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RADA MĚSTA PŘELOUČE
116. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 6. 10. 2014.
Radní na ní schválili smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Protipovodňová opatření města Přelouč s firmou
Tomáš Mikula, ELMIK, Valašské Meziříčí
za nabídkovou cenu 6.120.378,- Kč včetně DPH. Předmětem této zakázky je realizace protipovodňových opatření formou
dodávky bezdrátového varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro město Přelouč a jeho
místních částí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí. Hlavní kritériem při
hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena.
Na vědomí vzali radní i zápis z jednání bezpečností a dopravní komise ze
dne 24. 9. 2014. Komise měla na základě zadaného úkolu z rady města ze dne
28. 8. 2014 projednat umístění značek
se začátkem a koncem zákazu stání
v ul. Račanská a doporučuje následující řešení: pod stávající dopravní značení zákazu stání za křižovatkou se silnicí I/2 Pardubická u nemovitosti č. p. 186
doplnit dodatkovou tabulku začátek úseku a nově 5 m za vyústěním veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí od
nemovitosti č. p. 1261-63 umístit dopravní značení zákazu stání s dodatkovou
tabulkou konec úseku. Město Přelouč
požádá orgán státní správy ve věcech

Inzerce

provozu na pozemních komunikacích
o vydání místní úpravy provozu.
Řešen byl dále podnět Mgr. Petra Veselého - realizace vodorovného dopravního značení zákazu zastavení v křižovatkách a vyústění účelových komunikací
na místní komunikaci K. Čapka. Komise pověřila p. Lubomíra Novotného, aby
předložil grafický návrh způsobu parkování (realizace vodorovného dopravního
značení - podélné stání, zřízení parkovacího pruhu, možnost parkování na protější straně komunikace apod.). Návrh bude vypracován s ohledem na zachování
maximálního počtu parkovacích míst.
Řešena byla i úprava režimu světelných signalizačních zařízení v Přelouči.
Z důvodu plynulosti silničního provozu
a ochrany životního prostředí bude režim světelných signalizačních zařízení
vrácen do stavu před poslední úpravou,
tedy činnost zařízení bude ukončena
v sobotu v 12.00 hod a opět zahájena
v pondělí v 5.00 hod. Současný stav přispěl ke značnému zpomalení dopravy,
zvýšení hluku a zvýšení emisí.
Rada města rovněž souhlasí s bezúplatným předáním jedné sady tašek na
tříděný odpad do jednotlivých domácností, a to po uhrazení místního poplatku
za provoz systému shromažiování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.
Město zakoupilo od společnosti EKO KOM
2.000 sad tašek na tříděný odpad za dotovanou cenu v celkové částce 72.600,- Kč
tyto sady byly společností městu dodány
na konci června letošního roku. Vzhledem k tomu, že v té době měla většina
občanů již místní poplatek za komunální odpad uhrazený, budou tašky vydávány v souvislosti s úhradou poplatku na
rok 2015. Bezúplatným předáním sad tašek do domácností město podpoří třídění využitelných složek odpadů a bude
ke třídění motivovat další domácnosti.

117. schůze Rady města Přelouče se konala v pondělí 20. 10. 2014.
Radní na ní schválili plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částí na zimní období 2014-2015.
Operativní plán zimní údržby komunikací v Přelouči stanoví i potřebné priority
a to jak místní, tak časové, které vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací, vzhledem k společenským potřebám občanů města na jedné straně
a ekonomickým možnostem vlastníka na
straně druhé.
Dále rada schválila nový jízdní řád
MHD s účinností od 14. 12. 2014.
Radní rovněž schválili dodatek č. 2
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy Městského kina, Přelouč“, s firmou LANGERONE, SE, Pardubice, s posunutím termínu předání hotového díla na 1. 6. 2015 a navýšením ceny
o 760.595,- Kč bez DPH. V průběhu realizace vyplynuly požadavky na dodatečné práce, které nebyly součástí projektové dokumentace - sanace a vysoušení stávajícího zdiva, dodatečná izolace
podlahy jeviště i hlediště a podezdění
stěny v kotelně. Cena díla bude částečně hrazena z rozpočtové rezervy, která
byla na případné vícepráce alokována.
Dále byl projednán i zápis z jednání sportovní komise - ta posoudila žádosti o finanční příspěvky ze sportovního
fondu a rozdělila zbývající částky spodního fondu rady města takto: Fotbalový klub Přelouč - 4.000,- Kč - doprava
k utkáním, úhrada pronájmu tělocvičen
pro zimní přípravu mládežnických mužstev, HC Jestřábi Přelouč - startovné do
soutěží, cestovné mládežnického družstva a družstva žen, výdaje na rozhodčí - 4.000,- Kč, Sokol Přelouč - sportovní činnost oddílů, sportovní potřeby, cestovní výdaje - 4.000,-, Fbc Orel Přelouč - účast v mistrovských soutěžích ČFbU
družstev oddílu florbalu, cestovní výdaje - 4.000,- Kč, Tennis club Přelouč - nákup sportovního vybavení pro tréninky
mládeže - 5.500,- Kč.
mh

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 25. listopadu 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma
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Podzimní svoz v Přelouči a místních částech
Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční pro:

- město Přelouč
v pondělí 10. LISTOPADU 2014
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

- místní části města Přelouče

(Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)

v úterý 18. LISTOPADU 2014
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.

Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí,
že svoz bioodpadu zajišUovaný pomocí hnědých plastových
nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 18. do 21. listopadu 2014
v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biologicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme provozní
dobu sběrného dvora:
Pondělí
13 - 17 hod.
Středa
10 - 15 hod.
Pátek
13 - 17 hod.
Sobota
08 - 12 hod.

Upozorňujeme občany, že v pondělí 17. listopadu,
v den státního svátku, bude sběrný dvůr uzavřený.
Mimořádně bude otevřený hned následující den,
tedy v úterý 18. listopadu, a to v době od 13 do 17 hodin.
Občané mohou využít této možnosti.

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice,
televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.
Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:
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JAK JSME VOLILI
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11. 10. 2014

Výsledky voleb
Obec: Přelouč

Zdroj: /www.volby.cz/
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Zastupitelstvo
XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
25. 9. 2014 v budově MěÚ Přelouč od 15.30. K projednání
měli zastupitelé tradiční body, jako je zpráva o činnosti rady
města v období mezi XXVII. A XXVIII. zasedáním zastupitelstva
a návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního. Projednány byly rovněž zápisy ze schůze OV Lohenice a Mělice.
Ze zápisu OV Lohenice vyplynuly tyto požadavky na město obyvatelé poukazují na to, že v letních měsících stanují lidé
mimo tábořiště, po sezoně je všude plno odpadků, u velkého
písníku se vyskytuje velké množství nevkusných staveb, suché
záchody v lese apod. Obyvatelé Lohenic jsou toho názoru, že
by město mělo tyto problémy řešit a pokusit se tak zachovat
v okolí písníků čistou vodu a přírodu.
Schválen byl zastupitelstvem záměr zpracování „Studie proveditelnosti Labské cyklostezky v úseku Parubice-Kojice“ jako
podkladu pro založení spolku obcí sdružující obce po plánované trase a podkladu pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace s cílem realizace Labské cyklostezky
v úseku Pardubice - Kojice. Návazně byla schválena Smlouva o poskytnutí finanční podpory městu Pardubice ve výši
42.000,- Kč na zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubic do Kojic.
Dále byl schválen dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, uzavřené dne 23. 1. 2014 mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o. Společnost K2 invest s.r.o. zahájí v nejbližší době výstavbu dalších 2 bytových domů v lokalitě Na
Hodinářce. Pozemky, které budou zastavěny těmito budovami,
odkoupí od města na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu termínu zahájení výstavby, požádala společnost K2 invest o uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě, kterým se posune termín uzavření kupní
smlouvy na 30. 6. 2015.
Zastupitelstvo rovněž zřídilo právo stavby k pozemku
p. č. 2021 v k. ú. Přelouč (křižovatka ulic Pardubická a Kladenská), ve prospěch Spolku pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči, z. s. a schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že spolek nedisponuje pozemkem,
na který by mohl pomník umístit, bylo město požádáno o pomoc s řešením.
mh

!

Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 9. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
529 098 uchazečů o zaměstnání. To je o 6 127 méně než
v srpnu a o 27 960 méně než v září 2013. Z celkového počtu
lidí bez práce bylo 512 606 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných
klesl na 7,3 % (srpen 2014 - 7,4 %, září 2013 - 7,6 %). Naopak
se zvýšil počet volných pracovních míst - meziměsíčně o 1 832,
meziročně pak o 15 134. Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 56 556.

Statistika nezaměstnanosti —
okres Pardubice 09/2014
K 30. 9. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 5 814 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 1 416 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 4,1 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,0 %.
Holice 4,1 %
Pardubice 5,0 %
Přelouč 5,3 %
Vývoj nezaměstnanosti

Vybrané obce region Přeloučsko —
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ručním výběrem z IS Zaměstnanost +
údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

Inzerce
Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2014 byla v obcích Žáravice (8,9 %), Hlavečník (8,4 %), Jedousov (8,2 %), Jankovice
(8,1 %), Pravy (8,0 %).
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INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO
PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ - IPS
Nabízí zdarma řadu informací a služeb, které usnadní všem
klientům rozhodování o volbě povolání a způsobu přípravy
na povolání a zaměstnání.

" Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@
@pa.mpsv.cz

" Rozhodujete se o svém budoucím povolání?
" Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia?
" Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout?

Půjdu do zaměstnání: „červen (3. týden)“ v IPS daného
okresu
" Program pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku a nepokračují ve studiu

Kariéroví poradci na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR
Vám mohou pomoci - http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

#

Individuální poradenství v IPS:
„každé pondělí a středu 13-17 hod. (po předchozím objednání)“ v IPS
" profesní (pracovní) diagnostika
" pomoc při výběru směru vzdělávání a oblasti zaměstnání
" pomoc při výběru studia (školy, obory)
" pomoc při výběru profesní kvalifikace a rekvalifikace
" pomoc při vyplňování přihlášky ke studiu
" pomoc při vyhledávání volných pracovních míst a při
sestavení a zadání inzerátu na Portále MPSV
" pomoc při sestavení životopisu na PC

#

Skupinové poradenství v IPS:
pro základní školy
Chci být policistou: „2. 12. 2014 od 8,30 hod.“ v IPS
Pardubice - pro celý kraj
" Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na
policejní škole a následném uplatnění u policie (ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV a Policií ČR)

XVIII. školská výstava
odborných učiliš[ a PrŠ
VÝCHODOČESKÉHO REGIONU
Pátek

21. 11. 2014
8-16 hod.

pro střední školy
Jak se stát vojenským profesionálem: „27. 11. 2014
od 8,30 hod.“ v IPS Pardubice - pro celý kraj
" Program pro budoucí absolventy SŠ ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Univerzitou obrany v Brně
" Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@
@pa.mpsv.cz
Jak se stát policistou: „9. 12. 2014 od 8,30 hod.“ v IPS
Pardubice - pro celý kraj
" Program pro budoucí absolventy SŠ ve spolupráci s Vyšší
policejní školou MV a Policií ČR
" Nutné předem objednat! Objednávky od září do naplnění kapacity 50 míst na e-mailu: tatana.krejcikova@
@pa.mpsv.cz
Další informace získáte na www.portal.mpsv.cz
Nebo nás můžete kontaktovat na telefonu:
950 144 401 - 406, zaměstnanost
950 144 407, vedoucí
950 144 501 - 505, 520-521, nepojistné sociální dávky
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

XXII. východočeská výstava
škol a vzdělávání
SCHOLA BOHEMIA 2014
Pátek
7. 11. 2014
Sobota 8. 11. 2014

8-18 hod.
8-12 hod.

Prostory výstavního centra IDEON Pardubice na Olšinkách
Prostory Úřadu práce ČR —
krajské pobočky v Pardubicích
Nabídka odborných učilišB a praktických škol - žákům
speciálních škol, žákům základních škol se splněnou školní
docházkou v nižším než 9. ročníku, rodičům i široké veřejnosti - podrobné informace o studiu. Výstava je doplněna
nabídkou volných pracovních místa a informacemi o rekvalifikacích.
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Na této prezentační výstavě nabízejí - střední školy, střední odborná učiliště a vyšší odborné školy
" Žákům, rodičům, studentům i široké veřejnosti podrobné
informace o studiu.
" Součástí výstavy je i prezentace vybraných firem a prezentace IPS pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR, doplněná informacemi o rekvalifikacích a trhu práce.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
s přicházejícím podzimem se zkracují dny a prodlužují noci, sychravé a deštivé počasí není výjimkou a proto je důležité se zamyslet, jestli se jako chodci či cyklisté dostatečně chráníme při pohybu na pozemních komunikacích.
Chodci při užití pozemní komunikace nevybavené chodníkem se musí pohybovat na straně vozovky vždy čelem
proti jedoucím vozidlům. Zvláštní opatrnost musí věnovat
přecházení vozovky, vždy kolmo, tedy nejkratší cestou, poté co se přesvědčí o bezpečnosti. Velmi důležité je účinné
osvětlení nebo použití retroreflexních prvků na
oblečení. Ideální je umístění na spodní část těla a místa, která se pohybují (jako boty, kalhoty) - upoutají tak větší pozornost. Nezapomínejte
také na označení reflexními prvky např. u kočárků, nebo| je chodec tlačí před sebou a jsou
tedy vidět jako první.
Na dostatečnou viditelnost je třeba dbát také u cyklistů. Jízdní kolo musí být vybaveno předepsaným osvětlením, předním i zadním světlem
za snížené viditelnosti a dále odrazovými světly vpředu, vzadu, na pedálech a nejméně jedním
v paprscích kola. Velmi důležité je pestré oblečení, doplněné retroreflexními prvky, které výraznou měrou zvýší viditelnost, tedy bezpečnost cyklisty.

Prodejce
V podvečer oznámil občan na služebnu, že jeho a další
občany před místním marketem obtěžuje muž nabízením nějakého zboží. Muž byl ztotožněn a z místa vykázán s tím, že
porušuje vyhlášku města.
Psi na pozemku
Odpoledne volala rozčílená občanka přilehlé obce, že má
na svém neoploceném pozemku dva cizí psy a ti na ni vrčí. Na místo byla vyslána hlídka, která psy poznala a oslovila majitele, který si je odvedl domů a zabezpečil proti útěku.
Pobouraná značka
Dopoledne zastavila občanka hlídku a sdělila ji, že před malou chvílí natočila na svůj mobilní telefon ženu, která nacouvala vozem do
dopravního značení a z místa nehody odjela.
Podle registrační značky byla dohledána a oslovena žena, která si údajně ničeho nevšimla, ale
s náhradou škody souhlasí a opravu uhradí.
Otrhanec na lavičce
V odpoledních hodinách zavolala na služebnu ženu obavu ze špinavého, otrhaného muže, který spal u lavičky na
zemi. Muž byl hlídkou probuzen, ztotožněn a z místa vykázán.
Dopravní nehoda
Odpoledne byla městská policie požádána o asistenci
při usměrňování dopravy z důvodu dopravní nehody v centru města a déle zajištění místa pro přistání vrtulníku záchranné služby, který přepravoval chlapce sraženého vozidlem.

U chodců i cyklistů se doporučuje také použití reflexních vest.
V zájmu každého je dodržovat uvedená pravidla z důvodu vlastní ochrany, ale i městská policie bude provádět zvýšené kontroly jejich dodržování. Při nedodržení předepsaného osvětlení cyklistům hrozí udělení blokové pokuty.

Některé události uplynulých dní
Zloděj pečiva
V ranních hodinách byla městská policie požádána Policií České republiky o asistenci při zadržení pachatele, který kradl pečivo složeného u prodejny.
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Dítě v autě
Dopoledne žádala žena hlídku o pomoc při otevření vozidla, které si zabouchla s klíčky v zapalování a má uvnitř
plačící batole. Po marných pokusech o otevření vozidla, bylo se souhlasem majitelky rozbito zadní okénko v místě, kde
nebylo dítě ohroženo a vozidlo otevřeno.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka:
tel.:
mobilní telefon:
e-mail:

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat
akutní záležitosti, které se musí řešit
okamžitě
za městskou policii
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Řemesla
PATŘIČNÝ, Martin
Všecky krásy dřeva.
Praha: Grada, 2014.
Sport, cestopisy
ZUCKERMAN, Peter
Pohřbeni v oblacích. Brno: Jota, 2014.

Dějiny
PACNER, Karel
Nevšední doteky dějin: historické příběhy
ve spirále 20. století. Praha: Plus, 2014.
Životopisy
DUJKOVÁ, Eleonora (rozená Bubna-Litic)
Vzpomínání.
Doudleby nad Orlicí: Zámek, 2014.

V Přelouči
se půjčují knihy
už 125 let

KRÁSNÁ LITERATURA
LEGENDRE, Claire
Pravda a láska. Praha: Argo, 2014.
POEZIE
SEIFERT, Jaroslav
Ty, Lásko, pozdravena bui.
Praha: Vyšehrad, 2014.

