) to vypadalo na tzv. „Plácku“ jako na
perském trhu. Návštěvníci proudili od
střelnice k houpačkám či kolotoči a do
toho mumraje vyhrávala reprodukovaná
hudba s pravými „pouQovými hity“. Kdysi
populární dvojice zpěváků Blahník a Grác
dala o sobě během dne stále vědět do-
bovými šlágry, jako „Akáty bílé“, „Náš pan
lesní dceru má“, „Válelo se jablíčko“, „ V tej
naší áleji“, „Dětičky, jděte už spát“, „Silni-
ce šedivá“, ale i méně vkusné „Jehličičko
jehličí, tam si každý zacvičí“ atd.

Známým hostem pouQového veselí
býval i Jarda Tichý - Ňucher, populární
pardubická figurka, bývalý boxer s tra-
diční buřinkou na hlavě, který na pokyn
majitele houpaček předvedl vynikající
výkon, kdy dokázal provést v mrtvém bo-
dě „hupu“ lo}ky kotoul nazad a pokra-
čovat v houpání. V této své produkci ná-
sledovníka pochopitelně nenalezl. Všude
bylo živo a hlavně veselo. Po takové ve-
selici se stihlo ještě večer vykoupání v La-
bi nad jezem. 

Při tomto vzpomínání nelze nevzpo-
menout roku 1939, kdy se po obsazení
Sudet a později celé republiky přemísti-
li četní provozovatelé atrakcí do vnitroze-
mí. A protože se po rozpuštění naší armá-
dy uvolnil i prostor na bývalém kasáren-
ském dvoře, byli jsme svědky vpravdě
exluzivní přehlídky atrakcí: poprvé se zde
představil tobogán s pohyblivým chod-
níkem a skluzavkou, dále velký kolotoč
pana Hejduka, bludiště, panoptikum, střel-
nice a houpačky. Zvláštní pozornosti se
těšilo „Bludiště“ s jistou záludností před
východem. Každý návštěvník totiž musel
projít po železném roštu, pod kterým byl
instalován silný ventilátor a ten pak se-
hrál tu zábavnou roli - ovšem jen pro při-
hlížející. To bylo výskotu při zachycování
šatů i spodního prádla nad hlavou. Nut-
no však přiznat, že některé dívky, jsouce
si vědomy svých předností a kvalit spod-
ního prádla, zopakovaly si tuto produkci
během neděle i několikrát. 

Nezapomenutelná podívaná byla pak
na pódiu velkého panoptika, kde princi-
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Vzpomínky !

Vzpomínka na přeloučskou poul našeho mládí - pokračování
František Hollmann



pál představoval své dvě hlavní „hvězdy“,
a to muže bez kostí s uměleckým jmé-
nem MATADO s ASTRU, lidskou raritu:
položenu a polomuže, na levé noze mě-
la dámský střevíc č. 37, na pravé pak pán-
skou polobotku č. 43. ASTRA měla za-
vázané oči a věštila na pokyn principála,
např. „Co držím v této ruce - co má ten-
to pán na hlavě“ apod. Také MATADO
musel předvést několik triků s kovovou
obroučkou a celý tento rituál byl zakon-

čen vždy stejným závěrem: „Dámy a pá-
nové, to byla jen nepatrná ukázka umě-
ní našich umělců, ASTRA a MATADO se
uklánějí, hudba dává znamení a začátek
je ihned - Anka, bubnuj!“

A zde končím vzpomínku na slavné
přeloučské poutě s tím, že jsme tyto ra-
dovánky měli možnost užívat plné tři
týdny, a to na počátku školních prázd-
nin. Při pohledu na současnost, kdy hlav-
ní atrakcí pro naši mládež jsou pojízd-

né herny s automaty, musí být každé-
mu pamětníku té bývalé slávy poněkud
smutno...

Použité prameny:
- Ústní informace od katolického faráře

(zesnulého) kanovníka pana Josefa Po-
horského

- Josef Ledr: Dějiny města Přelouče
- Vzpomínka vlastní a přeloučských přá-

tel - důchodců
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Přelouč, stojím před kostelem sv. Jakuba. Ten kostel důvěr-
ně znám, chodila jsem přece do školy před ním. Byl nějak sa-
mozřejmě součástí mého dětství. Tolik sv. Jakubů jsem na své
cestě do Santiaga navštívila a obdivovala. Ten v mém rodišti
stál skromně stranou. 

Až nyní je navlečený jako vzácný korálek na niti. Ta nit je
právě připravovaná nová trasa svatojakubských poutních cest
Evropou do Santiaga de Compostela, tzv. Východočeská.

Ale vraQme se trochu na začátek. V dnešní době, když sly-
šíme pouQ, představíme si hodně lidí pohybujících se v hluku

poutních atrakcí. PouQ je ale cesta k určitému cíli, často spoje-
nému s nějakým nábožensky významným místem, kterou ko-
nali poutníci na znamení pokání, s touhou po očistě a obnově
duchovního života. Ukládaly se také jako trest za velké hříchy.
Dnes už záleží na poutníkovi samotném, jak svoji pouQ pojme.
Většina jde pěšky, ale jezdí se také na kole, na koni a viděla
jsem i rodinu na oslu. Camino de Santiago se stalo součástí
světového kulturního dědictví UNESCO.

PROČ PRÁVĚ SANTIAGO DE COMPOSTELA?
Dovolte mi trochu historie. Sv. Jakub Starší (Větší) žil prav-

děpodobně v letech 8-44 n.l.
Byl uváděn jako jeden z prvních učedníků Ježíše Krista a je

vedle svatých Petra, Pavla a Jana nejslavnějším apoštolem. Po-

dle legendy se vypravil
na misii do Hispánie
a po návratu do Jeruza-
léma skonal jako prv-
ní z apoštolů mučed-
nickou smrtí. Jeho tělo
bylo po popravě tajně
dopraveno lodí zpět do
španělské Galície, kde
bylo pohřbeno.

Legenda dále pra-
ví, že dne 25. července,
(kdy dnes slavíme svá-
tek sv. Jakuba) byla nad
místem, kde byl obje-
ven hrob z římské doby
s pravděpodobnými os-
tatky sv. Jakuba, spatře-
na neobvyklá záře. Po-
dle jména světce a místa objevu, jímž bylo takzvané Hvězdné
pole (Campus Stellae), bylo místo pojmenováno Santiago de
Compostela. Tím začala sláva tohoto místa a dnešní román-
ská bazilika sv. Jakuba s jeho ostatky z 11.-12. stol. je už čtvr-
tá v pořadí.

K místu začaly proudit davy poutníků, jeden z nich, Ayme-
ric Picaud, shrnul svoje zkušenosti a zážitky v tzv. Liber pere-
grinationis. Jde o prvního „turistického průvodce“ do Santiaga.
Tento mnich popsal vše, co na cestě považoval za důležité, roz-
dělil cestu do etap, po-
psal kraje, kterými pro-
cházel. Dnes je tento
dokument uložen v ka-
tedrále a je součástí Ka-
lixtinského kodexu.

A DNES?
Dnes se poutník vy-

dává na cestu z různých
důvodů. Náboženských,
sportovních ale i v dneš-
ním světě pro možnost
vybočení z běžného, mo-

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
CAMINO DE SANTIAGO

Římská silnice

Pěkně tu fičí



derního, stále se zrychlujícího života, je také velkým impulsem.
Nakonec zjistíte, že cesta je především o vás. Je to velká příle-
žitost, máte totiž během pouti najednou dost času na přemýš-
lení, srovnání si hodnot, zjištění, kdo jste. Je čas na sny, na se-
tkání se stejně naladěnými lidmi, na zastavení a obdivování
drobností na cestě, které jinak bez povšimnutí míjíte.

Většina poutníků jde Camino Francés. Před Španělskem se
4 hlavní větve cest procházející Francií spojí v jednu francouz-
skou a přecházejí Pyreneje. Je nejfrekventovanější a vede ce-
lým severním Španělskem až do Santiaga. Ale v poslední době
stále více poutníků volí cestu ze svého domova. Nemusíte tu-
to pouQ vykonat najednou. Málokdo si může dovolit jít třeba dva

měsíce nepřetržitě. Já jsem každý rok šla část, podle možnosti
dovolené.

Te} něco ke značení. Většinou vás provází znak mušle, té
svatojakubské (hřebenatky). Ta je také označením poutníka,
který jí nosí na krku nebo batohu. Tak vás po celé Evropě oka-
mžitě rozpoznají od běžného turisty. Pokud se dostanete do
úzkých, nestane se, že by nikdo nepomohl. Dalším symbolem
poutníka je hůl. Mušle, plášQ, klobouk, hůl a tykev na vodu se
stala atributem poutníků. Většinou je tak zpodobňovaný i sv. Ja-
kub Větší, hned ho mezi apoštoly rozeznáte.

Dnes ještě na cestu potřebujete průkaz poutníka, tzv. cre-
dencial. Bez něho vás neubytují v poutnických ubytovnách. Kaž-
dý den do něj dostanete razítko, je to i kontrola, že každý den
jdete a jste opravdu poutník. Někde i v muzeu dostanete po
předložení průkazu slevu a je neméně důležitý pro konec pou-
ti. V Santiagu u katedrály vám na základě credencialu vystaví
tzv. Compostellae, certifikát o vykonané pouti. Musíte ale ujít
nejméně 100 km nebo ujet 200 km. A doma? Je to nejčteněj-
ší knížečka. Razítka jsou nesmírně půvabná a vy vzpomínáte
a jste zase na cestě.

VYBAVENÍ - ČÍM LEHČÍ BATOH, 
TÍM LEHČÍ SRDCE I NOHA POUTNÍKA

Ano, balit co nejméně. Nejdůležitější jsou boty. Někdo má
kotníkové, někdo trekové. Zásadou je nikdy nezačít v nových.
Důležité je mít prošlápnuté boty vyzkoušené se zátěží, s kte-
rou půjdete. Dobrá pláštěnka- musíte jít za každého počasí
a taky je nutný dobrý batoh. Ostatní dle uvážení.
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Napsali nám !