J. K.

Mìstská knihovna Pøelouè
poøádá

výstavu šperkù
a dalších originálních výrobkù
Michaely Vítové

Městská knihovna v Přelouči slaví 12. listopadu malé výročí. Slouží občanům města již od roku 1889. Jako dárek pro
všechny čtenáře i občany Přelouče vyhlašuje na středu 12. 11.
amnestii.
Zájemci o členství v knihovně se mohou tento den přihlásit zdarma a hříšníkům budou prominuty poplatky za pozdní
vrácení knih.
Pracovnice knihovny děkují všem svým čtenářům za jejich
zájem a spolupráci.
L. Hývlová

VÁNOÈNÍ DÁRKY Z LÁSKY
A PRO RADOST

Městská knihovna Přelouč

Městská knihovna Přelouč

DEN
PRO DĚTSKOU KNIHU

POHÁDKOVÁ DÍLNA
PRO ŠIKOVNÉ DĚTI

sobota 29. 11. 2014

(čtenáře i nečtenáře)

od 16.00 do 19.00 hod.

v sobotu 29. 11. 2014

můžete tento termín využít
k návštěvě knihovny a ještě stihnete
rozsvícení vánočního stromečku
$
získáte přehled o nově vydaných knihách
pro děti a mládež
$
můžete si zakoupit dětskou literaturu
z nabídky knihkupectví AMIPA
$
pro děti jsou připraveny
pohádkové soutěže
$
od 16.00 pohádková dílna

od 16.00 do 17.30 hod.
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v èítárnì Mìstské knihovny Pøelouè

1. 12. - 23. 12. 2014

veselé hrátky s knihou

O VENDULCE A DRAKOVI

Děti je třeba předem přihlásit
v Městské knihovně Přelouč
nebo tel. 466 959 715

Přeloučský ROŠT

Kultura

Foerster

zahájil
novou sezónu

V závěru prázdnin se smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster
tradičně schází na soustředění. Pracovní náplní je vždy příprava repertoáru na
vánoční koncerty.
Letošní soustředění sboru proběhlo ve dnech
29. 8. - 31. 8. 2014
ve Štěpanické
Lhotě, tentokrát
v hotelu Orion.
V příjemném prostředí jsme se
věnovali nácviku
nových skladeb
několik hodin
denně. V sobotním odpoledni
nebylo možno nevyužít pěkné počasí ke krátkému
výletu do okolí. Cílem se stala rozhledna Žalý a Benecko. Obojí poskytlo pěkný
výhled na Krkonoše a elán do další práce.
První akcí sboru v nové sezóně bylo vystoupení na oslavách „500 let mlýnu Výrov“ v obci Břehy 27. 9. 2014. Výběr skladeb byl zaměřen na letošní Rok české hudby. V podání sboru
zazněly skladby především českých skladatelů - J. B. Foerstera,
A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Smetany.

!

7. Adventní
varhanní koncert
ve Sboru Tůmy Přeloučského
30. listopadu 2014
v 17.00 h. (na první adventní neděli)
se v přeloučském
Husově sboru - Sboru Tůmy Přeloučského uskuteční
v pořadí již sedmý
Adventní varhanní
koncert pardubického varhaníka
a sbormistra sboru
J. B. Foerster Přelouč
Petra Vacka. Podtitul koncertu je „Česká varhanní tvorba
v proměnách století“, protože tento rok slavíme Rok české hudby. Na programu jsou díla především českých autorů, jako například F. X. Brixiho, J. Zacha, J. J. Ryby, J. K. Kuchaře, B. Smetany a A. Tučapského, který před nedávnem zemřel ve vysokém
věku v Anglii, kam emigroval po roce 1968. Byl to autor především sborové hudby. Čeští autoři budou doplněni italským barokním mistrem G. Frescobaldim a W. A. Mozartem. Všichni jsou
srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
Petr Vacek

Nabídka nákupu
kalendářů pro firmy
Městský úřad nabízí přeloučským podnikatelům a firmám
opět možnost nákupu kalendáře na rok 2015 pro účely vlastní propagace, nebo jako vánoční dárky pro své zaměstnance.
Autorem grafického návrhu je pan Štěpánek, kalendář bude vyrobený jako stolní s možností pozdějšího využití jednotlivých obrázků jako pohlednic.
Kalendáře je možné objednávat přímo na městském úřadě v kanceláři sekretariátu u p. Horáčkové nebo na tel. čísle
466 094 103, mobilní tel. 603 184 573, nebo na e-mailové
adrese martina.horackova@mestoprelouc.cz

V sobotu 18. 10. 2014 sbor vystoupil na VII. Festivalu pěveckých sborů v Pardubicích, který pořádal SPS Pernštýn,
Ludmila, Suk ve spolupráci s KC Pardubice. Festival probíhal
v KD Hronovická a byl pořádán na počest Roku české hudby
a 95 let od založení PS Suk. V našem podání zazněly skladby
J. B. Foerstera, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetany a E. Suchoně.
V závěru festivalu, na kterém vystoupilo celkem 6 sborů, byla
provedena ve společném podání všech zúčastněných sborů
vstupní píseň z opery B. Smetany „Prodaná nevěsta“ Proč bychom se netěšili pod vedením Jana Jiráčka a s klavírním doprovodem Petra Vacka.
www.jbfoersterprelouc.estranky.cz
D. Jiroutová
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Naděžda Šuchová
Milada Kačerová
Libuše Bečičková
Jiří Hubáček
Miroslav Prousek
Jaromír Vániš
Květoslava Tužilová
Josef Konečný
Anna Mašková
Věroslava Lohnerová

91
89
88
88
86
86
85
80
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Libuše Záleská
Zdenka Rongeová
Ludmila Nepokojová
Miloš Štosek
Zdeňka Černá
Zdeňka Králová
Vojtěch Arnož
Václav Bahník

80
80
75
75
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let

ZLATÁ SVATBA
Vladimír a Jana Vrátilovi

16. 10.

Dne 24. 11. 2014 oslaví své 50. narozeniny pan Roman
ČERNÝ ze Žižkovy ulice 965, člen Svazu tělesně postižených
v Přelouči. Přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy do dalších let. Zároveň děkujeme za členství od r. 1975
v naší organizaci - 39 let.
členové svazu

V říjnu 2014 a v den „Památky zesnulých“ si připomeneme
již 20-tý rok co nás opustila naše maminka paní Emílie HÝVLOVÁ a 13 let po té, tatínek pan Otomar HÝVL. V říjnu 2014 by
oslavili 60 let společného manželského soužití. Vzpomeňte společně s námi
dcery Míla a Dana s rodinami

Poděkování

Upozornění

Chtěla bych velice poděkovat paní Kulakovské a sestřičkám
z domácí péče že mi velice pomáhají a jsou milé. Paní Kulakovská je velice hodná.
Šetinová Helena

Odjezd autobusem 5. 12. 2014 do Národního domu
v Praze na sraz rodáků Přelouče bude z Masarykova náměstí v 13.30 hodin.

Děkuji paní Kulakovské a celému kolektivu sestřiček za jejich vzornou péči, milý úsměv a ochotu vždy pomoci při ošetření pana Františka Hejného.
Jaroslava Říhová - Přelouč

POZVÁNKA NA
POSLECHOVÝ POŘAD
S PANEM JIŘÍM ČERNÝM
Přelouč U Kotýnků 12. listopadu 2014 19.00 hodin
Téma:

POČÁTKY ČESKÉHO BIGBÍTU
(Pavel Bobek, Miky Volek, Pete Kaplan,
Pavel Sedláček, Sputnici, Mefisto aj.)
Předprodej vstupenek U Kotýnků od 29. října 2014.
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Sraz rodáků Přelouče v Praze

HLASUJTE PRO LEONU ŠENKOVOU
V ANKETĚ ČESKÝ SLAVÍK MATTONI
" Hlasujte a vyhrajte!
" Jeden z hlasujících získá letecký zájezd na Menorcu s CK Alexandria!
" Cena odeslané SMS je stejná jako za jakoukoli jinou SMS, kterou posíláte, tedy odpovídá vašemu běžnému tarifu. Není nikterak navýšena!
" Jak

hlasovat esemeskou z mobilního telefonu?

SLAVICE 9 SENKOVA LEONA XX (váš věk)
M nebo Z (muž/žena)
Příklad: SLAVICE 9 SENKOVA LEONA 42 M

SMS odešlete na číslo: 73 63 73 737
" Jak

hlasovat na internetu?
Pravidla najdete na adrese:

slavikmattoni.seznam.cz

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

!

Vítání občánků
Zářijové vítání občánků (23. 9.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Nikola Pilnáčková

Michael Šturma
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Aneta Merglová

Emily Štěpánková

Jindřiška Palmeová a Štěpán Palme
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Zprávy z radnice
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Vítání občánků
Zářijové vítání občánků (30. 9.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Veronika Hudcová

Jan Pilný

Anežka Boháčová

Veronika Šolcová a Dominik Šolc
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Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
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Základní škola Smetanova ul.
Návštěva městského úřadu
V rámci výuky prvouky navštívili žáci 3. tříd MÚ v Přelouči. Seznámili se tam s prací některých oddělení a úřadů. Nejvíc je nadchly obrazovky, které na oddělení MP ukazují dění
v ulicích našeho města, a zaujalo je i centrum informatiky.
Nezapomenutelnou se stala vyhlídka z terasy budovy, odkud
se nám nabídl krásný pohled na Přelouč a okolí. Tře|áci si
z městského úřadu odnesli nejen nové poznatky, ale i drobné
upomínkové předměty. Po celou dobu exkurze se našim dětem
věnovala starostka města Bc. I. Burešová. Děkujeme za její trpělivost a čas.

tin Pliva. Robert Forman se ve stejné kategorii umístil jako
třetí. Děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme.
Naši fotbalisté se z okrskového kola minikopané v Cholticích vrátili jako vítězové a postupují do okresního kola.

Na návštěvě v ředitelně
Prvňáčci se ve škole rychle rozkoukali. Začátkem října si
přišli prohlédnout také budovu 2. stupně a byli pozváni i do ředitelny. Paní ředitelce předvedli, co se už ve škole naučili, a za
odměnu si odnesli odznaky s logem školy.

Živé knihy
Žáci 8. ročníku využili jedinečné nabídky městské knihovny seznámit se s knihou S. Collinsové Hunger Games tak trochu na vlastní kůži. Měli si zkusit, jak asi reaguje hrdina, když
mu jde o život. Někteří se hned zapsali do seznamu zájemců
o výpůjčku této strhující sci-fi trilogie.

Ohlédnutí za říjnovými akcemi
Žáci 2. stupně se prostřednictvím vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 vydali na poznávací cestu do Indonésie. Projekce byla doprovázena populárně naučným výkladem, ve kterém se spojovaly poznatky nejen ze zeměpisu či biologie, ale
i z ekologie, dějepisu a řady dalších oborů. Diváci si při ní
uvědomili, jak je důležité vnímat okolní svět jako celek, chránit ho a rozvíjet u sebe tolerantní způsob uvažování. Jako bonus obdrželi všichni žáci časopis Koktejl.
Úspěšně proběhl podzimní sběr starého papíru. Celkem
se sebralo 15 790 kg.
V 2. ročníku soutěže ve skoku vysokém O Přeloučskou
laUku získali naši závodníci tři stříbrné medaile a jednu bronzovou. Druhé místo v kategorii 6. tříd vybojovala Anička Petrová, v kategorii 7. tříd Dia Žáčková a v kategorii 8. tříd Mar-

Rodiče, prarodiče i další zájemci jsou zváni na Den otevřených dveří v 1. třídách, který se koná 12. 11. od 8.00 do
10.45 hodin.

Strašidelná dílnička a další akce
pro předškoláky
Před podzimními prázdninami proběhla již tradiční akce
„U školy snad straší“, které předcháze-

la výtvarná dílnička se stejným tematickým zaměřením. Další neformální
setkání se školou je naplánováno na
25. listopadu a je spojeno s tvořením
ve vánočních dílnách.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Indonésie Po stopách lidojedů
V letošním projektu Planeta Země 3000
nás cestovatel Adam Lelek zavedl do Indonésie, 4. nejlidnatější země světa. Na přípravě natáčení, výrobě i projekci se podílí
více než 30 českých a rakouských odborníků, profesionální dramaturg, scénárista,
střihač, režisér, komentátoři, herci a moderátoři známí z televize i rozhlasu, tým spolupracuje i s řadou učitelů. Při prezentaci
používají čtyři diaprojektory, každá škola
obdrží výukové karty, pracovní listy navazující tematicky na projekci a multimediální DVD.
Žáci i učitelé se těší na další pořady,
které nás zavedou do odlehlých končin
světa.
Mgr. M. Nápravníková

Den otevřených dveří
v Jakub klubu
III. a IV. oddělení školní družiny navštívilo dne 18. 9. 2014 Jakub klub, kde se
konal Den otevřených dveří. Děti si mohly
vyzkoušet volnočasové aktivity, prohlédnout si prostory klubu a výstavu fotografií, či si zasoutěžit o drobné ceny. Dětem
se akce moc líbila. Děkujeme pracovníkům
Jakub klubu.
K. Nečasová, vych. ŠD

Návštěva u hasičů
V polovině září navštívili prvňáčci ze
školní družiny místní hasičskou stanici.
Děti se dověděly o významu a rozsahu práce hasičů, zhlédly výzbroj a techniku, vyzkoušely si některé pomůcky a přístroje, které hasiči používají při zásahu.
Děkujeme, že nám byla tato návštěva
umožněna a dík patří i těm hasičům, kteří se nám věnovali.
S těmito zážitky budeme dále pracovat
a upevňovat je v naší výchovné práci.
E. Zoulová, vych. ŠD

výborná příležitost k osvěžení školní angličtiny. V závěru byli mladí herci z brněnského gymnázia za své výkony odměněni zaslouženým potleskem publika.
Mgr. J. Špačková

Mamut v tělocvičně
Žádný slon v porcelánu, ale mamut
v životní velikosti byl k vidění v naší tělo-

0:5. Celkově ovšem díky vítězství ve skupině nad Spořilovem obsadili krásné 3. místo.
Nutno dodat, že za všechny školy kromě naší hráli žáci sedmých tříd.
Reprezentovali: Š. Hlaváček, P. Křinka,
T. Votápek, D. Svoboda, O. Dostál, T. Kolibík, T. Jarkovský, P. Otradovský, M. Priessnitz, J. Rác, J. Král, M. Tsvetanov.
Bc. M. Bulušek

O nejrychlejší dívku
Pardubic
V úterý 23. 9. 2014 jsme se zúčastnili závodů O nejrychlejší dívku Pardubic
a naše děvčata ve složení: Míša Štajnerová, Katka Vlková, Lenka Máčiková
a Adriana Frydrychová si vedla výborně.
Ve štafetě 4x60 m v kategorii ročníků 2000
i přesto, že 2 z žákyň jsou o rok mladší
cvičně. A ne jen mamut. Také šavlozubý
tygr, pravěký lovec, Věstonická venuše i jeskynní malby pravěkých lovců. Při poutavé
přednášce si naši žáci vyzkoušeli drcení
obilí na mouku a soutěžili ve správném
upevnění pravěkých bot.
PaedDr. M. Souček

O Pohár DDM Alfa
Na hřišti Na Hůrkách v Pardubicích
proběhl za účasti naší školy 3. ročník
turnaje mladších žáků v minikopané.
8 zúčastněných škol bylo rozlosováno do
dvou skupin, ve kterých se střetly systémem každý s každým. Dva první týmy postoupily do finálové části, ze které vzešel
celkový vítěz.
Po porážce 2:3 se ZŠ Bohdaneč (góly
Rác) zvítězili naši chlapci brankami Dostála a Hlaváčka 2:1 nad ZŠ Spořilov. Ve
třetím zápase remizovali s družstvem Dubiny díky brance Dostála 1:1 a postoupili
do bojů o poháry.

(r. 2001) vybojovala krásné 2. místo časem 35,27 s, v konkurenci všech pardubických škol je porazila pouze ZŠ Pardubice Benešovo náměstí.
Mgr. A. Šmídlová

Základní škola Pøelouè
Masarykovo nám. 45
poøádá

Zkrocení zlé ženy
V úterý 14. října se žáci devátých tříd
naší školy zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce Zkrocení zlé ženy na motivy komedie Williama Shakespeara. Inscenace měla atmosféru dvacátých let minulého století s nostalgií tónů
jazzu a swingu, kdy ženy usilovaly o rovnoprávnost a kdy slovo feminismus bylo
pro muže noční můrou. Pro žáky to byla

14

Den otevøených dveøí
3. prosince 2014
od 15.00 do 17.00 hodin

Zde se jim už tolik nedařilo a podlehli
silným týmům Opatovic 0:2 a Ohrazenic

Pøijï si zasoutìžit do tìlocvièny!
Starší žáci pro tebe pøipravili
sportovní disciplíny
Èekají tì odmìny i malé obèerstvení
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Gy a SOŠ Přelouč pro školní rok 2015/2016 nabízí zájemcům o studium níže uvedené obory vzdělání.

Osmiletý obor vzdělání poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/81
79-41-K/81

Gymnázium - PRIMA
Gymnázium - KVINTA

(pro žáky 5. tříd ZŠ)
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

Zveme vás na dny otevřených dveří a informační odpoledne:
6. 11. 2014 od 13.00 - 18.00, 28. 1. 2015 od 15.00 - 18.00

Čtyřletý obor vzdělání poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou:
34-53-L/01

Reprodukční grafik, grafička pro média

Tříletý obor vzdělání poskytující střední
vzdělání s výučním listem:
34-52-H/01
34-53-H/01
33-56-H/01
23-68-H/01
23-51-H/01

Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik, grafička
Truhlář
Mechanik opravář motorových vozidel automechanik
Strojní mechanik - zámečník

Zveme vás na dny otevřených dveří:
21. 11. 2014 od 13.00 - 18.00, 22. 11. 2014 od 8.00 - 12.00,
7. 1. 2015 od 13.00 - 18.00

INFORMUJE
AKTUALITY - GYMNÁZIUM

NA LETNÍ BRIGÁDĚ V USA
Naše bývalá studentka Michaela Doležálková navštívila studenty gymnázia se zajímavou přednáškou o svých zkušenostech
z letní brigády v americké Pensylvánii, kde po dvě léta působila
v dívčím sportovně-zážitkovém kempu. Michaela detailně vylíčila výběrové řízení a administrativu, kterou musela projít, aby
se vůbec stala brigádníkem v USA. Studenti si s velkým zájmem
vyslechli její vyprávění o práci v kempu a následném cestování po východním a západním pobřeží Spojených států. Mnozí
z nich určitě možnost podobné letní aktivity zvažují, a proto pro
ně bylo Michaelino vystoupení velmi přínosné.

NĚMECKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
Němčináři z kvinty a sexty se jako každoročně zúčastnili
Německého divadelního festivalu, který pořádá Goethe-Zentrum Pardubice. Ve čtvrtek 23. října navštívili představení divadelní skupiny Thevo „KONGLA. Sprechen Sie Deutsch?“.
Typickým rysem této dramatiky je interakce s publikem. Během představení mohou diváci vstupovat do děje, ovlivňovat
příběh, charaktery postav a momentální situace vlastními nápady. Na tyto podněty reagují profesionální herci ze skupiny
Thevo okamžitými divadelními improvizacemi. Spolupráce při
spoluvytváření děje se tak stává zábavnou jazykovou hrou a diváci jsou překvapováni tím, co vše je v divadle možné a jak lze
přirozenou cestou rozvíjet své konverzační schopnosti v cizím
jazyce.

AKTUALITY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
NOVÁ UČEBNA S 3D TECHNOLOGIÍ
3D tisk je technologie, která „hýbe světem“. Nachází uplatnění v průmyslu, umění i reklamě. S poklesem ceny se pravděpodobně brzy stane i běžnou součástí našich životů. Naše
škola pořídila z prostředků projektu „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ nejen samotnou
3D tiskárnu, ale i související software, 3D skener a 3D navigátor (tzv. 3D myš).

SPORTOVNÍ KURZ V CHORVATSKU
V týdnu od 5. do 14. 9. se naše dvě třídy, sexta a septima,
zúčastnily sportovně-poznávacího kurzu v Chorvatsku. V doprovodu pánů profesorů Rambouska a Půlpána a slečny profesorky Vavrečkové jsme jej strávili v malém městečku Sveti
Filip i Jakov, které leží asi 30 km od Zadaru.
Již od prvního dne jsme měli možnost využít veškerá sportoviště, na kterých se v průběhu týdne pořádaly turnaje v plážovém volejbale a tenise. Volný čas jsme trávili na pláži, jízdou
na in-linech či výlety na kolech. Ve středu jsme se na výletní
lodi vydali na souostroví Kornati, kde jsme se i přes přívalový
déš| mohli pokochat krásnou vyhlídkou na celé kornatské okolí. V pátek jsme naše sportovní snažení zakončili triatlonem.
Při cestě zpět jsme udělali ještě krátkou zastávku v Zadaru, kde
jsme nafotili poslední fotografie a vyslechli si zvuk vodních
varhan. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme si týden náležitě užili, vyzkoušeli jsme spoustu nových věcí a nabyli nových
zkušeností.
(Jaroslava Vyčítalová - VII)
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S jejich pomocí lze navrhnout či nasnímat a následně tisknout drobné předměty, modely, součástky a hračky. Stane se
tedy přínosem pro všechny obory. Učebna počítačové grafiky
a předtiskové přípravy představuje v současnosti špičku technického vybavení. Žáci mají k dispozici vysoce výkonné počítače s dotekovými monitory, grafické tablety, fotoaparát, kameru a fotorealistickou tiskárnu A3+. Z dalšího nového vybavení
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uveime ještě multifunkční tiskové zařízení Xerox, měřící sadu
X-Rite i1 Pro (měření barev, kalibrace monitorů a tisku, hodnocení kvality tisku) či software Corel Painter a Enfocus PitStop.
Je jistě na místě zdůraznit, že tato technika neslouží pouze naší škole, ale vzhledem k záměru projektu i žákům ze základních škol v okolí.

VZDĚLÁVACÍ EXKURZE
Tak jako každý rok mají naši studenti i letos možnost zúčastnit se řady exkurzí a výstav. V loňském školním roce se

jednalo asi o padesát poznávacích výjezdů, při nichž žáci navštívili například výstavu Tima Burtona, bratrů Chapmanových,
fotografické World a Czech Press Photo nebo veletrh Reklama
a Polygraf. Nedílnou součástí výuky byly i odborné exkurze v podnicích Areocan ve Velimi, litomyšlském HGR anebo v Obchodních tiskárnách Kolín.
Podrobnější informace nejen o připravovaných akcích pro
studenty, ale také o každodenním životě školy naleznete na
našich webových stránkách a profilech na Google+ a Facebooku.

Dům dětí a mládeže Přelouč
Měsíc říjen je každoročně zásadní část roku pro činnost
DDM. Většina kroužků a kurzů zahajuje svoji činnost. Velice
nás těší neutuchající zájem návštěvníků prakticky všech věkových skupin - od dětí ve věku dvou let v Klubu Klubíčko až po
dospěláky. Hlavní, pro činnost DDM, zásadní skupinu tvoří děti a studenti. Celkový počet právě těchto účastníků zájmového
vzdělávání bude tento školní rok přes 550. Kapacita DDM je
stanovena na 700 účastníků kroužků a kurzů a ta je opět pro
tento školní rok naplněna. Veškeré aktivity DDM by nikdy nešly zrealizovat bez dobrých lidiček, které se ve volném čase věnují dětem, mládeži dospělým. Jedná se o naše externí vedoucí,
kterým patří velké poděkování hlavně za jejich čas a nekonečnou energii. Poděkování patří také školám, které s námi již několik let spolupracují v oblasti zájmové činnosti - ZŠ Přelouč
Smetanova, Gymnázium a SOŠ Přelouč a ZŠ Semín.

Pravidelná činnost

to roce nás velmi potěšil vzrůstající zájem o tento, určitě velmi
zajímavý, kroužek.

Šikulka
Kroužek zaměřený na předškoláky, jejich přípravu na práci
v kolektivu. Děti se učí práci s různými přírodními materiály,
malují, vystřihují apod. Vedoucí kroužku je Aneta Šimáková.

Drakijáda
V neděli 12. 10. 2014 jsme pořádali na hřišti rugby každoroční pouštění draků. Všichni účastníci obdrželi sladké odměny a společně jsme na závěr obdivovali ukázky letadel přeloučských modelářů. Malý modeláři se pod vedením Františka
Nebřenského schází každé pondělí v DDM od 15.30 hod. V tom-
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠCE
Ke studiu na naší škole v letošním roce nastoupil rekordní počet zájemců - celkově studuje 693 žáků, z toho 459 v hudebním oboru, 80 ve výtvarném, 137 v tanečním a 17 žáků
v literárně-dramatickém. Pedagogický sbor tvoří celkem 32 pedagogů. Jsme velmi rádi, že žáci projevili zájem o dva nově
vzniklé obory - Elektronické zpracování hudby a zvukovou tvorbu v hudebním oboru a Mažoretky v tanečním. A samozřejmě také z faktu, že se postupně rozrůstá soubor, který pracuje
v literárně-dramatickém oboru. Děkujeme za přízeň a doufáme,
že tento školní rok bude stejně úspěšný, jako byly ty předešlé.
Petra Lojínová

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ V BŘEHÁCH
27. 9. obec Břehy slavila významné výročí - 500 let od založení Opatovického kanálu a otevření zdejšího mlýna na Výrově. Při této příležitost uspořádala slavnost u Výrovského mlýna, jejíž část kulturního programu zajistila také přeloučská
ZUŠ. Po slavnostních fanfárách žes|ového kvarteta ZUŠ se
dále publiku představili žáci ze třídy p. uč. Baborákové, Junkové a Chmelařové. Počasí přálo, a tak si celé odpoledne ve Břehách užili nejen diváci, ale i účinkující.

se dozvěděli zajímavé informace z historie firmy, která letos
slaví 150 let od svého založení. Ve výrobních halách si prohlédli jednotlivé fáze složitého procesu výroby klavíru a na některé nástroje si mohli dokonce zahrát. Vrátili se nadšeni z nevšedního zážitku.
Mgr. Veronika Dědičová

ŽÁCI HORNOVÉ TŘÍDY NA KONCERTĚ
Žáci ze třídy lesních rohů paní učitelky Radky Chmelařové jeli 16. 10. do Pardubic na zámek, kde se konal koncert
v rámci abonentního cyklu souboru Barocco sempre giovane.
Sólistkou večera byla hornistka Kateřina Javůrková, laureátka
soutěže Pražského jara 2013, členka České filharmonie a Pražské komorní filharmonie. Na koncertě zazněly skladby například
od J. S. Bacha, G. P. Telemanna a J. Haydna. Koncert byl pro
všechny žáky skvělým zážitkem.

Radka Chmelařová

Michal Chmelař

NÁVŠTĚVA PETROFU
Žáci a učitelé ZUŠ Přelouč a se 7. 10. 2014 zúčastnili exkurze v Petrofu v Hradci Králové. Navštívili muzeum klavírů, kde
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Říjnové události
Září bylo propagační. Slavnosti Františka Filipovského, Evropské dny v Pardubicích... Děti pomáhaly s přípravami na tyto
akce, vyráběly výrobky, pekly perníčky, řada z nich pomáhala
také s realizací akcí. Tak jsme se domluvili, že říjen si naplánují podle svých představ. A tak se jelo do Pardubic na Laser
game. No, popravdě, nechtělo se mi příliš vyhovět jejich přání,
nebo| podporovat zájem ve střílení, i když pouze laserovými
paprsky, mi nepřišlo jako nejvhodnější výchovný způsob, sliby
se ale mají dodržovat a musím přiznat, že i já jsem se nechala strhnout atmosférou a hru jsem si užila. Děti byly spokoje-

né a myslím, že to na nich nezanechalo negativní následky☺.
V průběhu celého měsíce jsme se věnovali přípravám na Velký halloweenský pátek! Tvorba kostýmů, plánování masek,
výroba výzdoby, příprava soutěží a diskotéky, atp. Bylo co dělat.
Mezitím jsme se v říjnu stihli ještě pověnovat podzimnímu
tvoření. Děti si domů odnesly krásné věnce na dveře vázané
z barevného listí, vyráběli jsme panáčky z šišek, kaštanů, šípků, růže z javorového listí a tak dál. Samotný Halloween zakončený nocováním v klubu se zaručeně vydařil. Byla to děsivá zkouška odvahy, ale všichni obstáli a už se těšíme na příští
rok!!! V listopadu žádnou velkou akci pořádat nebudeme. Na
konci měsíce vystavíme v městské knihovně umělecké výtvory našich dětí a přívítáme tak v prostorách knihovny zimu.
Budeme listopadově tvořit a pomalu se připravovat na vánoční čas.

Máme časopis!
V průběhu měsíce září pracovaly děti s praktikantkou Johanou na tvorbě časopisu klubu VOLANT. Skládaly básně, vyprávěly zážitky, kreslily obrázky. Na naše první vydání se můžete podívat na www.volantops.cz. 2. číslo plánujeme zveřejnit
v prosinci☺!

Hledáme dobrovolníky
Dětí chodí do klubu stále dost a proto je třeba věnovat se
mnoha různým aktivitám současně. Každá pomocná ruka a hlava navíc je proto nesmírně důležitá. Potřebujeme pomoct zejména od pondělí do čtvrtka od 13.30. do 17.30. S dětmi se věnujeme přípravě do školy, psaní domácích úkolů, doučování,
tvoříme, sportujeme, vaříme, je toho mnoho. Vyberete si aktivitu, která vám bude vyhovovat. Pro ty mladší, kteří mají vysoké
studijní úmysly je praxe v organizaci určitě vítaným plus. A nám
to také velmi pomůže☺. Pokud vás dobrovolná činnost alespoň trochu láká, neváhejte se u nás zastavit. Třeba se vám tu
zalíbí☺.

Provozní doba centra
Klub VOLANT
Informační centrum

Po - Čt
Po a St

13.30 - 17.30
13.30 - 17.00

Najdete nás v ulici Pardubická 734 a více se o nás dozvíte
na www.volantops.cz.
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sídlo:

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

Akce Sluníčka do konce roku. Tučně označené jsou akce
pro širokou veřejnost, ostatní interní. Hlásit se můžete na mail
slunickoprelouc@seznam.cz.
Listopad:
Autobusový výlet do aqvaparku - datum upřesníme
13. 11. a 24. 11. Canisterapie (v herně) - v 16 hodin
13. 11. Kurz přípravy na kojení (ve výtvarné místnosti), termíny dalších dvou navazujících setkání dle domluvy - v 16 hodin
26. 11. Výroba adventních věnců - 15.30 hodin
Mikulášské odpoledne s pohádkou - datum a podrobnosti
upřesníme
Prosinec:
8. 12. Cvičeníčko v Domově u fontány - 9.45 až 11 hodin
Autobusový výlet do Perníkové chaloupky u Kunětické hory - datum upřesníme
11. 12. Canisterapie - 16 hodin
13. 12. Sádrové odlitky ručiček a nožiček - 9.30. až 11 hodin
a 15 - 16.30 hodin, vyberte si, kdy chcete přijít
17. 12. Vánoční odpoledne - 16 hodin - pro skupiny Ko|átka,
Broučci, Žížalky a Motýlci. Dopolední cvičeníčko tento den není.
18. 12. Vánoční odpoledne - 16 hodin - pro skupiny Žabičky,
Berušky, Šnečci a starší děti, které k nám docházely dříve. Dopolední cvičeníčko tento den není.
Vánočním odpolednem 18. 12. končíme letošní kalendářní rok.
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LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ
A PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK
ve Sluníčku
Dobrý den, jmenuji se Ilona Kubová a jsem certifikovaná
laktační poradkyně. Ráda bych Vám dnes pověděla o laktačním poradenství a o PODPŮRNÉ SKUPINĚ KOJÍCÍCH MAMINEK.
V roce 2012 jsem absolvovala kurz laktačního poradenství
u Laktační ligy v Thomayerově nemocnici v Praze - Krči a získala certifikát NARLAC. V oblasti kojení se stále vzdělávám,
navštěvuji konference Laktační ligy a také si vyhledávám z ověřeného zdroje informace sama. V současné době studuji i u slovenského sdružení Mamila.Sk, které také školí laktační poradkyně a poskytuje kojícím maminkám i poradenství.
Sdružení Mamila využívá úspěchů kanadského laktačního
poradenství, které je postavené na kontaktním rodičovství (maximální fyzický kontakt s dětmi zejména po narození, nošení
dětí, kojení dle potřeb dítěte, včasné reagování na potřeby kojenců...). To vše s kojením úzce souvisí a pokud je toto podporováno od samého začátku, je kojení většinou bez závažnějších potíží.
Nyní žijeme ve společnosti, která bohužel vlivem reklamy na
umělá mléka kojit téměř zapomněla. Mateřské mléko je však
velmi důležité a potřebné pro zdravý vývoj a růst dítěte. Je to je-
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dinečný koktejl vitamínů, minerálů, živin a složek podporujících
imunitu.
Světová zdravotnická organizace doporučuje kojit plně (bez
náhrad jako jsou lahvičky, dudlíky, kloboučky, čajíčky...) do šesti měsíců a poté pokračovat v kojení s příkrmy do dvou
let a déle, tak jak je to mamince a dítěti příjemné. Je potřeba, aby maminky tuto informaci dostaly ještě jako těhotné.
Mateřské mléko je stále kvalitní, třeba i v pěti letech dítěte,
stále je v něm mnoho látek, které dítě chrání před nemocemi
a posiluje jeho imunitu.
Maminky převážně kojit chtějí, ovšem někdy se nedaří. Většinou je to z důvodu, že se jim nedostalo od samého počátku
podpory a kvalitních rad. Občas se bohužel i v porodnici maminka dozví velmi nepřesné až chybné informace o kojení, jako např. že dudlík kojení nevadí, že má přikládat po třech hodinách.. a podobné „perly“, které často vedou ke koncům kojení.
Aby byla maminka informovaná o kojení již dopředu nebo
se mohla přijít poradit, vznikají PODPŮRNÉ SKUPINY KOJÍCÍCH MAMINEK. Tyto skupiny suplují dřívější stav, kdy maminkám radily jejich maminky, sestry, babičky, které sami kojily. Kdysi bylo kojení zcela normální součástí lidského života.
Holčičky viděly, že ženy kojí kdykoliv a kdekoliv a tak to bez

SKAUTING
Skautská výprava do Zábřehu
Je to tu! První skautská výprava v tomto roce. Bezmála 70 přeloučských skautů vyrazilo na Moravu. Zábřeh nám poskytl útočiště na víkend plný zábavy a poznání. Po úvodním seznámení
s novými tvářemi, jsme si zahráli velkou týmovou orientační hru
po městě. Pro úspěšné absolvování musely skupinky mimo jiné

potíží praktikovaly také. Bohužel vlivem vědeckého pokroku
ženy zapomněly co je přirozené a normální. Aby se v kojení
maminky nyní vyznaly, mají možnost navštěvovat Podpůrnou
skupinu. Skupinu vede laktační poradkyně, které se mohou
ptát a společně se v kojení podporovat. Docházet mohou i těhotné maminky, a pozorovat, že kojení je naprosto normální
činnost i u staršího dítěte ☺.
V září tohoto roku jsme PODPŮRNOU SKUPINU KOJÍCÍCH
MAMINEK otevřeli i u nás v Přelouči v Rodinném centru
Sluníčko. Je otevřena každé pondělí od 8.45 do 10.15 h.
Těšíme se na Vás! Věk kojících se dětí není omezen ☺.
V příštím vydání Roštu Vás budu ráda informovat o tom,
jak funguje LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ, a| už u maminek doma nebo ve Sluníčku, a co vše se můžete dozvědět na KURZU KOJENÍ, který budeme v listopadu ve Sluníčku pořádat.
O všech těchto aktivitách si můžete již nyní maličko přečíst
z přiložených plakátů.
Přeji Vám krásné dny.
Ilona Kubová, certifikovaná laktační poradkyně
Ilona.kubova@seznam.cz
www.kojeniprelouc.webnode.cz

najít místní pamětihodnosti a zjistit
od rodáků informace o nich. Krásná
příroda přímo vybízela k procházkám
po okolí. Skauti
tak třeba navštívili
bunkr partyzánů,
nebo nedaleké skály. Výlet se líbil a my
pevně věříme, že
úspěšně nastartoval nový skautský
rok.
Lukáš lucky
Spurný
Vlčata

Skautky
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Okénko z Domova u fontány
Domov u fontány na dostizích
Sobota 11. října 2014 byla dnem, kdy jsme se sešli u bílého tranzitu, abychom si užili výlet na Pardubické závodiště, kde
byly toho dne na programu rovinné závody.

do VIP prostor, kde jsme měli nádherný výhled a užili si atraktivní podívanou. Těšíme se, že bude možnost opakovat tento
výlet i v příští závodní sezóně. Jako doplněk nabízíme pár fotografií pro přiblížení místa, nálady a atmosféry.