Leonské hory - El Acebo moje letošní láska

Tak naposled a domů



A. Jan Bezouška: Ze hřišq fotbalové ligy
1. Po celý zápas dřel opravdu naplno - prodával na tribuně

pivo.
2. Všichni hráči i funkcionáři táhli za jeden provaz. Na jeho

konci měl trenér smyčku kolem krku. 
3. Osobní obranu zhustili natolik, že se do pokutového úze-

mí nepodařilo projít ani pořadatelům s nosítky. 
4. Naše fotbalová liga potřebuje projektanty a nikoliv údrž-

báře. 
5. Posudek byl vypracován tak šalamounsky, že se nedalo

zjistit, zda je dotyčný brankář nebo soustružník. 
6. Konečně se strefili do černého - škoda, že to byl sudí. 
7. V soutěži o nejlepší pohádku pro dospělé zvítězil bezkon-

kurenčně amatérský řád naší kopané. 
8. Byl to vpravdě ryzí amatér. Napracoval i hodiny trávené před

disciplinární komisí. 
9. Hráli to sice „na pětníku“, ale za platné tisícikoruny. 

10. Je výhodné, že v Praze máme tři stálé fotbalové poradny -
- U dvou koček, U Pinkasů, U Sojků.

11. Po skončení utkání odměnili rozhodčího bouřlivým neutu-
chajícím potleskem - na obě jeho tváře. 

B. Slova, kterým nikdo nevěří
# číšník: „Okamžiček, za minutečku jsem u Vás!“
# zubař: „Otevřete, nebojte se, nebude to bolet.“
# dítě: „Já už to víckrát neudělám.“
# rodič: „Kdepak, tohle za našich mladejch let nebývalo.“
# krejčí: „To je cena jenom pro Vás…“
# přítel: „Půjčil bys mně stovku - já Ti ji do týdne vrátím!“

# přítelkyně: „Mně se můžeš svěřit, já mlčím jako hrob.“
# kamelot: „Poslední vydání, senzační zprávy, poslední dva

výtisky…“
# redaktor: „Váš článek se nám velice líbil, ale bohužel…“
# reportér: „Nádherná střela, jen o vlas minula soupeřovu

branku!“
# manžel: „Všechno jsem Ti dal, nezbylo mně ani na pivo!“
# manželka: „Proč jsem si Tě brala, jaké já mohla mít partie!“

C. Ze společnosti pane Kohna:
Povídají si v kavárně Francouz, Američan a pan Kohn o tom,

jak by kdo z nich získal Brigitu Bardottovou. „Já bych ji pozval
do překrásného, tichého hotýlku“, sní Francouz, „poručil bych to
nejlepší víno na světě, do apartmá bych dal přinést kytici ru-
dých růží, ona by k těm růžím přivoněla, no a já bych při té pří-
ležitosti…“

„Kdepak“, protestuje Američan, „na to se musí jít velkory-
se. Já bych pronajal na Madeiře vilu a jachtu, po projíž}ce
bych paní Brigitu přivedl do té vily. Na noční stolek bych dal
připravit briliantový náhrdelník, prsten a náušnice - a zatímco
by si to před zrcadlem zkoušela, tak já bych při té příležitosti…“

„To je všechno moc nákladný, pánové,“ dá se slyšet pan
Kohn. „Já bych na to šel docela levně. Já bych si zjistil její adre-
su, zazvonil bych tam, ona by mi přišla otevřít a já bych se jí
zeptal, slušně samozřejmě: Milostivá, nechtěla byste se mnou
strávit noc? Ona by mi určitě řekla: Vy mně můžete políbit šos,
pane Kohn. No tak já bych ji políbil ten šos - no a při té příle-
žitosti…“

F. H.

VÝCHODOČESKÁ TRASA 
Je to druhá průchozí trasa přes Čechy. Vychází z Polského

Krzeszówa s napojením na Wambierzyce, přes Broumov, Poli-
ce nad Metují, Hronov, Č.Kostelec, Babiččino údolí, Kuks, Jaroměř.
Dále Hr. Králové, Pardubice, Přelouč, Kladruby n. L., Zdechovi-
ce, Záboří n.L., Kačina, Nové Dvory, Kutná Hora, Zbraslavice,
Kácov. Zde se napojuje na již zveřejněnou Českokrumlovskou
trasu, která přechází hranice do Německa na Regensburg a dá-
le po německých svatojakubských cestách.

Vše o českých i evropských trasách najdete na stránkách
o.s. Ultreia. Toto hnutí sdružuje poutníky a přátelé cest, jejím
cílem je spravovat web www.ultreia.cz., hlavní informační por-
tál, kde najdete vše, co potřebujete. Podporuje a propaguje
poutní cesty formou výstav, přednášek a provázených poutí
na našem území. Vytipovává a značí svatojakubské trasy za
spolupráce KČT.

Nečekejte davy poutníků, dnes jdou většinou sami nebo
v malých skupinkách. Ve Španělsku je to jiné, tam se poutní-
ci z celého světa slijí v jednu řeku. Máme po ruce statistiku
z roku 2012 (dnes už to bude jinak, počet stále roste), která
uvádí, že do Santiaga došlo 192 500 evidovaných poutníků,
z toho 832 Čechů, 2307 Poláků a pro zajímavost 860 Ja-
ponců atd.

Až uvidíte člověka , která má na batohu mušli, vězte, že má
před sebou dalekou cestu.Je to člověk, který měl odvahu za-
vřít dveře svého domova a vydat se do neznáma. Jen on ví proč
chce kráčet Evropou a co hledá.

Přeji na cestách, aQ už jsou jakékoliv, vše dobré.

Za Ultreia Olga Urbánková Jankovcová

24 Přeloučský ROŠT

! Aforismy 

Veselé aforismy na prázdniny a dovolenou 
z různých oblastí



Členové spolku se začali scházet v lednu 2014, ustanoven
byl dne 10. dubna 2014. O jeho počátcích psal jeho předseda
Václav Mrázek v jednom z předchozích vydání Přeloučského
Roštu. Po svém ustanovení spolek vypracoval své stanovy, zís-
kal razítko a především založil svůj bankovní účet. Aktuální
informace naleznete také v naší vývěsní skříňce u vlakového
nádraží.

Po celou dobu spolek usilovně pracuje na svém cíli - připo-
menutí prvorepublikové zemědělské tradice v Přelouči a také
existence původního pomníku Antonína Švehly. Chceme zrea-
lizovat památník, který by byl tvořen kamenným podstavcem
s pamětní deskou a bustou Antonína Švehly. Tento památník
by se nacházel na původním místě pomníku, resp. na zeleném
ostrůvku, který po něm zbyl, tj. na křižovatce Pardubické a Kla-

denské ulice u hotelu Fontána. V současnosti jsme již získali
kamenný podstavec, pořízení busty je však nákladná záležitost.

Zajímá Vás, jakým způsobem lze přispět? Aktuálně darova-
cí smlouvou a následným zasláním obnosu na náš účet. V pří-
padě zájmu nás kontaktujte, sjednáme schůzku a rádi Vám
předáme více informací o našem projektu. Co za to? V případě
Vašeho zájmu zveřejníme Vaše jméno v naší vývěsní skříňce,
v rámci možností v tisku, případném almanachu či v dokumen-
tech uložených v základech budoucího památníku.

Kontakt:
Václav Mrázek
+420 776 640 791
+420 466 672 298                                               M. P.

V tomto roce si připomínáme sto let od zahájení první svě-
tové války. Ze všech událostí prvního válečného roku v Pře-
louči si připomeňme dobročinnou akci pro vojáky, která pro-

běhla v létě 1914 na vlakovém nádraží. Místní občané zde v čer-
venci nejprve spontánně rozdávali jídlo a nápoje projíždějícím
vojákům. Organizaci celé akce posléze převzala místní Tělocvič-
ná jednota Sokol, která zřídila 3. srpna Dobrovolný ochranný
sbor dámský. Předsedkyní sboru byla paní Srbová, manželka
místního lékaře. Pomocníky sboru byli také místní studenti a pan
Antonín Menčík, který s půjčeným vojenským povozem svážel
jídlo z Přelouče a okolních vesnic. Zhruba na konci srpna však
tato akce byla ukončena. Jan Tetřev uvádí, že bylo celkem roz-
dáno např. 4833 litrů kávy, 3132 bábovek, 625 bochníků chle-

ba, 292 kg tvarohu, 969 salámů či 46 600 cigaret. Přeloučská
akce nebyla nijak výjimečná, podobné se konaly také v jiných
městech.

Čtyři malé fotografie na po-
hlednici nám celou akci doku-
mentují. Na první fotografii je zo-
brazen vlak s vojáky v tzv. dobyt-
čácích, což byl za války běžný
způsob cestování prostých vojá-
ků. Na druhé fotografii je zřejmě
výše zmíněný povoz s členkami
Dobrovolného ochranného sbo-
ru dámského, studenty a zřejmě
i panem Menčíkem. Na třetím vy-
obrazení vidíme čekárnu přelouč-
ského nádraží, která je dodnes
v podstatě totožná (dnešní budova
pochází z roku 1910, takže tehdy
to byla téměř novostavba). Koneč-
ně na čtvrté fotografii jsou účast-
nící akce v neznámé lokalitě. Po-
hlednice má standardní rozměry
a ve sbírkách muzea se nachází

od roku 1971.   

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

Mgr. Matěj Pešta, správce depozitáře městského muzea
+420 731 200 821, matejpesta@email.cz
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Počátek první světové války: 
akce Dobrovolného ochranného sboru dámského

Aktuality ze Spolku pro obnovu 
pomníku Antonína Švehly v Přelouči



Komise místní samosprávy Štěpánov uspořádala pro všech-
ny děti, rodiče a ostatní obyvatele naší vesnice zájezd do
ZOO JIHLAVA. Vyráželi jsme časně ráno v sobotu 14. 6. 2014
od autobusové zastávky. Naše první zastávka se uskutečnila
v Hlinsku v Čechách u tamního souboru lidových staveb Bet-
lém Hlinsko. Po krátkém protažení nás autobus vezl dál za na-

ším výletním cílem. ZOO překvapila svými novými pavilony, upra-
veným prostředím a hlavně nezapomenutelným pohledem na
exotická i domácí zvířata. Součástí prohlídky byla i komentova-
ná ukázka výcviku dravců, do kterého se aktivně zapojili i na-
ši spoluobčané. Všem účastníkům zájezdu se výlet líbil a ur-
čitě se těší na další. Přeji svým příznivcům a hlavně dětem,
krásné a ničím nerušené prázdniny se spoustou sluníčka a zá-
žitků. Děkuji také svým dobrovolníkům za jejich činnost a pod-
poru při pořádaných akcích.