Počasí nám přálo, sešli jsme se v dobré náladě a tak jsme
po půl 12 vyjeli vstříc novým zážitkům.
Po necelé půlhodině cesty jsme zaparkovali a klidnou procházkou jsme, míjejíce různé stánky s lákavým občerstvením
a upomínkovými předměty, přišli k tribuně B. Trochu jsme se
obávali třetího patra, ale nakonec jsme všechny ty schody
bez potíží zdolali. Jaké bylo překvapení, když jsme zjistili, že
jsou naše vstupenky do nádherné samostatné lože s okouzlujícím výhledem na celé prostranství závodiště. Posadili jsme se
do pohodlných plyšových sedaček, sledovali se zaujetím probíhající závody, obdivovali jsme nádherné koně s žokeji v sedlech a jejich úsilí zvítězit.
Měli jsme možnost vidět probíhající závod za lesíkem na
velkoformátové televizi před budovou. Sledovali jsme dvou
i čtyřspřeží, které na kočárech vozily návštěvníky závodů. Viděli jsme lidské hemžení z výšky třetího podlaží. Lidé všech
věkových kategorií, maminky s dětmi, kočárky, tátové od rodin, omladina, dámy v kloboucích a dokonce i pejsci.
Také jsme se museli posilnit. Dobrá svačina, horká káva
i sladkosti byly tou dobrou tečkou za netradičně stráveným
odpolednem.
Po ukončení závodů jsme v klidu a pohodě, plni nových,
netradičních zážitků usedli opět do auta a vydali se na cestu zpět, do Domova u fontány. Všichni jsme se shodli na tom,
že to bylo nádherně strávené odpoledne, na které jen tak nezapomeneme.
Tímto posíláme velký dík dárci vstupenek, členu Rady Pardubického kraje, Ing. Pavlovi Šotolovi. Umožnil nám dostat se
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Cechovní pokladnice: truhlice z roku 1673
Doba baroka byla érou, kdy se v Přelouči rozvíjely cechovní organizace. Působil zde cech řeznický, novoševcovský,

pekařský, tkalcovský, krejčovský a kovářsko-kolářsko-bednářský. Jedním ze znaků cechů byla také pokladnice, ve které
cechmistři shromažiovali cechovní peníze, výsady, cechovní zápisy a peče|.

Z mnoha dochovaných truhlic z depozitáře přeloučského muzea vybíráme tu,
která patřila (pravděpodobně přeloučské-

mu) krejčovskému cechu. Je datována
rokem 1673, ačkoliv tento cech v Přelouči vznikl až v roce 1680. Lze se domnívat, že je to dokladem snah, které jeho
vzniku předcházely.

Dřevěná truhlice (pokladnice) o rozměrech 60 x 32 x 37 cm patřila dle znaku na spodní části víka cechu krejčovskému a je vročením datována 1673.
Nachází se zde také dvojice nůžek - symbol cechu a diletantská kresba hlavy anděla. Je zdobena řezanými lištami sestavených do obdélníků, na víku se nachází kovové držadlo a původní barva byla
červenohnědá. Jinak je, až na barokní
rozviliny, téměř nezdobená. Zajímavé je,
že se jedná o jeden z prvních přírůstků
do sbírek muzea (dostala se do nich zřejmě již v roce 1903).
Použitá literatura:
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad
Labem. 1. vyd. Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči
Mgr. Matěj Pešta,
správce depozitáře městského muzea
731 200 821, matejpesta@email.cz

Fotohádanka
Správná odpověi na fotohádanku z říjnového vydání Roštu zní:
„Na fotografii je tzv. Naňkův dům (čp. 27), který se nacházel na jižní straně náměstí, vedle domů č. p. 25 a 26. Byl to
původně právovárečnický dům, jehož historie sahá podle některých údajů až do 16. století, podle jiných do přelomu 18.
a 19. století. V posledních letech patřil Václavu Naňkovi, majiteli realit. Na počátku 20. let 20. století ho odkoupila Občanská
záložna a v roce 1923 zde vystavěla současný dvoupatrový
dům č. p. 27, který sloužil původně k ubytování úředníků Občanské záložny.“
Správnou odpověi nám jako první a zaslal a vítězem se tak
stal pan Milan Suchánek, Boženy Němcové 712, Přelouč - gratulujeme.

zaslali se tímto ještě jednou velmi omlouváme a doufáme, že
podobná chyba se již nebude opakovat.

V listopadovém vydání vám přinášíme novou fotohádanku.
Rádi bychom znali odpověi na otázku, kde se nacházel a příp.
jak se jmenoval dům na fotografii. Budete-li vědět, můžete nám
i odpovědět, kdy byl tento dům stržen. Na Vaše správné odpovědi se těšíme opět v redakci Přeloučského Roštu. Jen připomínáme mailovou adresu: rost@mestoprelouc.cz
A ještě jedna velká omluva našim čtenářům. V minulém vydání jsme vás informovali o tom, že na naši fotohádanku nepřišla žádná správná odpověj. Nebyla to pravda. Správné odpovědi nám přišli, ale bohužel technickým nedopatřením nedošli na správné místo určení. Všem, kteří správnou odpověj
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Vojenský poklad —
unikátní Stalinův tank
už jezdí
Nečekaný objev udělali odborníci z Vojenského technického muzea v Lešanech. Při renovaci těžkého sovětského tanku
z druhé světové války IS-2 zjistili, že jde o stroj z prvních výrobních sérií, tedy ještě tank IS-122. Z relativně běžného exponátu se tam rázem stal jeden z nejcennějších. Byli jsme při tom,
když se 70 let starý stroj opět rozjel.
Na první pohled vypadá jako jeho růžový kolega, který stál
na pražském Smíchově. Jenže tento stroj opravdu za války bojoval. Prodělal ostravskou operaci, po vlastní ose dojel až do
Prahy. Tank IS, tedy Iosif Stalin, jeden z prvních, které Sověti
na přelomu let 43 a 44 vyrobili.

Při několikaletém restaurování tohoto tanku se podařilo najít i jeho výrobní číslo, které právě nese ten typ IS-122. V 70 let
starém tanku, který byl dlouhá léta vystaven na náměstí v Přelouči, se dochovaly neuvěřitelné detaily, třeba zásobníky na dělostřelecké náboje. Musím říct, že vojáci, kteří s tímto tankem
absolvovali ostravskou operaci, museli být hrdinové. Řidič má
totiž naprosto minimální výhled a úplně minimální prostor na
celé tělo. Když protivník tank zasáhnul, neměl řidič skoro žádnou šanci dostat se ven živý.
Všechno se řídí mechanicky, takže zatáčí „rajčákama“, které slouží vlastně i jako brzda, protože tento tank nemá nožní
brzdu. Řada věcí musela být vyrobena znovu, pásy, které byly
po tom dlouhém stání na dešti nepoužitelné, tak byly nahrazeny stejným typem pásů buldozerů. Jestli se renovace tanku
IS-122 podařila, mohli fandové zkontrolovat ve Vojenském
technickém muzeu v Lešanech 30. srpna letošního roku na
tankovém dni. Utkal se tam se svým německým protivníkem
Tygrem-1.
(Článek byl pořízen přepisem tel. reportáže, kterou odvysílala
TV NOVA 23. 8. 2014 v 19.45, moderátor Petr Suchoň, hosté - Jakub Vrána, Michal Burian, Josef Rend, monitoring - ANOPRESS IT, a. s.) - do redakce Roštu nám ho pro účely zveřejnění zaslal pan Lubor Zima - děkujeme.
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(KLAS)

Říjnový program Klubu aktivní senior obsahoval dva výlety. Ten první měl cíl ve Vysokém
Mýtě. Sešlo se nás 23 a prohlédli jsme si nejprve kostel svatého Vavřince. Jeho historii i výzdobu nám přiblížil pan farář. Poté jsme se vydali na procházku městem s místním patriotem. I když foukal
nepříjemný studený vítr, návštěvu města jsme si užili.

Druhý výlet směřoval do Holic. Od roku 2012 dostalo Muzeum Emila Holuba novou tvář. Město si váží svého rodáka
a pečuje o sbírky, které doktor Emil Holub získal na svých
dvou afrických cestách. Všem, kteří ještě nebyli v muzeu, doporučujeme jeho návštěvu. Prohlídku muzea jsme rozšířili ještě
o návštěvu nádherného dřevěného kostela svatého Václava
v obci Veliny vzdálené asi 4 km od Holic. Prohlídku jsme si předem telefonicky domluvili a byli jsme očekáváni. Zpáteční cestu
k vlaku jsme došli pěšky. K výletu patřila i nezbytná návštěva
cukrárny a některým zbyl ještě čas na prohlídku několika obrazů K. Malicha (taktéž místního rodáka) v kulturním domě. Hezké poznávací a kulturní zážitky korunovalo nádherné říjnové
sluníčko a skutečně teplé počasí.

V listopadu se sejdeme jen jednou, a to 18. listopadu v Divišově vile. Promítnou se obrázky z cest.
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Poslední let M. R. Štefánika

- 2. část

Slovo Historie ze dne 3. ledna 1997
(z článku Ivana Šedivého vybral pro Přeloučský listopadový ROŠT roč. 2014 František Hollmann)
Dne 4. května 1919 odstartoval z italského letiště Campo Formido letoun Caproni Ca.33 č. 11 495. Na palubě byl kromě
pilotů G. Mancelli-Scottiho, U. Merliniho a mechanika G. Aggiustiho i generál
M. R. Štefánik. Cíl letu: Bratislava. Po půl
dvanácté se dvojplošník objevil nad letištěm u Vajnor. Kroužil nad ním, aby se
náhle zřítil k zemi. Bylo 11 hodin 40 minut. Generál Milan Rastislav Štefánik, vědec, politik, voják, československý ministr,
důstojník Čestné legie byl mrtev. Víme
vše o jeho smrti?
Omyl, nebo nešUastná náhoda?
Smrt velkých osobností, zvláště pokud k ní dojde za tak tragických okolností, vždy vyvolá řadu otázek. V tomto
případě je zajímavé, že většina mýtů, hypotéz i podezření se začala objevovat až
delší čas po generálově smrti, přibližně
od poloviny dvacátých let. Ta nejfantastičtější podezření byla vyslovena v dobách
vzkypělých národních vášní a není proto třeba příliš hádat, že mají čistě instrumentální ráz.
Prvou skupinu hypotéz tvoří ty, které tvrdí, že generál byl sestřelen. Zvláště
po roce 1989 se na Slovensku znovu
vyrojili „svědci“ tvrdící, že generál zahynul rukou československých vojáků. Některé varianty této hypotézy, které se
v minulosti objevily, můžeme naprosto či
alespoň s velkou pravděpodobností vyloučit. Na Milana Rastislava Štefánika
rozhodně nebyl spáchán atentát - pro
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Beneše i Masaryka byla „causa Štefánik“
vyřízena. Tezi o atentátu šířil v roce 1939
též generálům bratr Igor Branko Štefánik.
Nenašel se také jediný důkaz o tom, že,
jak tvrdil komunistický historik V. Král,
by se generál stal obětí francouzsko-italského sporu. Zcela nemožná pak je - vzhledem k délce letu - sabotáž před
startem. Vyloučit můžeme i sestřel maiarskými bolševiky - letiště bylo od hranic několik kilometrů.
Zbývá střelba omylem, neš|astnou
náhodou. Proti této verzi svědčí nevěrohodnost jejího popisu svědky, dále skutečnost, že vyšetřování tragedie československými orgány - pravda, poněkud
rozpačité - nic, podobného nepotvrdilo.
V této době také existoval dočasný zákaz střelby na jakákoliv letadla v okolí
Bratislavy. Sotva by se podařilo utajit jeho porušení.
Záhy po Štefánikově smrti vypracoval
zprávu o tragédii italský kapitán Zapelloni. Označil dvě její možné příčiny - zablokování lanka výškovky drátem z radiostanice nebo mdloby a pád generála
na pilotovu řídící páku při pokusu o výměnu míst. Letečtí odborníci dnes i tyto
úvahy jednoznačně vylučují - v tomto typu letadla nešlo za letu přesedat z předního místa na jedno ze zadních míst pilotů. A protože pitva i svědci prokázali,
že M. R. Štefánik několik vteřin před havárií z letadla vyskočil, musel sedět zcela na špici - jinde by mu ve výskoku bránila vrtule.

Vašíčkova verze tragédie:
Jak to tedy bylo? Zatím nejpřesvědčivější popis tragického letu podal historik československého letectví arch. R. Vašíček. Podle jeho hypotézy, formulované
mj. na základě svědectví štkp. Tuhého,
letoun v pořádku dosáhl letiště, zakroužil nad ním a zahájil přistávací manévr.
V poslední chvíli, když se již dvěma koly
dotýkal země, si piloti povšimli rozbahněného terénu a okamžitě nasadili ke
startu a novému okruhu. Tehdy se Caproni dostal do polohy, při níž v malé
rychlosti vybíral zatáčku s ostrým nárazovým větrem v zádech ve výšce okolo
80 metrů. Ztratil rychlost a padl po
ocase dolů. Vašíčkova teorie vysvětluje
vše podstatné - proč byl letoun po dopadu „na zádech“ i proč se generál mylně domníval, že je tak nízko nad zemí,
že si může výskokem zachránit život. Ti ze
svědků, kteří spatřili, jak letoun hoří a
jak se z něj vyvalil černý dým, viděli
podle Vašíčka nejspíše hořící barely s
naftou.
Vašíčkova verze tragické havárie je
logická, argumenty do sebe zapadají
a zdá se, že nemá podstatnějších slabin.
Z metodického hlediska ovšem musíme
upozornit na dvě okolnosti - k jejímu
přijetí jsme dospěli vylučovací metodou
a i ona rozkrývá věci na základě většinou nepřímých důkazů. Jiné, lepší vysvětlení však současná věda k dispozici nemá.
Nebo snad naši milí čtenáři ano?
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Výstava se brzy stala dík zvyšujícímu se počtu došlých fotografií takovým pojmem ve světě, že neúčast některého z předních světových fotografů nikterak její úroveň neovlivnila, stala
se však dostaveníčkem velké většiny tehdejších fotografických
špiček.
Vývoj výstavy z hlediska technických dat byl od prvních ročníků velmi příznivý. Od 100 fotografií došlých z ČSSR do prvého
ročníku přes 900 snímků z 247 států v 5. ročníku až k 4600
snímkům ze 43 států v 10. jubilejním ročníku. V dalších 5 ročnících zůstaly počty došlých snímků přibližně stejné, počet zúčastněných států kolísal mezi 30 až 40. Z následující tabulky je
zřejmý počet došlých snímků a zúčastněných států v jednotlivých ročnících jako i trvání výstavy.
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník

1957:
1958:
1959:
1960:
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

100 snímků, ČSSR
100 snímků, Polsko, ČSSR- kluby
120 snímků, Polsko, ČSSR-vysp. kluby
167 snímků, 5 států-kluby
900 snímků, 24 států
1800 snímků, 29 států
2400 snímků, 34 států
3500 snímků, 35 států
3650 snímků, 35 států
4520 snímků, 43 států
4580 snímků, 39 států
4420 snímků, 28 států
4050 snímků, 24 států
3740 snímků, 20 států
3773 snímků, 20 států

2 týdny
2 týdny
3 týdny
3 týdny
3 týdny
3 týdny
4 týdny
4 týdny
3 týdny
4 týdny
4 týdny
8 týdnů
4 týdny
4 týdny
4 týdny

Za 15 ročníků tedy prošlo porotou 37 820 snímků z následujících 51 států světa:
J. Afrika
Singapur
Norsko
Kambodža
Holandsko
Barma
Švédsko
Rakousko
Lucembursko
Island
Ceylon
USA
SAR

Filipíny
Anglie
Skotsko
NSR
Kamerun
Hong Kong
Belgie
Švýcarsko
Rumunsko
Maiarsko
Itálie
Dánsko
J. Vietnam

Japonsko
Finsko
Argentina
SSSR
Polsko
Kanada
Chile
Brazílie
Tajvan
Řecko
Malajsko
Izrael
ČSSR

NDR
Jugoslávie
Francie
Austrálie
Španělsko
Portugalsko
Kenya
Indie
Bulharsko
Thajsko
Sarawak
Maroko

!

prof. Šmok k jednání poroty neobvykle rozpačitý, tušili jsme
něco špatného. Před odjezdem do Přelouče byl totiž povolán na
ministerstvo kultury, kde mu bylo jako předsedovi poroty přikázáno při jednání poroty zařídit, aby z 20 udělovaných cen
a diplomů nejméně 3 získali autoři ze SSSR. Žádal nás o pochopení, nebo| mu v záporném případě hrozila ztráta jeho postavení na FAMU a navrhl, abychom mu ještě před porotou
předložili všechny došlé ruské práce, a on se pokusí najít alespoň ty 3 k ocenění. Při jednání mezinárodní poroty by se pak
musel pokusit je prosadit. Ruské fotografie jsme sice vybrali,
ale navrhli jsme mu pro nás i pro něj serioznější řešení. Hned
po zahájení jednání poroty jsme rakouskému a švýcarskému
členu poroty sdělili plnou pravdu a požádali je o pochopení
a spolupráci při hledání 3 možných ruských fotografií k ocenění z celé došlé ruské kolekce před vlastní prací poroty. Získali
jsme u nich nepředstavitelné porozumění a jejich plnou snahu problém kladně vyřešit. To se za krátko podařilo, a byla to
nejzábavnější část celého jednání poroty. Po skončení jednání poroty jsme se s prof. Šmokem rozcházeli všichni se stejnými pocity o budoucnosti naší PREMFOTY - bui se schyluje ke
zprofanování celé akce k politické agitce, nebo k jejímu brzkému konci. To druhé se záhy splnilo.

V Tupesích
to jede naplno
Tak dlouho očekávané akce se v podzimních měsících rozjely naplno. Rozestavěná obec, rozdělená rekonstrukci mostku
přes potok - Lipoltickou svodnicí a rekonstrukcí elektrického
vedení a veřejného osvětlení, tohle dlouho nezažila. Několik
výkopů, trochu bláta a objížika po polní cestě do horní části - to vše musí občané obce vydržet ještě nějaký ten den či
týden pro její zvelebení.

V roce 1969 rozhodl výstavní výbor vzhledem „ke vstupu
spřátelených armád“ do naší republiky nepřijmout od poštovního úřadu zásilky ze států, které své okupační armády do naší republiky vyslaly. Zásilky ze SSSR, NDR, BLR, PLR a MLR putovaly zpět k odesílatelům s poznámkou: „Adresát nepřijal“.
V následujících ročnících se vzhledem k politické situaci
u nás už nepodařilo navrátit akci úspěšnost a publicitu na úroveň před rokem 1969. Dopad uvedeného rozhodnutí výstavního výboru jsme v následujících ročnících poci|ovali čím dál
častěji hlavně ze strany úřadů. Podpory byly nápadně snižovány, a když v roce 1972 přijel k 15. ročníku předseda poroty
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Napsali nám
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz

PŘÍPRAVA DALŠÍHO ROČNÍKU
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Pomalu se blíží Vánoce a pro nás to znamená připravit
největší akci - Tříkrálovou sbírku. V loňském roce se na akci
podílelo 230 koledníků, kteří kromě domácnosti v Přelouči
navštívili i dalších 38 obcí. Loňský výtěžek činil rekordních
147 400 Kč. Zpátky se nám vrátilo 85 000 Kč, které můžeme
použít podle předem schváleného záměru.
Všechny charity v královehradecké diecézi poskytly 5 % ze
svého výtěžku na tři humanitární projekty v Indii. Jedná se o:
kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore - Karnataka, dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, mzdy řidiče a technika a na provoz a údržbu školního autobusu v oblasti
Mansapur. Naše organizace odeslala 4 850 Kč.
Dále jsou z výtěžku TKS pravidelně nakupovány potraviny
na vaření dětí v Jakub klubu. V červnu jsme vydali Kuchařku
dětí Jakub klubu a její tisk a grafické zpracování bylo uhrazeno z výtěžku TKS. Dále jsme obnovili vybavení klubu. Pro Dobrovolnické centrum využíváme tyto finanční prostředky na nákup
poukázek jako odměn za celoroční činnost dobrovolníků, pojištění dobrovolníků, jejich vzdělávání a pohoštění při setkání.
Pro charitní šatník je hrazeno z výtěžku nájemné, které činí
1 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že v únoru skončily naše aktivizační služby pro seniory, z výtěžku byly uhrazeny mzdy
pracovnic za tyto dva měsíce, protože jiné finanční prostředky
jsme neměli. Pro pečovatelskou službu byla z výtěžku uhrazena oprava služebního auta. Finanční prostředky z dotací nepostačují na pokrytí nákladů všech našich služeb, proto je pro
nás Tříkrálová sbírka důležitá.

bou a prací s dětmi. Letošní bilancování bude smutné, protože
jsme nuceni vzhledem k nezvládnutelné finanční situaci ukončit naše služby pro seniory. Naše pečovatelská služba a pomoc
pečujícím rodinám po 14 letech KONČÍ. Kapacita naší služby
je přitom absolutně plná, senioři i jejich blízcí jsou spokojeni,
ale my nemáme finanční prostředky na mzdy pracovníků. Loni naše pečovatelská služba pomohla 56 seniorům v Přelouči i okolních obcích.
Podle kritérií financování sociálních služeb, které schválilo krajské zastupitelstvo, by se měly obce podílet určitým procentem na financování sociálních služeb poskytovaných jejím
občanům. V případě pečovatelské služby je to 30 %. V našem případě se jedná o částku 180 000 Kč, ale od obcí jsme
v letošním roce získali pouze 24 000 Kč. Město Přelouč o naše služby zájem nemá, podporuje pouze svoje pečovatelky.
Příjmy za poskytované služby pokryjí přibližně 30 % nákladů. Dotace z kraje jsou stále nižší a další finanční zdroje nemáme, musíme pečovatelské i odlehčovací služby ukončit.
Je nám to moc líto! Naše pečovatelky jsou spolehlivé, milé
a vždy ochotné pomoci nebo poradit. Moc jim za jejich obětavou dlouholetou práci děkuji a doufám, že najdou dobrou novou práci.
V naší organizaci tak zůstane pět pracovníků a budeme dále zajiš|ovat pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi Podpora rodiny s kapacitou 15 rodin, včetně poradny každé pondělí
a charitního šatníku. Dále službu Podpora pro pěstouny, v rámci které poskytujeme podporu pěti pěstounským rodinám. Sociální služby a programy pro děti v Jakub klubu také poběží
nadále beze změn. Zůstává i Dobrovolnické centrum, kde je
momentálně zaregistrovaných 42 dobrovolníků, kteří působí
u nás v organizaci nebo v Domově u Fontány. Všechny tyto
služby mají podporu našeho města a doloženou potřebnost,
splňují kritéria financování sociálních služeb a tak fungují bez
problémů dále.
Spolu s týmem pečovatelek děkuji všem našim klientům a rodinám, kterým jsme během let mohli pomáhat, bylo nám ctí být součástí jejich života, ulehčit v těžké životní
situaci a přejeme vše dobré.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka

DĚNÍ V JAKUB KLUBU
Ze zákulisí sbírky
Děkujeme předem těm, kteří se k nám přidají a pomůžou
s organizováním sbírky. Děkujeme všem, kteří během 14 let
sbírku podpořili a pomohli nám tím pomáhat lidem kolem nás,
kteří to potřebují.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka TKS 2015

14 LET CHARITY PŘELOUČ
Pravidelně, od roku 2000 si 1. listopadu připomínáme zahájení naší činnosti v Přelouči. Začínali jsme pečovatelskou služ-
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Jelikož je velmi důležité, abychom byli k ohledu plní ke svému okolí a uměli se tak k němu správně chovat, tak jsme říjnový preventivní program zaměřili na téma Ochrana životního
prostředí. V klubu nás navštívila studentka ekologie, která děti
seznámila s pojmem životního prostředí, s jeho provázaností
s člověkem, jak se chovat ke svému okolí, aby bylo krásné.
Následující týden jsme se zúčastnili exkurze na sádkách v Lázních Bohdaneč. Děti si prohlédly areál, prodejnu, slyšely mnoho nových a jim zajímavých informací, dokonce si na nějakou
rybičku mohly sáhnout.
Posledního října se slaví Halloween. Přestože se nejedná
o tradiční český svátek, tak jsme ho s dětmi oslavili opékáním
buřtů.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
I nadále se v klubu věnujeme našim běžným činnostem jako je kreslení, vyrábění náramků, florbalu apod. S dětmi jsme
vyrazili na procházku, abychom nasbírali přírodniny, ze kterých jsme pak v klubu tvořili podzimní dekoraci. Jako v minulém školním roce chodíme vařit do kuchyňky. Děti si vaření
užívají a poté si na dobrotách pochutnají. V tomto měsíci jsme
s dětmi byli i na jejich oblíbených kuželkách.
V listopadu nás čeká téma: I s hendikepem se žije… Cílem
bude, aby se děti dozvěděly o životě lidí se zrakovým postižením, jak jim umět pomoci a také si na praktických cvičeních
vyzkoušet, jaké to je žít „potmě“. Děti budeme vést k tomu,
aby si uvědomily, že někteří lidé mají i tzv. skrytý handicap,
proto je důležité být ke všem lidem tolerantní.
Mirka a Šárka

!

CHARITA PŘELOUČ - PODPORA RODINY
nabízí

BEZPLATNOU PORADNU PRO RODINY S DĚTMI
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 10 DO 16 HODIN
na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy
Co můžete očekávat?
Vlídné přijetí, empatické naslouchání, diskrétní jednání,
nabídku pomoci a podpory, v oblastech, které Vás trápí.
Např. výchova dětí, šikana, domácí násilí, nezaměstnanost,
zadlužení, potíže na úřadech, výplata sociálních dávek a další.

Informace na tel. 731 598 913-4

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Příklady táhnou! Den Všech svatých
Milí občané, a dovolte mi říci, sestry a bratři, prožíváme listopad, a 1. 11. slavíme Všech svatých. V kalendáři nacházíme
mnoho připomínek na lidi, kteří byli přínosem, zasloužili se o dobro, jak našich tak i světových osobností v oblasti vědecké, kulturní, sportovní či jiné. Představitelé vlády nebo různé komise
jim pak udělují ceny, medaile, nebo staví památníky, desky atd.
I slavnost Všech svatých připomíná, že církev „oceňuje“ lidi za
jejich příkladný život pro druhé v síle Božího Ducha. Svatí jsou
patroni různých národů, podle působnosti nebo národnosti, ale
i různých povolání nebo činností. Florián - hasičů, Kryštof - řidičů, Barbora - horníků, Cecílie - hudebníků a zpěváků, Ivo - právníků, Martin a Jiří
- vojáků, Zdislava - rodin, nebo
i jiní, a sv. Václav - hlavní patron českého národa. V neděli
Obrázek Lebka sv. Václava,
odpoledne 28. 9.
Stará
Boleslav, 28. září 2014
jsem rád zajel
s přáteli na pou| do Staré Boleslavi slavit státní i církevní svátek. Zdá se, že mnozí nevědí, jak slavit, nebo nechtějí. V minulosti se slavilo z příkazu, dnes je to bohudíky jinak - je svoboda.
„Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý
ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.“ Ludwig Börne; „Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit
se.“ Mahátma Gándhí; „Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj
základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.“ Jan Pavel II. „Demokracie je, když dva vlci
a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ Benjamin Franklin. „Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu
pro slabé.“ 1 Korintským 8,9. Dovolte pár citátů osobností o svobodě, a zůstaňte ve svobodě.
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Památka zesnulých.
Naděje neumírá!
V těchto dnech navštěvujeme hřbitovy,
zapalujeme svíce a modlíme se a myslíme
na své nejdražší, nebo na lidi známé ale i ty
„zapomenuté“. Symbolika světla je v křes|anské tradici důležitá, při svátosti křtu se
Františkánský kříž zapaluje svíce, světlo, jako symbol víry: „Ježíš
k nim promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Jan 8,12.
Svíce se zapalují o každé bílé sobotě na velikonoční vigilii od
posvěceného ohně, abychom si připomněli a obnovili závazek
víry přijaté ve křtu. Svíce hoří na oltáři, ale i na dortu, svátečním
stole, adventním věnci, stromečku, ale pak jednou u rakve, nebo na hřbitově. Svíce se spaluje, abychom měli světlo, jako se
obětuje pro děti otec, máma, abychom měli, co potřebujeme,
nebo někdo pro druhého z lásky, Ježíš se obětoval za spásu
světa i mou. Lidi potřebují teplo a světlo, odpuštění, ale mnohokráte ztrácejí naději, víru, radost, smysl života. V Ježíši, ve víře
v Boha, existuje naděje na nový život, dnes, ne až po smrti, to
také, ale již dnes. Bůh miluje, odpouští, dává život. „Ježíš mu
(lotrovi prosícímu na kříži) odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes
budeš se mnou v ráji.“ Lukáš 23,43. Lotr pak umřel, v naději
na Boží milosrdenství! Jak žiješ ty, a jak budeš umírat? Věřím,
že taky statečně, smířen s Bohem, se sebou i s lidmi. „Někdy se
zdá, že se tíha situace nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto
patří k životu, bez ní by nebylo naděje, a velikost a život by byl
jenom pošetilostí.“ Řekl Josef Lux. Přeji vám vytrvat v naději!
Váš P. Lubomír Pilka

Pozvání na Adventní Koncert
Dne: 7. 12. 2014 v 17:00
Kde: kostel Sv. Jakuba - Přelouč
Varhany: Bc. Martin Hadáček
Zpěv: Lucie Hadáčková
MUDr. Pavla KošGálová
Zazní: Česká varhanní hudba a rorátní zpěvy
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Historie
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600. výročí obnovení vysluhování podobojí
Na podzim roku 1414, tj. před 600 léty, Jakoubek ze Stříbra
a jeho spolupracovníci obnovili po necelých 200 letech opět vysluhování podobojí - s chlebem a vínem - pro všechny shromážděné křes|any. Stalo se tak ve čtyřech pražských kostelech, které byly pod vlivem reformního hnutí vedeného Janem Husem - v kostele sv. Martina ve Zdi, sv. Michala, sv. Mikuláše a v Betlémské kapli. V té době byl Jan Hus již vězněn v Kostnici.
Současní čeští protestanti si toto významné výročí připomenuli celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské
kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi
více či méně spojena - v kostele U Martina ve Zdi, v kostele
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Celé oslavy byly založeny na ekumenické spolupráci českých církví hlásících se
k odkazu husitství a rovněž na jejich pokusu oslovit vhodným způsobem i širokou veřejnost. Na přípravě oslav se podílela Českobratrská církev evangelická, výrazně také Pražská
diecéze Československé církve husitské a pražský seniorát Církve bratrské.
Celodenní oslavy byly zahájeny v 10 hodin slavnostní ekumenickou bohoslužbou v Betlémské kapli v Praze za účasti
hostů z evropských evangelických církví a představitelů naší
společnosti. Liturgii vedl Roman Mazur, senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické, spolu s Davidem Tonzarem, pražským biskupem Církve československé husitské,
a Pavlem Černým, kazatelem Církve bratrské. Bohoslužba byla přenášena Českým rozhlasem a Českou televizí. K jubileu
vznikl zvláštní liturgický obřad spojující prvky českobratrské
a husitské bohoslužby. „Cesty k Bohu jsou v Čechách různé,
ale církve jsou spolu v bratrské a sesterské lásce. Myslím si,
že je to i ukázka budoucího směřování ekumenického hnutí
v Čechách,“ komentoval formu oslav biskup pražské diecéze
Církve československé husitské David Tonzar.
V odpolední a večerní části oslav se na ostatních plánovaných místech paralelně uskutečnily různě zaměřené programy.
Např. koncerty, představení divadla, přednášky, panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem,
interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele U Martina ve Zdi.
Vysluhování Večeře Páně chlebem i vínem prosazoval Husův přítel Jakoubek ze Stříbra. Zjistil, že vysluhování Večeře Pá-