PAVLÍKOVÁ LUCIE

Názorové střípky Tesláků
Příprava jednotlivých příspěvků mě nabídla vedle získání

informací o jednotlivých tématech i velké množství různých
kontaktů, názorů na výrobky i na další perspektivu a života-
schopnost Tesly Přelouč. Tyto názory jsou z různých úrovní
a funkcí bývalých pracovníků Tesly a jejich uvedení přináší mož-
nost udělat si vlastní názor nebo třeba vyvolat určitou polemiku. 
" v období let 1970-80 dochází ke zpož}ování vývoje a za-

ostávání vývoje výrobků Tesly oproti světu. Bohužel, známá
věc např. na internetu a různých článcích hojně zdůrazňo-
váno. Ale proč - už se nepitvá - jenže, když se řekne A, mělo
by se říct i B. 

" různé reorganizace, přesuny výroby znejisQovaly vývoj na co
se zaměřit 

"nechuQ a pohodlnost úředníků a politických funkcionářů
a to především na nejvyšších místech zabývat se novým atd.
Jako příklad známá věta z úrovně ministerstva: „Na co se za-
bývat novým, když se dobře prodává staré (myšleno přechod
cívkových magnetofonů na kazetové.).

"minulá doba měla výrobu spotřební elektroniky jako zlepše-
ní životní úrovně na druhé koleji - stačí, když rádio hraje, mag-
netofon se točí, televize ukazuje, na co barva, věže, kazety,
dálkové ovládání - prosadit novinky byl pro technology, kon-
struktéry, nekonečný boj. 

"dalším důležitým bodem byla studená válka mezi oběma po-
litickými tábory a z toho vyplývající železná opona, která blo-
kovala konstruktérům přístup k novým směrům, informacím,
technologiím. Vyvíjelo se vyvinuté, některé zahraniční kon-
strukční součástky se dostávaly na stůl vývoje oklikou až v ho-
tovém výrobku, dovezeném ze západu. 

Všechny tyto „kapky“ a další - zde neuvedené - se nahroma-
dily a na konci je známý, nelichotivý výsledek. 

Přesto, při průzkumu odborné části Tesláků převládá názor,
že při politické podpoře a překlenutí počátečního chaosu, pře-
devším v organizační složce by byla Tesla životaschopná. Byl
program, byla kapacita, začal být přístup k novým technolo-
giím, odbornost v širokém spektru a nejen v elektronice, ale
i v ostatních oborech a oblastech. Ale to je - kdyby - a na to se
nehraje. I tak je nutno říci, že rozpadem Tesly, nezůstal v regio-
nu pozemek, plný rozpadajících se budov, jak to vidíme okolo
v republice, ale je zde nejen nástupnická velká firma, ale i dal-
ší množství malých funkčních firem, které pokračují v tradici
Radia Zenit, Radiotechny, Tesly byQ jiné elektrotechnické a elek-
tronické výroby. 

Tak aQ se daří. 

Pokračování příště

p. Petr Schejbal 
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! Tesla Přelouč 

TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků

ŠTĚPÁNOV NA VÝLETĚ



Společně proti leukémii!
je společná humanitární akce Junáka a Nadace pro trans-

plantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří jsou
postiženi leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Do této sbír-
ky se zapojují skauti z celé republiky a přeloučští roveři se le-
tos zapojili již po osmé. Letošní ročník proběhl o víkendu 13.
a 14. 6. 2014 na benzínové stanici Pap Oil v Přelouči. Oba dva
dny roveři umývali za dobrovolný příspěvek přední okna auto-
mobilům. Celkem vybrali 5680 Kč. 

Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří na
benzínce pomáhali, a také všem, kteří si nechali umýt okno
a tím přispěli k této částce. Děkujeme také benzínové stanici
Pap Oil, bez které by se sbírka nemohla uskutečnit. 

Pokud Vás zajímá, kolik peněz se vybralo v celé republice
a více o této sbírce, můžete navštívit stránky http://www.skaut.cz/
/protileukemii/sbirky/.

Iva Mrvíková a Petr Kalousek

Závod vlčat a světlušek
Pro někoho to může být překvapením, ale i skauti mají své

závody. Pryč jsou doby, kdy jsme soutěžili v uzlování nebo vy-
sílání morseovky. Současné závody jsou jiné - zajímavější. Jsou
motivovány příběhem a jednotlivé týmy musí prokázat nemá-
lo z praktických dovedností. Musí umět dobře zvládat komuni-
kaci (jak uvnitř v týmu, tak i po telefonu, napsat SMS či e-mail),
orientovat se v současném informačním světě, logicky myslet,
týmově spolupracovat, znát naší přírodu, ošetřit zraněného, ře-
šit krizové situace a mnoho dalšího.

Závody máme rozdělené do třech základních kol (okresní,
krajské a celostátní) a jsou přizpůsobené pro mladší a starší
děti. Letos závody byly pro ty mladší - světlušky a vlčata (6-11). 

Okresní kolo bylo na pardubickém závodišti. Na jeden den
se místo koní přes Taxisův příkop proháněly skupinky mladých
skautů snažící se najít ztracenou archu. Našim se to povedlo
skvěle. Zaslouženě postoupily dvě klučičí skupinky (2. a 3. mís-
to) a jedna holčičí do kola krajského (3. místo).

V kole krajském, které jsme hostili, šlo do tuhého. Repre-
zentanti jednotlivých okresů se po celý víkend snažili zachránit
strýčka Skrblíka z rukou zlověstných Rafanů. Přeloučáci v sil-
né konkurenci nakonec neudělali ostudu a drželi krok s ostat-
ními. Kluci se umístili ve výsledném součtu na pátém a desá-
tém místě (z dvanácti) a holky na jedenáctém (z dvanácti). 

Máme radost, poprvé se nám podařilo postoupit z okresní-
ho kola (dokonce Přelouč měla nejvíce zástupců), děti si našly
kamarády ze širokého okolí, užily si zajímavé a přínosné hry
a podle reakcí ostatních ani jako hostitelé jsme si nevedli vů-
bec špatně.

Lukáš Spurný

Při regulaci Labe byl v roce 1911 zkrácen oblouk toku, obté-
kající tzv. „Slavíkovy ostrovy“. Prokopáním pozemků - zvaných
Slavíkovy ostrovy dostala se jejich velká část na pravý břeh no-
vého přímého toku. Ředitelství pro stavbu vodních cest koupilo
pak od Josefa Slavíka a některých občanů uvedené pozemky,
aby nemusel stát stavěti lávku za účelem hospodaření na oněch
pozemcích. Město Přelouč je mělo v nájmu do konce roku 1922.
Část pozemků ve výměře 3 ha 7a 88m2 přenechalo ředitelství
pro stavbu vodních cest v říjnu roku 1920 k bezplatnému uží-
vání svému úředníku Antonínu Jelínkovi za některé úřední prá-
ce. Týž pronajal uvedené pozemky opět obci na 6 let. Město pak
platilo ze všech pozemků roční nájem 4.769,17 K. Avšak zá-
hy zahájila městská rada jednání o koupi. Po delším jednání
byl r. 1922 podán Národnímu shromáždění návrh, aby „rema-

nence“ byly městu Přelouči prodány. Obecní zastupitelství se
usneslo dne 20. 12. 1922 na koupi uvedených pozemků k úče-
lům zařízení veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy: součas-
ně se usneslo zřídit lávku přes Labe, vedoucí na „remanence“.
Pozemky se měly uhradit z kmenového jmění a náklad na zří-
zení lávky, asi K 250.000,- měl být kryt výpůjčkou. 

Ředitelství vodních cest žádalo přípisem ze dne 28. 5. 1923
za tyto pozemky částku K 131.215,-. Obecní zastupitelstvo při-
stoupilo dne 1. 9. 1923 na uvedenou cenu a tak se staly „re-
manence“ majetkem města Přelouče. (Toto se uskutečnilo za
starostování p. Františka Horáčka). 

Poznámka: remanence = původu latinského - remaneo - zůsta-
ti, setrvati)
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Slavíkovy ostrovy neboli „remanence“
(výtah z Lédrových „Dějin“ - str. 452, 464, 467)
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Rok od roku stále více Čechů vyráží na dovolenou k Jadra-
nu, zejména do Chorvatska. Nejčastěji autem a s oblibou v no-
ci. Dojezdová vzdálenost přímo vybízí večer vyjet a ráno být
u moře. Silnice jsou v noci prázdnější, ale rozhodně nejsou
úměrně k tomu bezpečnější. To je způsobeno celou řadou fak-
torů. Tak například zhoršuje se vidění a vnímání, o co hůře ři-
dič vidí, o to náročněji mozek viděné informace vnímá. Oko se
s přibývajícím věkem hůře adaptuje na změnu světelných pod-
mínek; krátkodobé oslnění protijedoucím vozidlem může pak
trvat i několik vteřin. Oslepený řidič ujede za jedinou sekundu
při rychlosti 90km/h až 25m. Nejen věk (a to uvažujeme oso-
by už kolem 40let, ne seniory), ale i psychosomatické choroby
(např. cukrovka, hypertenze) zvyšují riziko nočního selhání. Na
noc nevyjíždějí jen ti, kteří chtějí ušetřit čas, ale někdy také slab-
ší řidiči, bojící se hustšího denního provozu. Ti mohou být rizi-
kem také. Významnou kategorii „nočních nehod“ tvoří incidenty
těsně před cílem cesty; řidič chce jízdu už „dotáhnout“ a přece-
ní svoje síly. Následuje pokles koncentrace, usnutí a... V lepším
případě je lehátko rekreační, změněno na nemocniční.

Neodrazuji ale od nočního cestování a nabízím několik rad
závěrem: vyjet odpočatý a vyspalý, střídat se za volantem, opa-

kovaně aktivně odpočívat, poslouchat hudbu nebo hovořit se
spolucestujícím, často ve voze větrat a nemít zamlžená okna,
jet tak rychle jak daleko je vidět, nedívat se do reflektorů proti-
jedoucích vozidel a v neposlední řadě nepřeceňovat své síly. Lé-
pe uvažuje řidič v dobré kondici než řidič vybuzený kofeinem
či energy drinkem!