28

ně laikům pouze chlebem (podjednou) církev zavedla teprve
v posledních dvou stoletích. Jan Hus byl v roce 1414 už v Kostnici a s Jakoubkovým rozhodnutím vysluhovat podobojí (sub
utraque speciae) souhlasil. Jisté je, že Hus sám, ač vysvěcený
kněz církve, osobně pod obojí způsobou nikdy nevysluhoval.
Pro husity v 15. století bylo na prvním místě svobodné kázání Božího Slova. K tomu připojili požadavek vysluhovat při
večeři Páně chléb i víno podle ustanovení samotného Ježíše.
Že Ježíš při poslední večeři s učedníky (a nebyla to všední večeře, byl to židovský hod beránka) ustanovil svůj odkaz pro církev všech věků, ví každý křes|an.
Podle Matoušova evangelia Ježíš při večeři s učedníky po
podání chleba „vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:
„Pijte z něho všichni“ (Mat. 26,27) a v Markově evangeliu stojí:
„Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni“
(Mk. 14,23). I podle Lukášova evangelia „podal kalich všem“
(Luk. 22,17). Tento Ježíšův odkaz se nazývá různě: večeře Páně, eucharistie, svátost oltářní, stůl Páně, ale vždy je tím myšleno v podstatě totéž. Též formy toho se mohou lišit, ale od počátků apoštolské církve po mnoho staletí tomu všichni rozuměli
tak, že je třeba společenství, v němž se účastníkům láme chléb
a podává kalich vína na Kristovu památku.
Pražská univerzita 10. března 1417 vydala svou deklaraci,
která schvalovala vysluhování „pod obojí způsobou“. To bylo
později zařazeno jako druhý požadavek mezi čtyři pražské artikuly z roku 1420 a zní takto: „Druhé, aby svátost těla a krve
Boží byla svobodně dávána podle ustanovení a přikázání Spasitele pod oběma způsobami chleba a vína všem věrným křesqanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží.“ Kalich se tak stal symbolem a znakem husitského hnutí.
Ve staré češtině bylo slovo způsob ženského rodu, tzn. vysluhování pod jednou způsobou (latinsky sub una specie) a vysluhování pod obojí způsobou (latinsky sub utraque specie).
Ti, kdo se za vysluhování podobojí postavili, přijali pojmenování podobojí neboli utrakvisté a vytvořili církev utrakvistickou.
Jejím arcibiskupem se stal pražský kazatel Jan Rokycana.
Kostel U sv. Martina ve Zdi
Gotický (původně románský) kostel na pražském Starém
Městě se nachází v Martinské ulici, v těsném sousedství ulic
Národní a Na Perštýně. Byl postaven mezi lety 1178 až 1187
v tehdejší osadě Újezd, jež byla stavbou staroměstských hradeb rozdělena. Stavba kostela svou jižní stěnou přiléhala
k hradební zdi, proto název „ve
zdi“. Ve 2. polovině 14. století
byl přestavěn a rozšířen. V roce 1787 byl zrušen a využit
na skladiště, dílnu a obchody.
V roce 1905 až 1906 jej Kamil
Hilbert obnovil. Odkryl přitom
zbylé části románské stavby.
Jsou zde pochováni členové
sochařské rodiny Brokofů.
Kostel U sv. Martina ve
zdi má pro české protestanty
zvláštní význam, před šesti sty
lety tu bylo obnoveno vysluho-
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Kultura
vání večeře Páně podobojí. Příběhy a zápasy lidí, kteří sem
přicházeli, i kazatelů, kteří zde působili, odrážejí klíčové momenty našich dějin. Kostel byl důležitým místem nejen ve víru
husitských zápasů, ale zrovna tak za II. světové války a v dobách nesvobody, které následovaly. Pozoruhodné aktivity se
k němu pojí i nyní. Kostel užívá Českobratrská církev evangelická. Každou neděli se zde konají bohoslužby.
Bohumil Čejka
Prameny a literatura:

!
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Divišova vila s obrazy Ivo Štěpánka
Malíř pan Ivo Štěpánek opět „nastavil zrcadlo“ svého kouzelného malířského umění tím nejpříjemnějším způsobem. Všem
návštěvníkům se od 19. září do 31. října 2014 otevřel v Divišově vile fascinující svět jeho originálních obrazů.
Radostný svět stvořený štětcem známého přeloučského malíře je plný š|astných nápadů, které žádného návštěvníka nezarmoutí. Na vernisáži sklízel obdiv malířův projev pestré architektury měst, tajemných hradů a romantických fantazií. Stranou
nezůstaly ani obrazy domů stojících v pohádkových místech
pravé české krajiny. Vítaným úprkem z reality a překvapením
byla tajemná zákoutí pozoruhodných staveb a bludiš|, které
v zápětí střídá pohled na obrazy plné jasu a okouzlení z vyvážených barev fantastického světa. Setkáváme se s množstvím
originálních postaviček, dovádivých a rozverných. Právě jen
takové uvidíme ve Štěpánkových obrazech.
Je zřetelně cítit, že malíř vytvořil dílo - obrazy, se kterými se
nikdo nebude nutit, každý námět z jeho štětce žije svým vlastním příběhem. Nejsilnější stránkou malířových obrazů je vtipný,
zábavný nápad, pohled na různá města a místa, která v jeho
barvách opravdu působí na vnímání, protože mají svůj význam. Jsou z míst a měst, které jsou nám blízké jako například
Přelouč a jeho okolí. Jsou to obrazy, u kterých se nikdy nepřestaneme smát, a žasnout nad „štěpánkovskou“ fantazií.

Obdivuji tvůrčí elán a odhodlání autora, který každý rok přinese do Divišovy vily dobrou náladu a okouzlující atmosféru,
podporovanou ze všech stran, jak velkou návštěvností na vernisáži, tak silnými emocemi š|astně se smějících lidí. Při přátelském povídání a posezení s kávou a čajem u štědrých hostitelů
rodiny Kyselových v Divišově vile je možné napsat, že osobnost,
která dokázala vytvořit tak fascinující svět originálních obrazů
s báječnými podrobnostmi z našeho světa si zaslouží pozornost.
Nejsilnější stránkou výtvarníka je humor, který žije v jeho dílech
a působí i na desetiletého vnuka Jakuba, také malíře se kterým
v Divišově vile vystavoval.
Marcela Danihelková

Dušičky a kloboukáři
V době, kdy vychází tento článek, máme již „Dušičky“ za sebou. Avšak zvýšená návštěvnost hřbitovů obvykle probíhá
po celý listopad. A právě v tuto dobu se
na silnicích objevuje zvýšený počet svátečních řidičů. Charakteristické je pro ně
nablýskané embéčko, klobouk na hlavě
a pomalá jízda. Pro onen klobouk při
řízení, se jim také přezdívá „kloboukáři“.
Jedná se většinou o staršího řidiče, který
vyvenčí svého motorového miláčka jen
ojediněle, svátečně. Tato ojedinělost spo-
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lečně s vyšším věkem řidiče výrazně ovlivňuje jeho dopravní chování. Starší řidič
obvykle hůře vidí a slyší, má nižší cit pro
prostorové vnímání, dříve se unaví, pomaleji reaguje na změny. Měl by proto vyjíždět odpočatý, mimo dopravní špičku
a raději za světla. Pokud jede na delší
vzdálenost, bude mu ku prospěchu si
cestu naplánovat s pravidelnými přestávkami a vyhnout se dopravně zatíženým
trasám. Neměl by zapomínat na užívané
léky a rozhodně věnovat pozornost to-

mu, zda jejich požití není v rozporu s řízením vozidla. My, ostatní bychom měli
být při setkání s kloboukářem tolerantní,
ale zároveň i obezřetní. Nenutit je, těsnou jízdou bez odstupu k rychlejší jízdě;
kloboukář jede pomalu úměrně svým
schopnostem. Jestliže kloboukáře donutíme jet rychleji, vystavíme ho většímu
stresu a tím i možnosti chybovat. Předjíždět kloboukáře je vhodnější jen bezpečným manévrem, dostatečně a včas
signalizovaným. Aby se svátek Památky
zesnulých nestal Vaším osobním, přeje
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Podzim je
tady. Dny se rychle zkracují a je čím dál
větší zima. Může nás ale těšit, že ve špajzu máme spoustu dobrot, které budeme
baštit až v zimě. Neznamená to ale, že
čerstvá zelenina a ovoce už není. To je
a bude. Bude ho však méně a ne v takové kvalitě, kterou bychom chtěli. My si
však poradíme. Jdeme vařit.
Recept na polévky jsem si přivezl z letošní cesty do Maroka. První Arabové říkají Harira. Je zajímavá tím, že ji jedí
hlavně pro její výživnou hodnotu, v období Ramadánu. Při tomto svátku po dobu třiceti dnů drží přes den půst. Nejedí,
nepijí, nekouří, zkrátka zdržují se všech
radostí. Ale po západu slunce (v 18 hod.)
si vše vynahradí. První jídlo, které jedí, je
právě tato polévka. Zkuste ji, je dobrá.
Co na její přípravu budete potřebovat:
hovězí maso (velbloudí), mletý zázvor,
mletou sladkou papriku, velkou hrst
celozrnné cizrny, přes noc namočené,
menší hrst čočky, též namočené, rajský protlak, oloupaná čerstvá rajčata,
citronovou šUávu, pár zrníček koriandru, olej, cibuli, pepř, sůl, špetku mleté skořice.
Postup: do sklovata zpěňte cibuli, do ní přidejte na malé kousky pokrájené maso,
zprudka orestujete. Přidejte koření, cizrnu, podlijte vodou (doporučuji přidat kostku masoxu). Duste do poloměkka. Přidejte
čočku, protlak, pokrájená rajčata a vařte,
aby bylo vše měkké. Je-li polévka řídká,
zahustěte ji moukou. Na závěr dochu|te
solí, špetkou skořice a citronovou š|ávou.
Druhé polévce říkají Supa (poznámka - takto nazývají i další polévky). Už není
v jejich jídelníčku tak důležitá.
Co budete potřebovat: hovězí maso,
zelené fazolky (sterilované), na malé
kousky pokrájenou hlívu (alespoň tak
vypadala), kostku masoxu, kávovou
lžičku bramborového škrobu rozpuštěného ve studené vodě, sůl, pepř, mletou pálivou papriku, ocet, dochucovadlo - Podravka, Kuchárek.
Postup: na malé kousky pokrájené maso s hlívou vařte do poloměkka v mírně
osolené vodě (přidejte kostku masoxu),
do vývaru přidejte pokrájené fazolky, před
dovařením opepřete, přidejte pálivou papriku, dochucovadlo, ocet, sůl, solamil.
Ještě krátce povařte.
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Hlavní jídla už nebudou arabská. Zůstaneme doma.
Pikantní kuřecí křidélka
Co budete potřebovat: kuřecí křidélka,
cibuli, olej, ostrý kečup, omáčku Otma - neapolskou, špetku pálivé papriky, nové koření, bobkový list, celer,
sůl, pepř.
Postup: křidélka uvařte v mírně osolené
vodě s několika kuličkami nového koření, dvěma listy bobkového listu a silnějším plátkem oloupaného celeru. Po uvaření maso oberte od kosti. Na pánvi do
sklovata osmažte cibuli, přidejte do ní
pokrájené maso z křidélek, rozmačkaný
celer, osolte, opepřete a posypte pálivou
paprikou. Několik minut restujte. Zalijte
dvěma lžícemi ostrého kečupu, přidejte
neapolskou omáčku a máte hotovo. Jako přílohu použijte vařenou rýži nebo napůlené uvařené špagety. Vývar z křidélek
použijte na polévku.
Kadeřavá kapusta je z mého hlediska pořád málo používaná zelenina. Pro její nezaměnitelnou chu| ji já často zařazuji do
svého jídelníčku v různých podobách.
Jeden příklad: Zadělávaná kapusta
Co budete potřebovat: kadeřavou kapustu, cibuli, sádlo, brambory, polohrubou mouku na jíšku, zeleninový
bujon, voňavý špek, sůl, pepř
Postup: na sádle dosklovata osmažte cibulku spolu s na kostičky pokrájeným

špekem. Přidejte na nudličky pokrájenou
kapustu a za občasného míchání restujte. Podlijte vodou, přidejte bujon, na kostičky nakrájené brambory, osolte. Duste
pod pokličkou za občasného promíchání do změknutí brambor. Na závěr zahustěte světlou jíškou, podle vaší chuti
dochu|te. Takto připravená kapusta se
dá jíst samotná bez příloh. Já jako přílohu doporučuji osmaženou uzeninu nebo vařené hovězí maso.
Něco na závěr. Oboha|te si špajzku.
Dýňový kompot ala ananas
Když se dýňový kompot povede, chutná
opravdu jako ananas. Proto je třeba při
jeho vaření dávat opravdu pozor. Doporučuji udělat malou várku na zkoušku.
Pak nebudete překvapeni.
Co budete k přípravě kompotu potřebovat: dýni, octový nálev - 1,5 litru
vody s 0,5 dcl octa, cukrový roztok
v poměru 2 díly vody, 1 díl cukru,
1/2 kávové lžičky kyseliny citronové,
kousek celé skořice, 2-3 hřebíčky, citronovou šUávu, ananasovou tresU.
Postup: vykrojte z dýně, jako z melounu
část. Vnitřek doslova „brutálně“ vyškrabte, kůru oloupejte. Nakrájejte na kostičky
(1 cm) a naložte na 24 hodin do octového nálevu. Scezené kostičky zalijte vařícím cukrovým roztokem, do něho přidejte všechny uvedené ingredience. Začněte
vařit. Jakmile kostičky začnou sklovatět
musíte ochutnávat. Musí být do poloměkka. Rozvařené jsou na vyhození.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chu|.
Pavel Culek

Inzerce
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Přeloučský futsal začíná svou druhou sezónu
V druhé polovině listopadu vstoupí futsalový klub FC Mazáci Přelouč do své druhé sezóny. Mužstvo při loňské premiéře
v Okresní futsalové lize Kolín obsadilo 4. místo, kterým si zajistilo účast v soutěži i pro tuto sezónu.
V 1. lize okresu budou Mazáci Přelouč letos soupeřit s celky Startipu Řečany, TJ Polepy, TJ Sokola Býchory, FC Kouřim a Věšáku Butabi Kolín. Naší prioritou je udržet soutěž i pro příští
sezónu. Svojí hrou chceme ale především bavit diváky. Proto se
stejně jako v loňském roce můžete při každém domácím utkání těšit na tištěný zpravodaj a oblíbenou poločasovou soutěž
o zajímavé ceny. V případě diváckého zájmu také znovu uspořádáme autobusový zájezd na některá venkovní utkání do Kolína. A jak se mužstvo na start nové sezóny připravovalo a vlastně stále ještě připravuje?
Hráčský kádr zůstal takřka beze změny. Mužstvo nikdo neopustil, výjimkou jsou pouze Milan Březina a Tomáš Suchánek. Ti sice dál zůstávají našimi hráči, ale momentálně oba
dlouhodobě studují nebo pracují v zahraničí, a proto se zřejmě celou letošní sezónu budeme muset obejít bez nich. Náš tým
ale nepočítá jenom ztráty. Ještě v průběhu listopadu představíme fanouškům tři nové posily, které by měly hru našeho mužstva ještě více zkvalitnit. V rámci přípravy jsme se uprostřed
léta sešli i s novými posilami na krátkém dvoudenním soustředění, jehož hlavní náplní bylo utužit kolektiv. S blížícím se
začátkem soutěže se navíc každou druhou středu scházíme
k intenzivním tréninkům v přeloučské sportovní hale. V ní se-

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

Novinky z našeho oddílu
za měsíc září a říjen

hrajeme i první mistrovské utkání, ačkoliv jako hostující tým,
a to 17. listopadu od 15 hodin proti Startipu Řečany. Věříme,
že si najdete cestu nejen na toto tradiční derby, ale i na naše
další zápasy. Více informací o přeloučském futsalu naleznete
na našem webu www.mazaciprelouc.cz nebo na facebooku
facebook.com/mazaciprelouc. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za FC Mazáci Přelouč Václav Rokyta, předseda klubu

teorii. Zkoušky nás čekají 1. 11. 2014. Doufáme, že všechny budeme úspěšné.

Tvrdý trénink nacvičování
Náš tým opět nacvičuje několik vystoupení na naši Mikulášskou besídku. Pro tento rok si sportovkyně vybraly spíše cvičení na nářadích. Dívky se rozdělily na velké a malé gymnastky (podle věkových kategorií) a společně nacvičují společná
i samostatná cvičení. Více však neprozradíme, nebo| obsah
cvičení je pro veřejnost i samotné rodiny gymnastek velkým
tajemstvím.

# máme nové sportovkyně,
# pilně se učíme na zkoušky pro cvičitelky a vypomahatelky,
# začínáme nacvičovat na naši tradiční Mikulášskou besídku, která se tentokrát uskuteční již 30. 11. 2014 od
14:30 v naší Sokolovně

Nové nadšenkyně
Od září jsme nabrali nové sportovkyně. Jejich věkové rozmezí je od 5 - 12 let. Všechny se postupně seznamují s náročností našeho cvičení. Jejich energie však nezná mezí, tudíž jsou
někdy cvičitelé unavení více než nové slečny:o).

Drcení učiva do hlav
Od 3. 10. do 5. 10. 2014 jsme již v menší skupince absolvovaly další část školení pro cvičitele a vypomahatele v Nasavrkách. Tentokrát jsme více cvičily, než se dozvídaly čistou
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Ragbisté Přelouče oslavili 40 let od svého založení
Ano, je tomu 40 let, co byl v Přelouči založen civilní rugbyový oddíl. Dlouhá léta si mnoho lidí spojovala Teslu Přelouč
s Duklou, ale v roce 1974 založili Jiří Mít, Leopold Blachut a Jiří Franta oddíl, který do roku 1994 nesl název TJ Tesla Přelouč.
Přeloučské rugby zažilo několik milníků, než dospělo do roku
2014 a oslavilo tak své čtyřicetileté působení na rugbyové mapě. Z těch nejdůležitějších to bylo určitě: zmíněné založení
oddílu, výstavby kabin TERA, výstavba hřiště, posunutí hřiště
v rámci železničního koridoru, výstavby tribuny a v posledních
letech postupná rekonstrukce objektu svépomocí za finančního přispění města Přelouč. Na poli sportovním to byl určitě postup do nejvyšší soutěže v České republice v roce 1993, několik mládežnických titulů mistrů České republice, opětovný
postup do extraligy v roce 2008, založení týmu žen, vychování
několika reprezentantů a v poslední řadě získání titulu vicemistrů České republiky v rugby o sedmi hráčích v roce 2014 - olympijském sportu.
Oslavy jako takové se uskutečnily v sobotu 27. září a program byl jak sportovně tak kulturně velmi bohatý. V 12:00
přivítal všechny přítomné dlouholetý prezident klubu Bořivoj
Trejbal. Mezi přítomnými byla pozvaná starostka města Přelouče Irena Burešová a prezident České rugbyové Unie David
Frydrych. Sportovní část začala nejmladší kategorií U7, ta své
utkání sehrála s hráči Říčan, následovala utkání kategorie U9
a U13. Po té se měly představit naše ženy, ale ty musely odjet
na turnaj do Prahy a k oslavám se připojily až v 17:00. Od 14:00
sehráli přeloučští ragbisté zápas se Zlínem v rámci 4. kola I. ligy. Slavnostní výkop tohoto ligového utkání obstarala starostka
města Přelouče paní Irena Burešová. Po ligovém utkání ovládli
přeloučské hřiště old boys. Dresy oblékli bývalí hráči Přelouče a všichni starší 35. let, kteří měli chu| obléknout kopačky
a jeden z dřívějších přeloučských dresů. Po tomto utkání byli

presidentem klubu oceněni činovníci klubu, kteří se v minulosti ale i v současnosti, zasloužili o chod klubu. Ocenění převzali: Jiří Mít, Leopold Blachut, Jiří Franta in memoriam, Slavomíra Dostálová, Jaroslav Němec, Jaroslav Wolf, Václav Čermák,
Zdeněk Oczadlý, Pavel Čížek, Tomáš Černý, Bořivoj Trejbal, Miloš Rozkošný, Zbyněk Doležel, Josef Kolařík, Tomáš Blachut,
Lenka Koterová, Ruairi Lannen a Josef Staněk. (viz foto)

Po celé odpoledne byl dětem k dispozici skákací hrad, trampolína a malování obličejů z ruky bývalé hráčky Renaty Lipavské. Od 19:00 byla k dispozici k tanci a poslechu živá hudba
a v 21:00 byl odpálen malý ohňostroj. Oslavy se vydařily a věříme, že rugby v Přelouči se bude nadále rozvíjet a reprezentovat naše město napříč celou republikou.
MaKo
Pavel Rocht Kohout

Rugby turnaj mladších žáků
Přelouč 18. 10. 2014
V sobotu 18. jsme pořádali rugby turnaj mladších žáků
v kateg. U13 a U11. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev v kategorii U 13 a 10 mužstev v kategorii U 11. Podle výkonnosti
jsme mužstva rozdělili do čtyř skupin. Na turnaji jsme nastoupili s jedenácti hráči. Scházeli Suchý a Koš|álová. Hlavně neúčast Suchého v prvním a druhém utkání nás přinutila změnit
systém hry mužstva. Nedoléčený Doležel a zraněná Daňková
rovněž částečně omezovala hru mužstva. Museli jsme více úkolů přenést na hlavní tahouny mužstva tak, aby jim síly vydržely po celý turnaj.

levili a soupeř toho využil a utkání tak zdramatizoval. Přesto
se nám podařilo dovést utkání do vítězného konce.
Přelouč - Říčany A 5 : 7
Do utkání jsme vstoupili dobře, ale pár zbytečně zkažených
přihrávek náš soupeř využil ke svému vedení. Těžce jsme pak
ztrátu doháněli a stále chybovali, což soupeř nemilosrdně trestal. Stále jsme dotahovali, ale otočit výsledek v náš prospěch
se nepodařilo. Tato prohra byla signálem pro trenéra důrazně
promluvit k hráčům, aby začali hrát naši hru a aby se nevzdávali, že ještě není konec turnaje.

VÝSLEDKY NAŠEHO MUŽSTVA
Přelouč - Sparta 6 : 4
Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a brzy jsme se ujali
vedení. V poločase náš náskok byl slibný, pak jsme trochu po-
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Přelouč - Říčany B 6 : 1
Dobrý vstup do utkání a zlepšená obrana našeho mužstva
platila na soupeře. Naši hráči nepustili soupeřovy opory k ničemu a svými brejky po chybách soupeře jsme si vybudovali

Přeloučský ROŠT

Sport
dostatečný náskok. Soupeř se nevzdával a pořádně tlačil naši
obranu k chybám. Ale mužstvo dál bojovalo a vítězství si už
vzít nenechalo.
Přelouč - Tatra 9 : 2
Od samého začátku utkání jsme zatlačili soupeře do obrany, ten často chyboval. Toho využívalo naše mužstvo k bodování. Postupem času jsme si vybudovali dostatečný náskok.
Blížil se konec utkání a polevení našeho mužstva soupeř
potrestal snížením.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedenou hru,
trenérům a divákům za korektní chování a povzbuzování svých
mužstev obou kategorií. Rovněž děkuji rozhodčím za zvládnutí svých skupin v obou kategoriích.
Chtěl bych všem našim hráčům poděkovat za předvedenou hru, bojovnost a nasazení po celý turnaj. Což i oceňovali
diváci a příznivci po celý turnaj hlasitým povzbuzováním a po
utkáních vřelým potleskem. O našem druhém místě v turnaji
rozhodlo lepší skóre Sparty Praha. Jednotlivé výsledky celého turnaje jsou k dispozici - zájemcům pak můžu dát k nahlédnutí.

!

Sestava našeho mužstva
Kristýna Daňková, Klára Kuchyňková, Matyáš Brouček, Lukáš Doležel, Richard Jezdinský, Vláia Kasal, Štěpán Krejzl, Lukáš Maisner, Luboš Petržílka, Vítek Rozkošný, a nováček v mužstvu Patrik
Trenér Zbyněk Dydy Doležel
Zdravotnice Romana Rozkošná
Vedoucí mužstva Zdeněk Oczadlý
Bodovali: Petržílka L. 12x, Krejzl Št. 7x, Kasal Vl. 4x, Rozkošný V. 2x, Daňková K. 1x
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat R. Kašparovi, M. Koubovi a D. Rozkošnému za přípravu všech 4 hřiš| na turnaj.
P. Roch|ákovi Kohoutovi a M. Rozkošnému za zásobování na
turnaji. Míše a Janě Kohoutovým za práci v baru. Manželům
Havelkovým a R. Kopeckému za práci a prodej u grilu. Lence
Koterové za zdravotní pohotovost na turnaji. R. Rozkošné za
pomoc u mužstva a při úklidu po turnaji. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám.
Zapsal a zpracoval hlavní pořadatel Zdeněk Oczadlý

UMÍSTĚNÍ V TURNAJI
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VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI V PROBÍHAJÍCÍ SEZÓNĚ
A-TÝM NHbL VÝCHOD
sobota 20. 9.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI
2 : 3 (1:0, 0:0, 1:3)
Góly:
D. Kazimír, Moravec, Příhoda
Sestava: T. Dvořáček - R. Stoklasa, L. Hutla, Z. Čapek, L. Menc - L. Moravec, P. Svoboda, R. Kubát, Z. Hejhal, T. Vorba, J. Příhoda, M. Kazimír, D. Kazimír
neděle 21. 9.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B
3 : 0 (2:0, 0:0, 1:0)
Góly:
Hejhal, Mucha, Štefanský
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, L. Hutla, Z. Čapek, M. Šmíd - L. Moravec, P. Svoboda, R. Kubát, Z. Hejhal, D. Štefanský, J. Příhoda, F. Mucha, M. Kazimír, D. Kazimír
neděle 28. 9.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI
4 : 3 po sam.náj. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)
Góly:
Svoboda 2x, Fíla
Sestava: T. Dvořáček - R. Stoklasa, L. Hutla, Z. Čapek, M. Šmíd,
J. Příhoda - L. Moravec, P. Svoboda, R. Kubát, Z. Hejhal,
D. Štefanský, J. Fíla, M. Kazimír, D. Kazimír
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neděle 12. 10.
HC JESTŘÁBI - HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988 B
4 : 3 po sam.náj. (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)
Góly:
Smutný 2x, Svoboda, D. Kazimír
Sestava: T. Dvořáček - L. Menc, L. Hutla, Z. Čapek, P. Zelený,
Příhoda - P. Smutný, P. Svoboda, R. Kubát, Z. Hejhal,
L. Novelinka, F. Mucha, J. Fíla, M. Kazimír, D. Kazimír
neděle 19. 10.
SHC OPAVA - HC JESTŘÁBI
4 : 2 (1:0, 0:2, 3:0)
Góly:
Hejhal, Štefanský
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, J. Příhoda, M. Šmíd, D. Štefanský - L. Moravec, P. Svoboda, R. Kubát, Z. Hejhal,
L. Hutla, F. Mucha, M. Kazimír, D. Kazimír
ROZPIS NA LISTOPAD
neděle 16. 11. 14 14:00
Pce-Svítkov
HBC JTEKT Svítkov Stars - HC Jestřábi Přelouč
neděle 23. 11. 14 14:00
Přelouč
HC Jestřábi Přelouč - TJ Lokomotiva Česká Třebová
neděle 30. 11. 14 14:00
Pce-Polabiny
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B - HC Jestřábi Přelouč
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B-TÝM KHbL VÝCHOD
neděle 21. 9.
HC JESTŘÁBI B - HBC PRETORIAN PARDUBICE
4 : 1 nedohráno (2:0, 0:1, -:-)
Slanina 3x, Oliva
Góly:
Sestava: T. Dvořáček - F. Oliva, L. Komůrka, J. Lauryn, L. Tesák,
A. Záruba, A. Mátl, M. Slanina, R. Raška, P. Rob, F. Balada, Z. Smolík, T. Jirsa, P. Šimek
neděle 28. 9.
HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU B - HC JESTŘÁBI B
3 : 4 (1:1, 2:1, 0:2)
Slanina 3x, Rob
Góly:
Sestava: Jan Kraus - J. Kadera, L. Komůrka, J. Lauryn - M. Slanina, P. Rob, Z. Smolík, P. Šimek, F. Balada
sobota 4. 10.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI B
2 : 1 (1:0, 1:0, 0:1)
Slanina
Gól:
Sestava: P. Sedmák - F. Oliva, L. Komůrka, M. Pidanič, M. Slanina, F. Balada, Z. Smolík, L. Jirsa, A. Mátl, P. Šimek,
J. Lauryn
neděle 5. 10.
HC JESTŘÁBI B - TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE B
9 : 1 (1:0, 4:1, 4:0)
Příhoda 3x, Čapek 3x, Smolík, Rob Dekereš
Góly:
Sestava: J. Kraus - J. Lauryn, F. Oliva, L. Komůrka, Z. Čapek,
F. Balada, Z. Smolík, A. Záruba, J. Příhoda, L. Tesák,
P. Rob, M. Dekereš
neděle 12. 10.
HC JESTŘÁBI B - TJ LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ C
3 : 4 po sam. n. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)
Šanda 2x, Raška
Góly:
Sestava: J. Kraus - L. Komůrka, P. Šimek, P. Šanda, T. Hájek,
M. Slanina, Z. Smolík, M. Dekereš, F. Balada, R. Raška,
T. Hudec, P. Rob, F. Oliva.
neděle 19. 10.
HC JESTŘÁBI B - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE
8 : 4 (3:1, 1:1, 4:2)
Komůrka 2x, Slanina, Dekereš, Hudec, Fíla, Šimek,
Góly:
Raška
Sestava: Jan Kraus - L. Komůrka, F. Oliva, L. Tesák, A. Mátl, J. Lauryn, T. Hájek - R. Raška, M. Slanina, T. Hudec, M. Dekereš, J. Fíla, F. Balada, P. Rob, Z. Smolík, P. Šimek

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
(HRÁNO SYSTÉMEM PODZIM 13 - JARO 14 - PODZIM 14)
1. Delta Pardubice
2. HBC Medvědi Pardubice
3. HBC Jokerit Chrudim B
4. SK Holcim Prachovice
5. HBC Autosklo-H.A.K.
Pardubice C
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40
40
40
40

32
30
29
26

4
1
2
1

2
2
2
5

2
7
7
8

227:76
163:79
215:99
186:110

106
94
93
85

40 24 4 1 11 214:125 81

6. HC Jestřábi Přelouč B
7. TJ Paramo Svítkov Stars
Pardubice B
8. TJ Lokomotiva
Česká Třebová C
9. SK Hokejbal Žamberk
10. SK HBC Splašené Hole
Pardubice
11. Ježci Heřmanův Městec B
12. HbC Chlumec n. Cidl. B
13. HBC Pretorian Pardubice
14. HBC Dahama
Opatovice nad Labem

40 20 2 3 15 147:122 67
40 19 1 1 19 167:145 60
40 15 6 1 18 131:144 58
40 16 1 3 20 120:137 53
40 12 1 2 25 127:222 40
40 10 2 4 24 135:194 38
40 5 4 2 29 87:167 25
40 6 1 3 30 88:227 23
40

4 2 1 23

78:238 17

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
sobota 4. 10.
SK JIHLAVA - HC JESTŘÁBI 8 : 0 (2:0, 4:0, 2:0)
SK JIHLAVA - HC JESTŘÁBI 10 : 0 (2:0, 4:0, 4:0)
sobota 11. 10.
HC JESTŘÁBI - HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE
5 : 4 po sam.náj. (1:2, 0:1, 3:1 - 1:0)
Góly: Pojar 5x
HC JESTŘÁBI - HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE
5 : 3 (1:0, 2:3, 2:0)
Góly: Pojar 5x
ROZPIS NA LISTOPAD
Sobota 08. 11. 14 8:30 a 11:00
Pce-Polabiny
HBC H.A.K. Pardubice - HC Jestřabi Přelouč
Sobota 15. 11. 14 13:00 a 15:00 Přelouč
HC Jestřabi Přelouč - TJ Česká Třebová

ROŠTĚNKY
Pražský pohár - Praha Palmovka - sobota 27. 9. 2014
Turnaj hodnotí kouč Filip Oliva:
„Pražský turnaj nás zastihl ve zlepšené formě, která se ale
do výsledků promítla jen částečně.
Smolná je určitě remíza 1:1 s Bodlinami (kterým jinak gratulujeme k sympatickému vstupu mezi ženské hokejbalové týmy). Při poměru střel 20:4 bychom měli umět vstřelit rozdílovou
branku. Výbornými výkony se děvčata prezentovala v zápasech
s Třebovou (0:1) a Pískem (1:0), kdy o vítězi utkání rozhodovaly v obou případech jen maličkosti. Pak ovšem přišel tradiční výkyv v podobě prohry 1:4 s Fretkami. Hokejbalem z jiné
kategorie se celý turnaj prezentovaly Ďáblice, které nám nedaly šanci jak v základní části (0:5), tak v semifinále (0:6), do
kterého holky postoupily ze 4. místa po základní skupině. Zbyl
tak na nás souboj o 3. příčku - s kým jiným, než s Fretkami. Zápas děvčata odbojovala na hranici svých možností, ale i tak
nás Fretky přetlačily 0:2.“
- fáda -
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Vzhledem k tomu, že florbalové soutěže již běžely v říjnu
na plné obrátky, a protože Orel Přelouč v nich má přihlášeno
celkem 9 družstev, není možné v souhrnném zpravodajství
o činnosti oddílu florbalu za poslední měsíc uvést informace
o všech družstvech. Postupně se tak zaměříme vždy na ty týmy,
které ten který příslušný měsíc hrály doma v Přelouči a autoři
článků je měli možnost sledovat přímo v akci.

11. + 12. 10.: Mužské áčko
přivítalo v Přelouči týmy z jihu Čech

ní efektivitě hostí hovoří bilance střel ve druhé třetině - 4 střely a 2 góly.
A na naše hokejky se vkradla bezmoc. Ve statistice držení míčku jsme si možná mohli podat ruku s Barcelonou, ale
naše házenkářské obléhání končilo střelou nebo šancí jen
velice sporadicky. A protože Písek dokázal i v poslední třetině proměnit jeden ze svých brejků, zcela po právu si odvezl
z Přelouče 3 body.
Komentář trenéra domácích Bíny: „S takovýmhle výkonem
se v soutěži prosadit nedá.“

Po reorganizaci celostátních soutěží ČFbU čeká áčko mužů v této sezóně stejná konfrontace jako loni s týmy krajů
Pardubického, Hradeckého, Vysočiny a Jihočeského. Celkově nutno říci, že se vstup týmu do soutěže letos nevydařil.
Všechny první 4 zápasy áčko prohrálo a uzavírá tak na posledním místě soutěže tabulku. O víkendu 11. a 12. října
jsme na domácím hřišti přivítali nováčky soutěže ze Strakonic a Písku.