ŠQastnou cestu na dovolenou přeje 
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,

dopravní specialista

Vážení čtenáři, tak máme vytoužené
prázdniny. Máme tu čas, kdy mizíme do
přírody, do hor, k moři. Je to čas, kdy ne-
máme chuQ složitě vařit. Je tu čas grilová-
ní. Dnes se nebude vařit ani v kulinář-
ském okénku. Bude se grilovat a to ještě
jen teoreticky. Nebudu vám nabízet ho-
tové recepty, ale jen náměty pro vaši ku-
chařskou fantazii. 

Na začátek něco ke grilování. Grilů
je hodně typů. Já zůstanu u těch, které
jako topné médium potřebují dřevěné uhlí,
nebo dřevěné brikety. K zapálení uhlí ne-
bo briket zásadně nepoužívejte benzin
nebo petrolej. Předpokladem k spěšné-
mu grilování je době rozpálený gril. Žád-
ný kouř, žádné plameny, ale sálavé teplo.
Topeniště si udělejte tak velké, aby odpo-
vídalo velikosti grilovacího materiálu. Dá-
le musíte mít jasno zda - li použijete alo-
bal, nebo maso předem naložené, čím
chcete maso obracet, čím budete sahat
do žhnoucího topeniště…Vše mějte při-
pravené. Nebudete se při této bohulibé
činnosti ničím rozptylovat. Mějte připra-
venu petku s vodou, pro případ nutného
přihašení topeniště…Z čeho grilovat?
Budete-li v Thajsku, zjistíte, že se dá gri-
lovat vše, co se hýbe. Jiný kraj, jiný mrav

a jiná chuQ. Zůstaneme doma. Hovězí
maso: často ho na grilu nevidíme. Důvo-
dem je jeho cena i tuhost masa po zpra-
cování. Přesto kdo chce, musí sáhnout
po pravé svíčkové, roštěné, nebo zadním
mase. Také záleží na stáří poraženého
kusu. Vepřové maso: u něj máte velice
široký výběr. Dá se říci, že je to v podsta-
tě celé prase. Kuřecí - krůtí: je to podob-
né jako u prasátka. Dá se grilovat coko-
liv. Vděčná jsou prsíčka, křídla, stehna…
Záleží na vás, co máte, nebo na co má-
te chuQ. 

Uzenina: u ní pusQte uzdu fantazii. Nic
nemůžete zkazit. Nezapomeňte na jeh-
ly. Zde můžete kombinovat masa včetně
zeleniny a ovoce. 
Ryby: ty jsou kapitolou samy pro sebe.
Na ně doporučuji mít zavírací rošt, do
kterého rybu uzavřete. Není problém ji
v grilu obracet. Ryby se též dělají dobře
v alobalu. Záleží na vaší volbě. 
Mletá masa: velice vděčný materiál jak
na zpracování, tak na úpravu. U nich mů-
žete míchat různé druhy masa dohroma-
dy. Nic nepokazíte. 

Ještě jedna poznámka: Velice důležitá
je příprava masa na grilování. Můžete

maso nasolit a okořenit a hned grilovat
nebo předem naložit na několik hodin
i dní do marinády. Maso se odleží a zís-
ká na kvalitě. Při tvorbě marinády vřele
doporučuji používat olivový olej. Ten je
na nakládání mimořádně kvalitní. 

Na závěr vám přeji pohodové prázd-
niny a hodně a hodně vytvořených dob-
rot. Nashledanou v září. 

Pavel Culek 
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PRÁZDNINY V JAKUB KLUBU
Měsíc červen byl věnovaný tématu Senioři, aneb my jednou

budeme staří. Děti jsme seznámily s procesem stárnutí, se změ-
nami, které tento proces doprovázejí. Dětem jsme vysvětlova-
ly zásady chování ke starším. Jak se chovat při každodenních
situacích při setkání se seniory. Součástí tohoto preventivního
programu bylo pěvecké vystoupení v Domově pro seniory, kte-
ré si nacvičilo několik dětí z našeho klubu, s cílem potěšit je
a zpříjemnit jim den. Děti z Jakub klubu se zapojily do celoroč-
ního preventivního programu Vaření. Záměrem bylo naučit
děti vařit jednoduchá jídla, a také získaly základní přehled
o cenách potravin a běžného chodu domácnosti. Vyvrcholením
byla propagace kuchařky Jakub klubu 24. 6. 2014.

Celý červenec pondělí až čtvrtek 10.00-15.30

Začátek prázdnin zahájíme rekreačním pobytem v areálu
Ostružno u Jičína. Pro děti, které zůstavají v Přelouči, máme klub
otevřený. V období celého měsíce července bude klub otevřen
od pondělí do čtvrtka od 10:00-15:30. S dětmi bude napláno-
váno několik výletů a procházek po okolí Přelouče. V měsíci
srpnu bude Jakub klub zavřen a opět se s dětmi setkáme 1. zá-
ří, kdy usednou do školních lavic. Přejeme všem krásné léto! 

Mgr. Mirka Škávová 

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, půlrok za námi

Na prahu prázdnin jsme krátce hodnotili uplynutý půlrok.
Službou prošlo celkem 17 rodin, některým se podařilo dosáh-
nout pozitivních změn a mohli jsme spolupráci ukončit, s ostat-
ními pokračujeme dále. Máme vždy velkou radost, když se u na-
šich uživatelů něco povede a posune k lepšímu, někdy jsou to
jen malé změny, ale stojí velké úsilí. Jsme rádi, když k těmto
změnám můžeme přispět. Naopak nás stále trápí finanční si-
tuace naší služby, ani te} nemáme zajištěné financování na
poskytování služeb pro podzimní a zimní měsíce kvůli přístu-
pu kraje, tato nejistota je pro nás hodně zatěžující, ale boj o fi-
nance nevzdáváme. 

Za mimořádnou pomoc v tomto období chceme velmi
poděkovat paní Lence Růtové, manželům Cestrovým, paní
Drahuši Ouzké, dobrovolnicím Lídě a Pavlíně. Zvláštní po-
děkování posíláme ředitelce ZŠ TGM, Mgr. Haně Konvalin-
kové, jsme jí velmi vděční za citlivý přístup k dětem z ro-
din našich uživatelů. Dále děkujeme všem dárcům, kteří
nám pravidelně nebo jednorázově přispívají do našeho so-
ciálního šatníku, který jsme před časem otevřeli pro veřej-
nost, s doporučením místního sociálního odboru ho využí-
vají nejen sociálně slabé rodiny, ale i lidé bez domova. 

Na závěr opět prosba o darování věcí. Pro naše uživatelské
rodiny dlouhodobě sháníme: postele -palandy, skříňky na uklá-
dání oblečení, vysavač, výtvarné potřeby, školní potřeby (škol-
ní tašky, pera, tužky, pastelky, penály, obaly apod.) Do šatníku
prosíme o dětské obutí - vycházkové, sportovní i domácí, dět-

ské sportovní oblečení - tepláky, šusQáky, bundy a další dětské
oblečení, včetně spodního prádla a ponožek. Dárci se mohou
ozvat na telefon 731 598 913-4, nebo email hudcova.charita@se-
znam.cz, pro věci si rádi přijedeme.

Všem čtenářům Roštu přejeme příjemné prožití letního ča-
su, my se s našimi uživatelskými rodinami chystáme v srpnu
na výlet do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, těšíme se
především na zvířátka a společně strávený čas v přírodě

Za pracovnice služby, Rita Hudcová.

Poděkování dobrovolníkům
Během celého školního rodu pomáhali dobrovolníci v rám-

ci našeho Dobrovolnického centra v Jakub klubu, v našem
charitním šatníku nebo navštěvovali obyvatele v Domově u Fon-
tány. V Jakub klubu se děti mohou věnovat pod vedením do-
brovolníků vaření, keramice, zumbě, florbalu, ping pongu, vy-
bíjené, fotbalu… Všem moc děkuji, přeji příjemné prázdniny
a v září rádi přivítáme další zájemce o dobrovolnickou činnost. 

Zdenka Kumstýřová 

PODĚKOVÁNÍ
Není mnoho těch, kteří jsou ochotni finančně podpořit so-

ciální služby pro seniory. Bohužel současné financování sociál-
ních služeb se bez partnerů a sponzorů jen těžko obejde. Jaké-
koli takové podpory si proto velice vážíme a jsme velmi rádi,
že se v letošním roce zařadila mezi naše partnery Elektrárna
Chvaletice a.s., která se v roce 2013 stala součástí skupiny
Severní energetická. Částka 20 000 Kč, kterou jsme obdrže-
li, bude použita na podporu odlehčovacích a pečovatelských
služeb pro seniory.

DĚKUJEME !!!!!!! Bc. Monika Krejčíková

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - FAKTA A MÝTY
(Konference v Senátu dne 9. 6. 2014)

Senátorka Mgr. Miluše Horská připravila v Senátu konfe-
renci na výše uvedené téma, které je aktuální i v Přelouči. Z to-
ho důvodu bych ráda informovala o tom, co na konferenci za-
znělo, co se v této oblasti připravuje a v případě zájmu i pozvala
na setkání s paní senátorkou Horskou v Přelouči v pon-
dělí 15. září 2014, kde budeme diskutovat i toto téma. 

V úvodu konference vystoupila ministryně práce a sociál-
ních věcí, která komentovala stávající situaci v oblasti bydlení.
Stále narůstá problém s bydlením a to u seniorů (například
v případě, když jeden z manželů zemře a druhý nemá dostateč-
né příjmy na nájem), u rodin s dětmi (např. zadlužení rodiny
z důvodu krachu podnikání jednoho z manželů), samoživitel-
ky, zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby sociálně vyloučené i děti vracející se
v 18 letech z ústavní péče. Te} se na ministerstvu připravu-
je koncepce sociálního bydlení a zvažuje se nahradit pojem
„sociální bydlení“ za „podporované bydlení“. Důvodem je stig-
matizace lidí, kteří budou tyto služby bydlení využívat. Cílem
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I v letošním roce uspořádali přeloučští dobrovolní hasiči
oblíbené závody v požárním útoku. Soutěž se uskutečnila v so-
botu 31. května 2014 na rugby hřišti a byla opět rozdělena na
dvě samostatné části. Nejprve soutěžily dětské kategorie o pu-
tovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s. r. o. a následně muži
a ženy, kteří se snažili vybojovat putovní pohár starostky měs-
ta Přelouče. Nechyběli zde ani ti nejmladší a nejmenší hasiči,
kteří zastupovali kategorii přípravek (děti do 6 let) a kteří mo-
hli předvést libovolnou ukázku s hasičskou tématikou. 

Přípravkové družstvo z Přelouče ukázalo originální ukázku
správné hasičské rozcvičky a následně předvedlo, jak si i ti nej-
menší požárníci dovedou poradit s hašením požáru za pomoci
svého speciálního autíčka a vybavení. Nejmladší děti z hasič-
ského sboru z Hlinska si zase připravily provedení klasického
požárního útoku s použitím hadic ,,B“ a ,,C“ se kterými běhají
obvykle starší děti. 

Po přehlídkách přípravek si zasoutěžily další dětské kate-
gorie, a to mladší žáci a starší žáci. Jejich úkolem bylo prove-
dení klasického útoku dle pravidel požárního sportu. 

Putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s. r. o. se podařilo
získat mladším žáků z hasičského sboru ČHJ Podlažice a star-
ším žáků z hasičského sboru SDH Břehy. 

Soupeření dětí následně vystřídal souboj mužů a žen, kte-
ří se utkali jak v tradičním útoku dle pravidel požárního spor-
tu, tak v útoku netradičním, který byl do poslední chvíle pro
ostatní sbory překvapením. 

Útok spočíval v tom, že proudnice a rozdělovač byli již před
startem umístěny na závodní dráze, všechny hadice byly dále
uspořádány v kotouči libovolně na platě a se savicemi museli
soutěžící vybíhat ze startovní čáry. Vše proběhlo naštěstí zce-
la bez komplikací a tu netradiční část si všichni patřičně užili.

Putovní pohár starostky města Přelouče si v kategorii žen
vybojovalo družstvo z hasičského sboru SDH Břehy. Ve skupi-
ně mužů zůstal pohár na domácí půdě, neboQ ho získali místní
hasiči z Přelouče. 

koncepce a následně připravovaného zákona je prevence chu-
doby výše uvedených skupin. Koncepce by měla být hotová již
na podzim, návrh zákona pak začátkem příštího roku. 

Spolu s koncepcí se připravuje i podpora financování a to
na nákup, rekonstrukci nebo výstavbu bytů. Důležitou součas-
tí podporovaného bydlení bude sociální práce, aby se obyvate-
lé podprovaného bydlení během určité doby, předpokládá se
doba 3 let, dokázali vrátit do běžného bydlení. Podporované byd-
lení bude službou na určitou dobu. 

Na konferenci prezentovali zkušenosti z této oblasti zástup-
ci neziskových organizaci i měst a obcí, kde tuto problematiku

již dlouhodobě řeší. Zajímavý je trend, ke kterému se většina
přednášejících přikláněla, a to je „rozptýlené podporované byd-
lení“. V praxi to znamená, vybrat byty pro tento účel z různych
míst a nesoustředit je v jednom objektu. 

Finanční podpora výstavby, nákupu nebo rekonstrukce těch-
to bytů bude vázaná povinností udržet byty pro tento účel trva-
le. Nebude možné je prodat například ani po 20 letech. Integro-
vaný operační program fondů EU, ze kterého bude možno na
tento účel finance čerpat, bude mít tuto podmínku v pravidlech,
jak jsme byli na konferenci informováni. 

Zdenka Kumstýřová

7-8 / 2014 31

Sport !

HASIČSKÉ ZÁVODY V PŘELOUČI 

Mladší a starší žáci HS ČHJ Přelouč

Přípravka HS ČHJ Přelouč

Ženy HS ČHJ Přelouč



V sobotu 14. června 2014 se uskutečnil 14. ročník soutěže
v požárním sportu a 9. ročník memoriálu J. Jarolíma v Jankovi-
cích. Závody byly určené jak pro dětské kategorie, tak pro že-
ny i muže.

Nejprve soutěžili mladší a starší žáci, přičemž každé druž-
stvo mělo dva pokusy, jejichž časy se následně sčítaly. O vítězi
tedy rozhodoval nejnižší součet obou časů. Přeloučský hasičský
sbor byl v dětské kategorii reprezentován celkem 4 družstvy.
Třemi družstvy mladších a jedním družstvem starších žáků.

Po vyhlášení výsledků a předání cen, proběhla druhá část,
a to souboj mužů a žen. I oni měli celkem dva pokusy, jejichž
časy se sčítaly. Hasičský sbor ČHJ Přelouč měl zastoupení
v obou kategoriích. Z důvodu, že více ženských týmů se na zá-

vody nepřihlásilo, musely přeloučské ženy poměřit své síly ve
společné skupině s muži. I když by se na první dojem zdálo,
že ženy nebudou mít moc šancí proti silnějšímu pohlaví, ved-
ly si velmi dobře. Důkazem jsou jejich výsledky, neboQ kdyby ne-
byly celkově vyhlášeny samostatně, dle své kategorie, obsadily
by čestné 4. místo z celkového počtu 11 družstev. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY A UMÍSTĚNÍ JE NÁSLEDOVNÉ:

Mladší žáci: Přelouč I - 3. místo
Přelouč II - 4. místo
Přelouč III - 5. místo

Starší žáci: - 5. místo
Ženy: - 1. místo 
Muži: Přelouč I - 2. místo

Přelouč II - 9. místo

I tyto závody byly celkově pro hasičský sbor ČHJ Přelouč
velmi úspěšné. Doufáme, že takovýchto výsledků a sportov-
ních výkonů, bude stále jen přibývat. 

kolektiv vedoucích

CELKOVÉ VÝSLEDKY BYLY NÁSLEDOVNÉ:
Kategorie přípravek: Z důvodu, že nejmladší hasiči byl všich-
ni velmi úspěšní a šikovní, podělila se obě zúčastněná příprav-
ková družstva o první místo. 
Kategorie mladších žáků: Družstvo I. se umístilo na 3. místě,
družstvo II. na 4. místě a družstvo III. na místě 7. 
Kategorie starších žáků: Starší žáci si vybojovali 6. místo. 
Kategorie žen: Družstvo žen získalo 3. místo.
Kategorie mužů: Družstvo A obsadilo 2. a družstvo B 1. místo.

Kromě skvělých sportovních výkonů a podívané na požár-
ní sport, zde bylo pro diváky a soutěžící připraveno bohaté ob-
čerstvení, pro děti byl připraven i skákací hrad a malování na
obličej. 

Celá akce byla opět velmi úspěšná, o čemž svědčí počet
zúčastněných sborů a velké množství návštěvníků, kteří přišli
hasiče podpořit. Už nyní se můžeme těšit na příští rok a na
další skvělé zážitky a sportovní úspěchy.

kolektiv vedoucích 

32 Přeloučský ROŠT

! Sport 

HASIČSKÉ ZÁVODY V JANKOVICÍCH 

Jankovice muži

SDH Mělice pořádá 
dne 2. srpna 2014 od 13.00 hod. na místním hřišti 

„SOUTĚŽ RUČNÍCH
HISTORICKÝCH HASIČSKÝCH STŘÍKAČEK“
Od 15.30 se uskuteční setkání rodáků a občanů Mělic.

Na tyto obě akce Vás srdečně zveme, 
občerstvení a hudba zajištěny.



Ahoj! Již jednou jsme tu mluvili o tzv. půjčování ušáků (pro
ty co nemají vlastního ušáka). Dnes se vám to pokusím blíže
vysvětlit. Tzv. půjčování se týká především těch, co nemají ne-
bo nemohou mít vlastního králíčka. Princip spočívá v tom, že
normálně docházíte na tréninky a vždy si králíčka půjčíte od
majitele, zaskáčete a majiteli vrátíte. Toto půjčování je povole-
no i na závodech a věřte mi, že hodně lidí tento způsob využí-
vá, mládež má kroužek a to bez nějakých nákladů. Když už jsme
u toho je samozřejmost začít chodit s vlastním králíčkem. Již
nám přibyli noví členové KH - Přelouč. Tak a te} k nabídce krá-
líčků k zapůjčení… Králíčků je mnohem více, ale tady je hlav-
ní nabídka.. ☺

ROBIN - začínající nezbeda

Robínek se k nám dostal velkou náhodou. V létě roku 2013
jsme předváděli na výstavě ve Svítkově. Robin byl hlavní cena
v tombole. Vyhráli ho malí kluci a ptali se, zda ho nechceme.
Bez váhání jsme brali. Ze začátku mu chyběl lidský kontakt,
hop ho ovšem velice změnil. Robin se naučil skákat teprve ne-
dávno, ale již jste ho mohli vidět na Dni dětí v Parku 31. 5. 2014.
Je to nadějný skokan, i když občas dokáže pěkně skotačit. Je
vhodný pro kohokoliv. Musí se ještě učit, ale pro začátečníka
velmi vhodný. Je klidný, chodí pomalu a jistě. Je to plemeno
Kalifornský králík narozen v roce 2012. Nikdy v životě mě ne-
kousl a nikdy ani nevyhrožoval.

AMIYA FORTUNA (MÍJA) - neovladatelná střela

Mia tu není moc dlouho. Byla koupena 19. 4. 2014 tady na
výstavě v Přelouči pořádané naší ZO Přelouč. Je stará rok. Ten

kdo by si ji chtěl půjčit, musí počítat s tím, že ke konci (srpen-
-září) si Mia plánuje malé králíčky. V té době mu bude popří-
padně zapůjčen jiný ušák ☺ Mia miluje skákání do dálky. Mia
je na trati velmi rychlá, je však spolehlivá, ale ten kdo ji vede, ji
musí vodítkem docela dost navádět. V kotci ostřejší, ale na drá-
ze suprová. Vhodná pro mládežníka, který rád běhá. Ještě se mu-
sí pořádně naučit lidem věřit, ale věřím, že když najde a zami-
luje si jednoho člověka, již ho nikdy nezklame. Jak jsem psala,
Mia je v kotci vyzývavá, ale venku je to miláček. Je plemene Dal-
matinský strakáč Rex černý. Prozatím nikdy nikomu neublížila.