19. 10.: Ženy doma
poprvé v soutěži vyhrály

Orel Přelouč - FbC Strakonice P. A. 5:8 (1:3, 3:1, 1:4)
Zápas začal pro náš tým velice smolně. Po úvodním o|ukávání se za naší klec dostala nejprve tečovaná a podivně
roztočená potvora a jedna nesignalizovaná střela od půlky. Po
Jezdinského snížení si volně potulujícího se míčku na naší
brankové čáře nejrychleji všimli Strakoničtí - 1:3. Po zbytek
první třetiny a téměř celou druhou se hosté stáhli do obrany
a začalo naše předlouhé dobývání jejich svatyně.
I díky skvělému forčekinku jsme soupeře nutili k chybám
už při rozehrávce. Když Jezdinský svým druhým gólem vyrovnal na 4:4, všichni jsme věřili, že nastává ten opravdový zlom
v utkání v náš prospěch.
Jenže úvod poslední třetiny nás poslal tvrdě na zem. Hned
po úvodním buly jsme v chybném obranném postavení zcela otevřeli střed hřiště a Jiřík nás pěknou střelou nekompromisně potrestal - 4:5. Dalším útokem a nepozorností v obraně jsme si nechali hosty odskočit už na dvě branky a naše
bárka se začala povážlivě naklánět. Sedmý zásah v naší síti ji pak definitivně potopil. I přes nenápadné snížení Šetiny
na 5:7 jsme se na víc než na dvojnásobné a zcela zbytečné vyloučení (obě za pochodující nervy) v tomto mači nezmohli.
Komentář trenéra domácích Bíny: „Po vlažném začátku
jsme se rozehráli a dokázali srovnat hru se soupeřem až do
stavu 4:4. Pak se projevila přemotivovanost hráčů a následně několik zbytečných vyloučení, která nás stála možnost na
zdramatizování zápasu. Oboustranně to byl vyrovnaný a rychlý florbal hodný této soutěže.“

Orlice Přelouč - FbC Florbalky Skuteč 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Těsně po posvícenském nedělním obědě se mohli florbaloví fanoušci v Přelouči potěšit během celého odpoledne nejen ženskou krásou při sportovním zápolení, ale i vítězstvím
domácích Orlic nad týmem ze Skutče.
Již od první třetiny Orlice výborně organizovaně bránily
a svým pohybem a důrazem nutily Florbalky ze Skutče k chybám. Vytvářely si tak postupně i díky svým kombinačním schopnostem střelecké příležitosti, které oproti jiným zápasům také
tentokrát dokázaly proměňovat.
Vše načala Jana Novotná již ke konci první třetiny, která
z pozice obránkyně proplula mezi nedůrazně bránícími útočnicemi soupeře na půlce hřiště středem a táhlou střelou zpoza ní trefila přesně pod břevno hostující gólmanky.
Ve druhé třetině se pak diváci nestačili divit, jakou produktivitou se Orlice dokázaly na domácí palubovce vytáhnout.
3 góly v jedné třetině do sítě soupeřek Orlic, to tu již dlouho
nebylo, a radost hráček i diváků neznala mezí.
Nic už na cenném vítězství nezměnil ani 1 gól soupeřek
v poslední třetině, kosmeticky upravující konečný výsledek - radost z bodů byla vskutku obrovská.

Orel Přelouč - FBC Sokol Písek 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Náš bezkrevný výkon z konce utkání se Strakonicemi se
plynule přesunul do celého utkání s Pískem. Nelze sice tvrdit,
že by nás soupeř soustavným tlakem nebo vyspělou kombinační hrou nepouštěl do zápasu, ale po celých 60 minut hrál
naprosto účelně a do puntíku splňoval určenou taktiku.
Soupeře do vedení 3:1 dostaly dvě fatální hrubky naší
obrany. Jedna při naší přesilovce, když poslala píseckého Tesku do sóla a podruhé zbytečnou ztrátou na půlce. O maximál-
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Naše ženy se v neděli 19. října představily poprvé v sezóně domácímu publiku. A to hned v tom nejlepším slova
smyslu - po dosavadních 4 prohrách ve 2. lize žen dokázaly
bojovným a i kombinačně šikovným výkonem úvodní duel
vyhrát.

Orlice Přelouč - IBK Hradec Králové B 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)
S týmem z Hradce to již bylo o něčem jiném, a to kolik
hráček svého áčka tým z Hradce přiveze do Přelouče. Tentokrát jich pár bylo a zejména jejich schopnost se rychlým pohybem uvolnit a poté vyslat tvrdou a umístěnou střelu pak rozhodla tento zápas.
Výsledek je až trochu nespravedlivý, protože Orlice nedaly
nic zadarmo a celkem s úspěchem organizovaně a zodpovědně bránily jak osobně při forčekinku, tak i zónově, když se
soupeř prokombinoval na naši půlku. Navíc se dostaly i do
střeleckých příležitostí, ale ty výborná gólmanka soupeře dokázala všechny zlikvidovat. Bohužel v rozhodujících chvílích
zejména 2. poločasu pak Orlice nedokázaly zabránit uvolnění
a ničím nerušené střele nejlepších hráček soupeře.
Program dalších florbalových zápasů v Městské sportovní
hale v Přelouči v měsíci listopadu je pak následující:
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Pardubická liga mužů - neděle 2. listopadu:

Divize mužů C - neděle 16. listopadu:

09:00
10:30
12:00
13:30
15:00

14:00 Orel Přelouč A - FBC Peaksport Litomyšl.

FTC Vysoké Mýto B - ŽSK Třemošnice,
FBC Letohrad - Orel Přelouč B,
ASPV Holice - FTC Vysoké Mýto B,
ŽSK Třemošnice - FBC Letohrad,
Orel Přelouč B - ASPV Holice.

Liga starších žáků - sobota 8. listopadu:
14:00
15:10
16:50
18:00

FBC Peaksport Litomyšl - Orel Přelouč,
TJ Lubná - FBC Piráti Sokol Chrudim,
FBC Piráti Sokol Chrudim - FBC Peaksport Litomyšl,
Orel Přelouč - TJ Lubná.

Divize mužů C - sobota 15. listopadu:
16:00 Orel Přelouč A - TJ Lubná.

Liga mladších žáků - sobota 22. listopadu:
09:00
09:45
10:45
11:30
12:30
13:15

Orel Přelouč - Sokol Pardubice A,
Sokol Pardubice B - FBC Hradec Králové,
Orel Přelouč - Sokol Pardubice B,
Sokol Pardubice A - FBC Hradec Králové,
Sokol Pardubice B - Sokol Pardubice A,
FBC Hradec Králové - Orel Přelouč.

Liga elévů - neděle 30. listopadu:
Termíny zápasů ještě budou upřesněny
- sledujte vývěsky oddílu ve městě.
Petr Sedláček a Mirek Kumstýř

SEZONA AMV PŘELOUČ KONČÍ
Je čas podzimu, blíží se zima-a to znamená, že letošní sezóna je pro členy klubu Auto-moto-veteráni u konce.
Poslední letošní akcí, které jsme se zúčastnili, bylo tradiční pátečni „Oldtimer Corso“ a sobotní kratochvilná jízda s názvem „Stará Čína“. Obě akce pořádali kolegové z VCC Pardubice. V pátek 9. 10. vyjelo na Corso 7 našich členů, ale protože
jsou v současné době Pardubice silně rozkopané, místo jízdy
se konala jen výstava vozů na Pernštýnském náměstí. Hezké
počasí, obdiv diváků a dobrá nálada však přispělo k hezky prožitému odpoledni.
V sobotu dopoledne 11. 10. odjíždělo 10 našich členů směr
Staré Čivice. Prezentace se konala na místním zámečku. Účast
byla skutečně veliká, na trasu 70 km dlouhou se vydalo celkem
92 posádek nejen z Pardubicka! Vyjeli jsme směrem na Heřmanův Městec, Chrudim, Chrast, Luži, Nové Hrady a dorazili
jsme do cíle v obci Zderaz. Tady už nás očekával personál rekreačního střediska s dobrým obědem. Ještě jsme si tu nějaký
čas pěkně popovídali i se členy jiných klubů, nebo| setkávání, výměna zkušeností i přátelské popovídání je také součástí
činnosti našich klubů. Pěkné počasí v krásném kraji také přispělo k dobré náladě celého dne, jen neradi jsme se vydali kolem 16. hodiny zpět.
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Tei nás již čekají případné opravy našich veteránských miláčků, pak je uložit k zimnímu spánku, setkat se na několika
hodnotících a plánovacích akcích v naší oblíbené restauraci
Na Růžku a těšit se na novou sezónu 2015!
Ještě jednou velké díky všem našim sponzorům, partnerům
a příznivcům!
JM a AMV Přelouč

Přeloučský ROŠT
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STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ
KLADRUBY NAD LABEM
21. mezinárodní výstava koní „Kůň 2014“,
Lysá nad Labem
Ve dnech 19. - 21. 9. 2014 jsem se
s několika spolužáky a mistrem odborného výcviku panem Petrem Pazderkou
zúčastnil 21. mezinárodní výstavy koní
„Kůň 2014“ v Lysé nad Labem. Naším
hlavním úkolem po dobu výstavy bylo
předvádění koní, které se konalo každý
den v dopoledních hodinách. Po zbytek
dne jsme pomáhali pořadatelům s organizací odpoledního programu.

Na výstavě jsme měli možnost vidět více než 100 plemen koní chovaných v České republice. Stali jsme se také svědky vyhodnocení 5. ročníku internetové ankety
Nejkrásnější kůň České Republiky 2014,
kterým se stal hřebec plemene PuraRazaEspaňola (PRE) Fusilero III. Celá výstava byla provázena bohatým doprovodným
programem, na němž se podíleli např. zástupci Zemského hřebčince Písek a za-

Země živitelka, České Budějovice
Dne 27. 8. - 30. 8. 2014 jsem se se svými dalšími spolužáky zúčastnila velkolepé akce v Českých Budějovicích s názvem Země živitelka. Na tuto událost nám Národní hřebčín
Kladruby nad Labem zapůjčil šest koní, které jsme velmi dobře
znali již z odborného výcviku. Po celou dobu jsme měli koně
na starost. Před odjezdem jsme je omyli a nachystali všechny
potřebné věci, našim mistrům jsme asistovali s jejich přepravou
a v Budějovicích jsme je pak zavedli do boxů a nakrmili. My
studenti jsme byli ubytovaní na vysokoškolských kolejích, kde
jsme se také stravovali. Večery jsme měli volné, a tak jsme
měli dokonce i čas na prozkoumání města.
Hned druhý den po příjezdu jsme měli tři vystoupení před
publikem, předváděli jsme ukázku jízdárny a jezdeckou čtverylku. Chvílemi to bylo velmi náročné, nebo| koně samozřejmě
reagovali na neznámé prostředí a spousty lidí okolo. Vše ale
nakonec dobře dopadlo. Další den jsme vystupovali pouze dvakrát, a tak jsme měli opět čas, abychom si pořádně prohlédli
všechny stánky a jiné zajímavosti, které Země živitelka nabízí.
Večer jsme si užili rautu, kde jsme měli všichni možnost za
poslechu hudby ochutnávat nejrůznější výrobky a delikatesy.
Poslední den nás opět čekala tři vystoupení, přičemž po tom
posledním jsme museli sbalit všechny věci, naložit koně do
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městnanci Národního hřebčína Kladruby
nad Labem. Vyvrcholením víkendového
programu byla sobotní večerní koňská
show, která se opravdu vydařila a nám
všem se moc líbila. Během celé akce bylo pro všechny milovníky koní připraveno
mnoho stánků s jezdeckými potřebami,
krmivy a dalším sortimentem pro koně
a jezdce.
Celou výstavu jsme si moc užili a já
doufám, že budu mít možnost zúčastnit se této akce i v příštím roce.
Tomáš Jirák, student 2. ročníku

hengrů a vydat se zpět do Kladrub nad Labem. Bylo to velmi
příjemné zakončení prázdnin.

Koně v akci, Pardubice
Netrvalo dlouho a čekala nás opět velmi zajímavá akce s názvem Koně v akci, která se tradičně konala na pardubickém
závodišti. Diváci zde mohli zhlédnout nejrůznější jezdecké sporty. Naše škola zde předváděla ukázku pushballu, které jsem se
opět mohla zúčastnit. Pro nezasvěcené je pushball jakýsi „koňský fotbal.“ Jeho historie sahá již do dob Aztéků a Májů. Hraje
se s ohromným míčem (m = 25 kg, d = 170 cm), který je pomocí nárazů koní směřován do soupeřovy branky. Opět nám
k tomuto účelu byli propůjčeni „kladrubáci“, které zaměstnanci hřebčína museli nejprve řádně předvést. Po přehlídce jsme si
koně převzali my studenti a šli se pustit do pořádného pushballu, který nás všechny velmi baví. Po zápasu jsme měli volno, a tak jsme mohli vidět i jiné ukázky jezdeckých sportů.
Výstava se opět velmi vydařila a všichni jsme byli s našimi výkony spokojeni. Jsme rádi, že máme tu možnost zúčastňovat se těchto akcí, které pro nás skýtají mnohé zkušenosti
a neotřelé zážitky.
Ivana Medková,
žákyně druhého ročníku

37

Sport

!

Celostátní rugby turnaj mladších žáků U13
Přelouč 21. 9. 2014
V neděli 21. září se konal na našem
hřišti Celostátní turnaj mladších žáků
U13. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev
pouze z Čech. Hrálo se v jedné skupině
systémem každý s každým. Tohoto turnaje se rovněž účastnilo naše mužstvo.
Musím podotknout, že si vedlo velmi dobře. V turnaji prohrálo pouze jednou a to
s velkým favoritem a vítězem celého turnaje. Po celý turnaj nám přálo i počasí,
pouze v posledním utkání přišla malá
přeháňka, která hráčům na hřišti vůbec
nevadila. Při vyhlašování výsledků turnaje už svítilo slunce.
VÝSLEDKY NAŠEHO MUŽSTVA
Přelouč - Slavia 5 : 0
Jednoznačné vítězství našeho mužstva na úvod turnaje. Úvod utkání se náš
soupeř statečné bránil, ale postupem času naše převaha byla vyjádřena i bodově.
Přelouč - Říčany B 5 : 0
Rovněž v tomto utkání jsme jasně porazili svého soupeře. Škoda pouze chyb,
které jsme v utkání udělali, jinak by naše vítězství mohlo být výraznější.
Přelouč - Říčany A 1 : 5
Soupeř byl velkým favoritem celého
turnaje. Naše mužstvo sice bojovalo, ale
soupeř využíval našich chyb k bodování a zaslouženě v utkání i zvítězil.

Přelouč - Tatra 2 : 0
Tatra velmi dobře bránila naše útoky,
ale stálo ji to hodně sil. Přesto se nám podařilo jejich obranu překonat a zaslouženě jsme zvítězili, což bylo po předchozí porážce velmi důležité.
Přelouč - Sparta 7 : 0
Sparta po předchozí porážce od Tatry nastoupila do utkání trochu rozladěna. Což naše mužstvo dokonale využilo
hned v úvodu třemi rychlými body. Mužstvo Sparty už nedokázalo porážce zabránit, naopak úplně se v utkání sesypalo.
Přelouč - Petrovice 7 : 1
Soupeř nás na posledním turnaji na
Tatře těsně porazil. Tentokrát jsme soupeři nedali šanci, i když velmi dobře bránil
naše opory. Přesto naše převaha v průběhu utkání narůstala a taky jsme ji využili k přesvědčivé výhře.
SESTAVA NAŠEHO MUŽSTVA
Kristýna Daňková, Klára Koš|álová, Klára Kuchyňková, Matyáš Brouček, Richard
Jezdinský, Vláia Kasal, Štěpán Krejzl, Lukáš Maisner, Luboš Petržílka, Vítek Rozkošný, Petr Suchý
BODOVALI
Petržílka L. 12x, Kasal Vl. 5x, Krejzl Št. 5x,
Suchý P. 4x, Rozkošný V. 1x

Trenéři:

Rozkošný Miloš,
Jezdinský Radek

CELKOVÉ POŘADÍ TURNAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RC
RC
RC
RC
RK
RC
RC

Mountfield Říčany A 18 43 : 2
Přelouč
16 27 : 6
Tatra Smíchov
14 15 : 9
Sparta Praha
12 18 : 19
Petrovice
10 8 : 24
Slavia Praha
8 5 : 31
Mountfield Říčany B 6 2 : 27

Skvělý výkon a úspěch našeho mužstva, za který si hráči zaslouží poděkování za bojovnost a nasazení v celém
turnaji.
Dále touto cestou bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, kteří celý turnaj odpískali bez nějakých problémů.
Poděkování si zaslouží rovněž celý
tým, který mi pomáhal před, při i po turnaji. Pavel Rocht Kohout, Miloš Rozkošný - zásobování, děvčata Kohoutova - obsluha v baru, Radek Kopecký a Jarmila
Truncová u grilu, Pavel Kouba - prodej
klobás, Lenka Koterová zdravotní služba, Tomáš Bobek Černý - příprava hřiště
a pomoc u grilu, Romana Rozkošná, zapisovatelka a spojka u mužstva.
Napsal a zpracoval ředitel turnaje
Oczadlý Zdeněk

Připomenutí - 17. listopad 1989 - 25 let
17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách
České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zasáhli proti vysokoškolským studentům a o padesát let později vypukla sametová revoluce.
Ještě ráno 17. listopadu 1989 nebyl tento den ničím výjimečný.
Pro normálního člověka normální listopadový pátek. Většinu obyvatelstva čekaly odpoledne nezbytné fronty, spojené s nákupem na víkend. Někteří plánovali odjezd na chatu či chalupu. Bude již třeba
zazimovat…
Večer již nebyl 17. listopad 1989 obyčejným dnem. Ve veřejnosti
se cosi hnulo. Vždy| tentokrát bili naše děti. Snad poslední kapka
přetekla a události dostaly rychlý spád. Ke studentům se přidali herci a postupně všechny vrstvy společnosti. Dokonce i dělníci. Na konci byly svobodné volby a změna společenského systému. A dlouhá
cesta před námi....
Zdroj: //www.totalita.cz/
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