BIMINY Dinoco King (BIMČA) - šikovné miminko

Bimča se narodila tady u nás. Hrdou maminkou je Kelly.
Biminy se narodila 25. 1. 2014. Je jí pár měsíců, ale již te} do-
káže skočit pár překážek. Měla by pracovat se společníkem, co
s ní bude skákat od mala. Tatínek je docela dobrý hopák. Bi-
miny je hodná, v hopu ještě moc nenaskáče, ale musí se za-
čít učit. Třeba napodobí svou sestru, která je hrdou členkou
KH - Přelouč, s úžasnými dálkovými předpoklady. Biminy má
mírnou povahu, trpělivá, ráda se učí a poznává nové věci. Je
vhodná pro všechny, kteří budou mít trpělivost a počkají si na
vyšší věk než bude moci skákat vyšší překážky. Biminy je hod-
ná, stejně tak její máma. Po tatínkovi zdědila jen jednu špat-
nou vlastnost a to je štípání. Když ji nesete v náruči s velkým
vzrušením vám kouše oblečení - pokud nic nemáte, štípne vás.
Je to plemeno Tříslový havanovitý a oba rodiče získali čestnou
cenu na výstavě. Nikdy v životě by si nedovolila kousnout úmysl-
ně a nikdy neublížila mouše.

JINAK VÝSLEDKY Z TOHOTO ROKU: (nejlepší umístění)
Arifee Jeriess ST Checkers Happiness - 4. místo - Střední rovinka
Kevin - 3. místo - Střední rovinka + Chovnost - skok vysoký
(60 cm) - (12 překážek 35 cm/čas 9.94sec)
Kevin - 5. místo - Těžký parkur
Ariel - 3. místo - Střední rovinka
Ariel - 2. místo - Střední rovinka
Ariel - 1. místo - Střední rovinka (12 překážek 35 cm/čas 9.14sec)
Ariel - 1. místo - Střední rovinka - VÍTĚZKA STŘEDNÍ ROVINKY
V TURNAJI O POHÁR CHOTĚBOŘE 
Ariel - 6. místo - Těžká rovinka + 6. místo - skok vysoký (60 cm) =
= chovnost
Toto jsou naše nejlepší výsledky od začátku roku 2014.

NIKOLA ČAPKOVÁ
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KRÁLIČÍ HOP SE ZNOVU HLÁSÍ! 
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Inzerce



V sobotu a v neděli se na písníku
v Mělicích v prostorách areálu vodních
lyžařů Marin Clubu uskutečnil úvodní
závod Českého poháru v dálkovém pla-
vání. Po zimních šampionátech se plav-
ci konečně dočkali přírodních podmínek
a nemohli si vybral lepší dobu. Krásné
slunečné počasí a teplota vody 21,5 °C
přilákali na start 80 plavců z 28 oddílů
z Česka, ze Slovenska a Polska. A ne-
plavalo se jen o body do Českého pohá-
ru, ale bojovalo se o nominace na MEJ
a ME.

V sobotu byl na pořadu závod na
5 km, který se plaval intervalovou me-
todou. V soutěži žen se již po třiadvacáté
plavalo O pohár Lídy Jelínkové. Plavci
startovali s minutovým intervalem a kaž-
dý plaval „za své“. Pro juniory to byla zá-
roveň kvalifikace na Mistrovství Evropy.
V soutěži mužů vybojoval prvenství Ján
Kútnik z Komety Brno před Vítem Inge-
duldem (PLAVÁNÍ České Budějovice)
a Karlem Balounem z Komety (foto Jiří-
ho Kuřiny). Za reprezentačním trenérem
RosQou Vítkem si o nominaci na MEJ ře-
kl první starší dorostenec Petr Dvořák ze
Slavie Plzeň, který by tak mohl doplnit
Matěje Kozubka (Bohemians), který má
již nominaci jistou díky výsledku na MEJ
v loňském roce. V kategorii mladších do-
rostenců se o nominaci výrazně přihlásil
jeho mladší bratr Tomáš Kozubek. V ka-
tegorii žen si pro vítězství doplavala favo-
ritka Silvie Rybářová z Komety, na dru-
hém místě pak zúročila přípravu v Chor-
vatsku domácí Míša Štěrbová a porazila
i Alenu Benešovou z USK Praha, která
má splněný limit na ME dospělých (foto
Jiří Kuřina). Míša se tak rovněž zařadila
k horkým kandidátům na start na MEJ
v kategorii mladších dorostenek a to by
ráda splnila limit i na MEJ v bazénu. V ka-
tegorii starších dorostenek si o nomina-

ci vítězstvím v kategorii řekla Petra ŠQast-
ná (Kometa Brno).

V neděli byla na pořadu mimořádně
traQ na 20 km, protože i tady šlo o nomi-
naci na Mistrovství Evropy dospělých -
- první dva budou nominováni na králov-
skou traQ 25 km v Berlíně. Pohár starostky
města Přelouče (19. ročník) vybojoval po
zásluze Vít Ingeduld, který o půl minu-
ty porazil úřadujícího mistra ČR na této
trati Karla Balouna a o pět minut zpět
doplaval Matěj Kozubek z Bohemians

Praha. V závodě žen se až do posledních
metrů bojovalo o prvenství, které nakonec
pro sebe rozhodla domácí Lenka Štěr-
bová, která o necelé dvě vteřiny porazila
vítězku sobotního závodu, brněnskou Sil-
vu Rybářovou, třetí pak doplavala dal-
ší domácí plavkyně Pavlína Kubátová.
V doplňkovém závodě na 3 km vyhrál
starší žák Vojislav Štěrba (SCPAP) před
dlouholetým českým reprezentantem Ja-
kubem Fichtlem (SlPl). I soutěž žen vyhrá-
la starší žačka Hana Fousková (SCPAP).
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V Mělicích při závodech O pohár starostky města Přelouče
a O pohár Lídy Jelínkové se bojovalo o Evropu

A už jsme se dočkali! Dětmi dlouho vy-
hlížené školní prázdniny, doba rodinných do-
volených, ale hlavně 2 měsíce slunce, tepla,

relaxu, zážitků v podobě dobrého jídla, pití a zajímavých výletů.
Akcí v Železných horách je v červenci tolik, že je obtížné vybrat tu opravdu nejlep-

ší, či nejzajímavější. 5. července zveme do Choltic na „Řemesla na zámku“ - vy-
robit si šperk, svíčku, anděla z korálků, zastřílet si, vyrazit minci…Odtud zaje}te na
Babiččin dvoreček do Licibořic omrknout „Jak se dříve žilo a hospodařilo“. Do
Nasavrk tento den zve hotel Šustr na 1. ročník Nasavrkání, ale odtamtud stihnete
třeba i dojet vpodvečer na mladotický mlýn za kulturou na divadelní představení
„Sen noci svatojánské“.

Následující víkend není o nic chudší. Naštěstí Folková ochutnávka 11. 7. na
třemošnickém náměstí není dopravně nedostupná westernové akci v Penzionu
Čtyřlístek na Seči-Hořelci, kde připravují celý víkend dobroty z mletého masa. Po
případném přespání se pak můžete s plnými bříšky vrátit 12. 7. na Lichnici na
tradiční vyhlášený Folk.

Že i naší krajinou prošla švédská vojska, přiblíží praktické ukázky zbraní, bojů
a atmosféry doby akce Třicetiletá válka v Cholticích 19. 7., kousek přes kopce si
můžete tentýž den zazpívat a pobavit se na Čvachták festu v Třemošnici.

Poslední víkend v červenci (25. a 26.) bude patřit japonským automobilům
v Autokempu Konopáč, Klobásfestivalu v pivovaru ve Žlebských Chvalovicích
nebo středověkému vystoupení Mistra kata na hradě Lichnici. A na závěr připomí-
náme založení tradice Farmářských trhů na Seči dnem 3. 7., které budou opako-
vaně po 14 dnech lákat své příznivce až do konce letošního srpna.

Jste srdečně zváni na tyto a všechny další připravované akce.

ČERVENEC V ŽELEZNÝCH HORÁCH



Další ročník soutěží mají naše druž-
stva za sebou a můžeme jej hodnotit ja-
ko v celku úspěšný.

A družstvo obsadilo v divizi s 26 bo-
dy sedmé místo, a toto umístění mohlo
být ještě lepší nebýt herního výpadku na
začátku jarní části sezóny na domácí drá-
ze. Divizní soutěž byla v tomto ročníku
velmi vyrovnaná. Vítězství si vybojovalo
družstvo Pardubic, které se tak po delší
odmlce vrací do III. ligy.

B družstvo skončilo ve východočeské
soutěži čtyřčlenných družstev s 35 body
na výborném třetím místě a ve stejné sku-
pině C družstvo skončilo těsně za naším
béčkem na pěkném čtvrtém místě.

Družstvo našich mladých nadějí ob-
sadilo ve východočeské přeboru mláde-
že ve své skupině druhé místo, což je
zlepšení proti minulé sezoně o tři místa,
kdy výkonnost jednotlivých hráčů se pod-
statně zlepšila.

Podrobnější rozbor
jednotlivých družstev:

Divize:
A družstvo. Podzimní část sezony by-

la v celku velmi dobrá. Sice na úvod na-
še družstvo na domácí dráze prohrálo
s celkem Trutnova, ale tuto ztrátu nahra-
dilo výhrami na drahách v Hořicích a Do-
brušce. Vstup do jarní části se našemu
družstvu vůbec nevydařil. Hned na úvod
prohrálo doma s celky Vysokého Mýta
a Dobrušky po nevýrazných výkonech.
Ani venku to nebyla žádná sláva až na
utkání v Náchodě, kde předvedlo pěkný
výkon a získalo cenné body. Po této vý-
hře však opět přišla prohra doma s Čer-
veným Kostelcem a rázem se náš tým
ocitl v sestupových vodách. Naštěstí ve
druhé polovině jara došlo k obratu a vý-
hry doma nad silnými celky Pardubic
a Třebechovic vrátily pohodu do našeho
týmu, kterou završilo vítězstvím na dráze
v Solnici. Ziskem 26 bodů obsadil náš ce-
lek solidní sedmou příčku tabulky. Hlav-
ní příčinou rozkolísanosti výkonů druž-
stva byla výkonová nevyrovnanost jed-
notlivých hráčů hlavně na domácí dráze,
kde by k tomuto jevu nemělo docházet.

Kádr družstva tvořili: Jarolím, Kasa,
Klička, Lang, Miláček, Skala a Zeman.

Východočeská soutěž 
čtyřčlenných družstev:

B družstvo. V tomto ročníku můžeme

být spokojeni s výsledky našeho béčka.
Za celou sezonu se podařilo přivést bo-
dy ze sedmi venkovních drah a do toho-
to kladného hodnocení vnáší kaňku zby-
tečně prohraná dvě utkání na domácí
dráze s celky Smiřice B a C. Celkové umís-
tění na třetí příčce tabulky je pěkné, ale
mohlo být ještě lepší, kdyby jednotlivý hrá-
či zlepšili výkony v dorážkové. Všichni
hráči bez výjimky měli velmi vysoký prů-
měr prohozů a proto na této činnosti mu-
sí ještě hodně zapracovat.

Kádr družstva tvořili: Havlas, Jaku-
be, Skutil, Skutilová a Suchomel

C družstvo. Toto družstvo hrálo stej-
nou skupinu jako béčko a vedlo si v cel-
ku také velmi dobře. Na venkovních dra-
hách šestkrát vyhrálo a jako béčko dva-
krát doma ztratilo body s celky Smiřic B
a Třebechovic. Umístění na čtvrté příčce
tabulky je velký kvalitativní skok oproti
minulé sezoně, ale i zde platí to stejné
jako u béčka. Velkou slabinou jednotli-
vých hráčů je herní činnost v dorážkové,
které vévodí velký počet prohozů. Na té-
to části hry je nutné při tréninku hodně
zapracovat.

Kádr družstva tvořili: Elis, Hanuš, Py-
ták, Ryšavý, Samek, Škuta a Zelenka

Žáci - v tomto ročníku východočeské-
ho přeboru mládeže tříčlenných družstev
si naše naděje vedli velmi dobře. V jed-
notlivých turnajích podávali v celku vy-
rovnané výkony a projevilo se to na cel-
kovém umístění. Náš tým ve své skupině
obsadil pěkné druhé místo a to je skok
o tři příčky oproti minulému ročníku. Na
umístění se projevila větší hráčská zku-
šenost, ale i nadále musí na sobě ještě
hodně pracovat. 

Kádr družstva tvoří: Juříček, Matič-
ka, Sukdolák David a Sukdolák Tomáš.

Přebory jednotlivců 2014:
V kategorii mužů se na krajských pře-

borech umístil Petr Miláček na 7. místě
a vybojoval si postup do semifinále MČR
hrané v Prostějově, ze kterého se mu ne-
podařilo postoupit na mistrovství ČR. Dá-
le z našich hráčů Petr Zeman obsadil 15
a Petr Hanuš 26 místo z 28 startujících.

V kategorii seniorů si do semifinále
vybojovali postup tito hráči:

Pavel Klička - 3. místo, Jaroslav Hav-
las - 7. místo, Josef Suchomel - 9. místo

a Karel Lang - 13. místo. Semifinále MČR
se hrálo na čtyřdráze ve Vrchlabí a ani
jeden z našich zástupců se na mistrov-
ství ČR neprobojoval.

V kategorii dorostu na krajských pře-
borech skončil Tomáš Sukdolák na 3. mís-
tě a Kryštof Matička na 6. místě. Ani jed-
nomu se nepodařilo postoupit na mistrov-
ství ČR.

Největší radost nám udělali na kraj-
ských přeborech žáci, kde David Sukdolák,
po pěkném výkonu, skončil druhý a po-
stoupil na mistrovství ČR hrané v Rokyca-
nech, kde skončil na 15. místě z 26 star-
tujících. Další náš závodník Jan Juříček
obsadil třetí příčku. 

Z činnosti
kuželkářského oddílu:

Kuželkářský oddíl se nespecializuje
jen na sportovní činnost svých členů
(i když je to jeho hlavní poslání), ale sna-
ží se tento sport zpopularizovat a uvést
do podvědomí spoluobčanů našeho měs-
ta a okolí. Jeho členové zajišQují dozory
na akcích zájmových skupin, které využí-
vají kuželnu ke svému sportovnímu vy-
žití. Dále oddíl se snaží získat mládež.
Spolupracuje s domem dětí a mládeže
v Přelouči, při kterém funguje kuželkář-
ský kroužek a ve spolupráci s vedením
základních škol v Přelouči pořádají na
kuželně turnaje žáků. Pro neregistrova-
né hráče z Choltic zajišQujeme tréninko-
vé zázemí. 

Přeloučskou kuželnu využívá jako
domácí dráhu druholigový oddíl Sadské
a od nového ročníku přibude i družstvo
Pardubic, které postoupilo do III. ligy. 

Od výboru oddílu je snaha každý rok,
aby se na přeloučské kuželně konala
větší pokud možno celorepubliková ak-
ce. V tomto roce dne 12. dubna se usku-
tečnilo finále zrakově postižených hráčů
pod záštitou Měst.Úřadu Přelouč a spon-
zorsky se na této akci podílela elektrár-
na Chvaletice. Tato akce měla velký ohlas
mezi účastníky a můžeme se jen těšit,
že v blízké době opět zavítají na naší
kuželnu.

Touto cestou chceme pozvat všech-
ny, kdo by si rádi vyzkoušeli náš sport,
že se mohou osobně dostavit na kužel-
nu nejlépe každé pondělí, kdy probíhají
tréninky, nebo se podívat naše interne-
tové stránky www.kuzelkyprelouc.wz.cz.
Všichni zájemci budou vítáni. 
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Novinky z našeho oddílu
- závody v Praze,
- 1. soustředění,
- hledání nových talentů již od 6 let a zavedení průpravy

atletiky a plavání do našeho cvičení!

CELOREPUBLIKOVÉ ZÁVODĚNÍ 
Kristýna Hubáčková a Kateřina Elisová se od 13. - 15. 6. 2014

zúčastnily celorepublikového Přeboru ČOS v Praze, kam postou-
pily ze závodů ve Vysokém Mýtě. V rámci závodů se podívaly
také do pražské ZOO a viděly mnoho památek. Samotné závo-
dění jim přineslo mnoho nových zkušeností. Přední příčky však
neobsadily. Samy dívky poté sdělily, že se nemohou srovnávat
skoro s profesionálkami, které mají jiné podmínky a vybavení
pro tréninky. 

NAŠE PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Náš tým se také rozhodl, že zavede novou tradici, proto od

20. - 21. 6. 2014 se v místní tělocvičně odehrálo naše první
soustředění. V pátek jsme se ubytovaly v horním sále tělocvič-

ny, pokračovaly jsme gymnastikou, hodinou posilování, jógou,
k večeru i pohybovými hrami při opékání dobrot na ohýnku.
V sobotu jsem musela slečny dlouho vytahovat vlastnoručně
ze spacáků, ale povedlo se. Potom jsme opět začaly gymnasti-
kou, prošly jsme hodinou pilates i relaxačními technikami cvi-
čení. Po dohodě se všemi zúčastněnými jsme se shodly, že
soustředění budeme činit 2x ročně a to vždy na podzim a na
jaře. Chceme tak soustředění zavést jako pravidelnou součást
i zpestření tréninků. 

HLEDÁNÍ NOVÝCH TALENTŮ
V rámci dalšího dění v týmu se cvičitelé dohodli, že od zá-

ří dojde k rozdělení našeho týmu na malé a velké gymnastky.
Malé gymnastky si převezme pod svou záštitu Kristýna Hu-
báčková. Velké pak budou pokračovat pod vedením Petry Šim-
kové. Do hodin cvičení bude zavedena průprava atletiky a pla-
vání. Proto hledáme nové talenty a to již od 6 let. 
Ve čtvrtek 28. 8. 2014 proběhne hledání nových talentů

v naší tělocvičně od 17. hodiny a poté i v průběhu
celého měsíce září každé úterý a čtvrtek od 18. hodiny.

Nezáleží na tom, co Vaše dítě umí či neumí, od toho zde
budeme my, abychom děti naučili všemu potřebnému. Jedinou
podmínkou je, aby Vašemu dítěti bylo alespoň 6 let. Dveře jsou
samozřejmě otevřené i pro starší zájemce. Přij}te ve sportov-
ním oblečení za doprovodu svých rodičů. Pokud Vám toto da-
tum nevyhovuje, nevadí, můžete k nám přijít během celého
měsíce září a to vždy v úterý a čtvrtek od 18. hodiny. Těšíme
se na Vás ☺.

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/ Kristýna Hubáčková, Zdeněk Vamberský



HODNOCENÍ SEZÓNY STARŠÍCH ŽÁKŮ
2013—2014

Po loňské sezóně, kdy jsme nezískali ani bod a platili jsme
v každém utkání krutou daň za nezkušenost a mládí, jsme
vstoupili do další sezóny s cílem se herně a i výsledkově po-
někud posunout kupředu. V podzimní části jsme střídali slabé
výkony s lepšími. V některých utkáních jsme potrápili silné sou-
peře a sahali po bodech, jindy jsme zcela ostudně vyhořeli a vy-
soko prohráli. Závěr podzimu se nám povedl a v posledním dvoj-
zápase jsme doma dvakrát zdolali svitavské Sršně a připsali
si do tabulky první vítězné body. Zimní přípravu jsme strávili
v místní tělocvičně s celkem solidní účastí. Na úvod jarní části
jsme před hráče stanovili cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout
a to odpoutat se ze dna tabulky. Začali jsme dobře, v úvodním
utkání jsme porazili Českou Třebovou. V dalších kolech jsme
však opět střídali horší a lepší výkony, nicméně jsme nic ne-
vyhráli a tak jsme se také nikam neposunuli.

Nakonec jsme se doma opět utkali se Sršni v přímém sou-
boji o postavení v tabulce. Podařilo se nám první utkání v sa-
mostatných nájezdech vyhrát, v druhém jsme však podlehli
a tak jsme se nakonec ze dna tabulky neodpoutali. Poslední
utkání jsme odehráli doma s Alfou a vysoko, až ostudně jsme
podlehli.

Výsledkový cíl jsme nesplnili, nicméně je nás druhou se-
zónu výrazně více než na startu loňské sezóny, získali jsme
12 bodů a přestali v naší soutěži býti otloukánkem, ze které-
ho mají někteří možná i trochu legraci. 

Nikdy ve svých hodnoceních nepíši o jednotlivcích, dnes
udělám výjimku. Za velký úspěch považuji účast našeho bran-
káře Martina Chalupy v reprezentačním výběru U15 ČR a no-
minaci našich hráčů Tomáše Hudce a Martina Holmana na
zúžený kemp U15 Pardubického kraje. 

Závěrem bych chtěl říci, že nás čeká nová etapa, starší
opory přecházejí do vyšší věkové kategorie a odpovědnost bu-
de na těch mladších. Budeme to mít těžké, ale my se ničeho ne-
bojíme.

No a na úplný závěr svého hodnocení děkuji všem hrá-
čům, hráčkám a jejich rodičům a těším se na další spoluprá-
ci v další sezóně.

Na podzim nastoupili: Chalupa Martin, Hlušička Jakub,
Šurkala Dominik, Holman Martin, Matys Adam, Hudec Tomáš,
Kaňuková Kristýna, Nováková Karolína, Hohenberger Pavel,
Kralovič Jan, Bittner Tomáš, Lauryn Josef, Kade Ondřej, Pojar
Václav, Hubáček Daniel, Dostál Ondřej, Kratochvíl Jiří, Tsveta-
nov Mark.

Za HC Jestřábi Přelouč Hájek Tomáš

HC JESTŘÁBI SLAVÍ 20 LET
V sobotu 5. 7. proběhnou na Městském hokejbalovém sta-

dionu pod parkem oslavy 20ti let od založení HC Jestřábi Pře-
louč. V rámci oslav se představí všechny klubové kategorie.
Po celý den v areálu bohatý program + občerstvení a ve ve-
černích hodinách hudební produkce k tanci a poslechu.

Program:
10.00 - 11.00 h. utkání starších žáků Jestřábi
11.00 - 12.00 h. utkání žen minihokejbalu ROŠTěnky
12.00 - 13.00 h. utkání FanClub Jestřábi - HBC Dahama 

Opatovice n./L.
13.00 - 14.00 h. utkání B-týmu Jestřábi
14.00 - 15.30 h. utkání A-týmu Jestřábi - výběr 1. NHbL ČR
15.30 - 16.30 h. utkání OldBoys Jestřábi - výběr OldBoys ČR 

- Martin Šmíd -

OLD BOYS CUP 2014 - DOUBLE PRO CEPY
V tropické sobotě 7. června byl sehrán na hokejbalovém

hřišti v Přelouči tradiční turnaj mužů nad 35 let - OLD BOYS.
Letošního ročníku se zúčastnilo šest týmu včetně zahranič-
ního Storage Bratislava. Hrálo se ve dvou skupinách, ze kte-
rých vítězové postoupili přímo do semifinále, týmy na druhém
a třetím místě do čtvrtfinále. Letošního ročníku se nezúčastnil
obhájce titulu. Loňský vítěz Rockets.

VÝSLEDKY

SKUPINA A 
HT Cepy - TPS Gambrinus 3:2
Záruba, Stránský, P. Novotný - Hrubeš, Kmoníček 
TPS Gambrinus - Chlupatej Bobr 5:1 
Kmoníček 3x, Hrubeš 2x - Hrbek 
Chlupatej Bobr - HT Cepy 1:4 
Hrbek - Švihlík, P. Novotný, V. Novotný, Komůrka 

SKUPINA B
Storage Bratislava - Šedivec OWLS 1:2 sn
Ježek - Michal, Fedák 
Šedivec OWLS - ČU-MOT 3:2 sn
Fedák, Dunda, Voleský - Fialka, Novotný 
ČU-MOT - Storage Bratislava 3:2 sn
Štefanský, Dostál, Fialka - Polčič, Balanda 

ČTVRTFINÁLE
ČU-MOT - Chlupatej Bobr 3:0
Nedělka 2x, Štefanský 
TPS Gambrinus - Storage Bratislava 3:2 sn 
rmin, Novotný, Hrubeš - Balanda, Jančovič 

SEMIFINÁLE
HT Cepy - ČU-MOT 3:2 sn 
Raška 2x, Švihlík - Příhoda, Novotný 
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Liga škol 2014
28. 5. 2014 naše škola pořádala již několikátý ročník Ligy

škol. Jde o závody, v nichž žáci zemědělských škol vzájemně
měří své síly a jezdecké dovednosti. Nejprve přišlo na řadu před-
vádění koní. Rozhodčí posuzovali správný zootechnický postoj
koně, vedení v kroku i v klusu a jezdcovo hlášení. Tuto disci-
plínu vyhrála Simona Malečková z ČZA Humpolce. Druhé a tře-

tí místo obsadily již naše žákyně Eva Černohorská a Kateři-
na Zemková. Poté přišly na řadu parkurové závody, na které
čekali snad všichni diváci. Výsledky byly následující:

Parkúr „Z“ 
1. Tereza Divišová, SZeŠ Chrudim
2. Věra Krabicová, SZeŠ Lanškroun
3. Lucie Kořínková, SŠCHKJ Kladruby nad Labem
4. Nikola Svobodová, SŠCHKJ Kladruby nad Labem

Parkúr „ZM“
1. Tereza Divišová, SZeŠ Chrudim
2. Věra Krabicová, SZeŠ Lanškroun
3. Bernardová Kateřina, Hipospol Velká Chuchle
4. Bádalová Sabina, SŠCHKJ Kladruby nad Labem

Většina našich žáků nesoutěžila v parkúru poprvé, účast-
nila se minulých ročníků tohoto poháru nebo se věnuje této
disciplíně závodně. Ovšem pro některé z našich žáků se stala
Liga škol jejich první závodní zkušeností v životě. Zde je krát-
ká výpově} Nikoly Svobodové, žákyně 1. ročníku:

„Byla to pro mě výzva, ještě nikdy jsem nezávodila. Když jsem
viděla, kolik je v hledišti diváků, rozbušilo se mi srdce, i přesto-
že šlo jenom o mé spolužáky. Nechtěla jsem je zklamat. Po
prvním skoku ze mě ale nervozita spadla a všechno dobře do-
padlo. Se čtvrtým místem jsem velmi spokojená, opravdu jsem
to nečekala.“ ☺ Mgr. Petra Cuhorková

Šedivec OWLS - TPS Gambrinus 4:1
Fedák 3x, Joudal - Hrubeš 

O 5. MÍSTO
Chlupatej Bobr - Storage Bratislava 3:4
Šafařík 2x, Vnouček - Marko, Jančovič, Polčič, rmin 

O 3. MÍSTO
ČU-MOT - TPS Gambrinus 2:0
Příhoda 2x 

FINÁLE
HT Cepy - Šedivec OWLS 2:0
Raška 2x

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

Radim Hrubeš (TPS Ganbrinu ) 5+5 = 10 bodů 
Palo Jančovič (Storage Bratislava) 2+5 = 7 bodů
Martin Šmíd (Ču-Mot) 0+7 = 7 bodů

STŘELCI
Michal Fedák (Šedivec Owls) 5 gólů
Radim Hrubeš (TPS rmin ch) 5 gólů
Rudolf Raška (HT Cepy) 4 góly 
Petr Kmoníček (TPS rmin ch) 4 góly

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Jiří Obermajer (Šedivec Owls)

SOUPISKY

HT CEPY - Michal Křemenák, Karel Záruba, Libor Komůrka,
Miroslav Stránský, Jiří Švihlík, Petr Novotný, Rudolf Raška, Ra-
dek Balán, Michal rmin , Vladimír Novotný

ŠEDIVEC OWLS - Michal Fedák, Milan Váňa, Jiří Šíf, David Mi-
chal, Martin Voleský, Petr Závorka, Jiří Obermajer, Tomáš Steh-
no, Martin Joudal, Zdeněk Dunda

ČU-MOT - Martin Šmíd, Roman Štefanský, Petr Nedělka, Luboš
Fialka, Zdeněk Horáček, Radek Dostál, Lucie Čapková, Jana
Kazimírová, Jan Příhoda, Jiří Myška, Martin Holeček, Tomáš
Hájek, Jiří Kadera, Marek Novotný

TPS GAMBRINUS - Romana Cidlinská, Jan Cidlinský, Lubomír
Poledne, David Novotný, Ivan Moravec, Petr Svoboda, Martin
Růžek, Radim Hrubeš, Milan Machala, Petr Kmoníček, Michal
Synek, Jaroslav Linhart, Jiří rmin

STORAGE BRATISLAVA - Peter Sedílek, ? rmin ch, ? Polčič, Mi-
lan Ježek, Jaroslav Turanovič, Marian rmin , Palo Jančovič, ? Mar-
ko, ? Brusnický, Maroš Balanda, ? rmin

CHLUPATEJ BOBR - Martin Hloušek, Roman Vnouček, Jan
Brázda, Jiří Bouška, Bohuslav Kramář, Bohuslav Devera, Sa-
bina Deverová, Petr Šafařík, Zdeněk Hrbek

- Fáda -

7-8 / 2014 39

Sport !

STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ
Kladruby nad Labem
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V neděli 15. června vstoupila v platnost změna jízdní-
ho řádu autobusové dopravy. „Na základě podnětů od obcí
a občanů Pardubický kraj přistoupil k několika úpravám,
které by měly přispět ke zlepšení dopravní obslužnosti. Zá-
roveň budou omezeny či zrušeny některé málo využívané
spoje nebo jejich zajížRky,“ vysvětil důvody změn náměs-
tek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír
Dušek. Do jízdních řádů jsou rovněž zapracována prázdni-
nová omezení jízdy. Na některých linkách dochází k drob-
ným úpravám jízdních dob a tím i k minutovým posunům
odjezdů spojů. Všechny jízdní řády lze již nyní najít na
portal.idos.cz.

ZMĚNY NA PŘELOUČSKU
Ruší se linka 650622, jejíž spoje jsou převedeny do linky

650621 Přelouč - Hlavečník/Labské Chrčice. Zrušen je i jeden
ranní pár spojů mezi Přeloučí a Řečany nad Labem. Dopoled-
ní spoj 10 pojede o hodinu dříve, čímž bude z Kladrub nad
Labem, Semína a Břehů zajištěn výhodný přestup v Přelouči
(odjezd v 8.53) na rychlík do Pardubic. Večerní spoje od sídla
firmy Kiekert pojedou většinou ve 22.23, tedy o pět minut dří-
ve než nyní. K drobným časovým úpravám dochází na většině
dalších linek na Přeloučsku. Mění se také trasa spoje, který

zajišQuje dopravu z Újezdu u Přelouče přes Rohovládovu Bě-
lou do Přelouče na noční směnu a zpět z odpolední směny.

Srdečně vás zveme na již VII. ročník Rallye Železné hory
dne 30. 8. 2014. PřijFte si prohlédnout krásná stará au-
ta a motocykly, oslavit 50. výročí Škody MB 1000, zhléd-
nout taneční vystoupení, poslechnout si pěknou hudbu.

Na vaši návštěvu se těší AMV Přelouč.

Změny některých autobusových jízdních řádů

Inzerce
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