


10. 11. 2014 se konala 1. schůze
Rady města Přelouče po říjnových vol-
bách do zastupitelstva města. V úvodu
radní schválili a vydali Jednací řád Rady
města Přelouče. Dalším bodem progra-
mu bylo zřízení komisí rady města a jme-
nování jejich členů a předsedů:

Komise pro rozvoj města: předseda
Mgr. Lubor Pacák, členové Martin Ži-
dek, RSDr. Ladislav Roušar, Vít Priess-
nitz, Ing. Radka Stárková, Radek Hutla,
Ing. Et Ing. Veronika Linhartová

Komise sociální a zdravotní - předsed-
kyně Bc. Anna Kulakovská, členové -
- MUDr. Petr Licek, MVDr. Zdeněk Ze-
man, MUDr. Lenka Roušarová, Blanka
Konvalinová, DiS., Rita Hudcová, Jitka
Burketová

Komise školská a kulturní: předseda
Miroslav Nedbal, členové Aleš Horych,
Mgr. Zuzana Jánská, Jitka Honsová,
Mgr. Et Mgr. Petra Šimková, Mária Boř-
ková, Mgr. Dana Dostálová, Mgr. Věra
Jelínkováa Vladislava Hývlová

Komise sportovní - předseda Ing. Pavel

Hrdý, členové Jan Šimon, Tomáš Černý,
Kakub Albrecht, Leoš Cirkl, Martin Šmíd
a Ing. Jan Dašek

Komise bezpečnostní a dopravní - před-
seda Mgr. Petr Veselý, členové Ing. Mar-
tin Moravec, Ph.D., Ing Radek Mrkvička,
Lubomír Novotný, Karel Šilhavý, Bc. Jiří
Dobruský, npor. Mgr. Jiří Zima, Bc. Radek
Hrdý, pprap. Jiří Čapek, Mgr. Monika Duš-
ková a Miroslav Manžel

Řídící a monitorovací komise pro rea-
lizaci Strategického plánu rozvoje
města - předsedkyně Ing. et Bc. Zdenka
Kumstýřová, členové Ing. Lukáš Kuchyň-
ka, Rita Hudcová, Vojtěch Levai, Mgr. Ve-
ronikia Dofková, Mgr. Lubor Pacák, Bc. Ire-
na Burešová, Ing. Ivan Moravec a Alena
Hanušová

Komise SPOZ - předseda Jaroslav Jaro-
lím, členové Libuše Machačová, Jarosla-
va Šimonová, Jana Zieglerová, Marie
Nováková, Marie Žáčková, Bohumila Di-
višová, Mgr. Dana Dostálová

Pracovní skupina - komise pro oteví-
rání obálek a vyhodnocení nabídek

k pronájmům majetku města - člen
Ing. Ivana Lejhancová, Ing. Iva Leháro-
vá a Miroslav Nedbal

Stálý člen komisí pro posuzovní a hod-
nocení nabídek pro výběrová řízení vy-
hlašovaná radou města Ing. Mgr. Radi-
ma Jelínka, Ph.D. (náhradníka p. Václava
Nekvapila).

Dalším bodem rady města bylo schvá-
lení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na ak-
ci Oprava propustku přes Lipoltickou
svodnici na MK Přelouč-Tupesy se spo-
lečností KOSS Kolín s konečnou cenou
664.568,- Kč.

Schválena byla radou města smlou-
va o právu provést stavbu na cizím po-
zemku, uzavřenou mezi městem Přelouč
a K2 invest s.r.o. týkající se výstavby ko-
munikace a zpevněných ploch na po-
zemcích města. Společnost K2 invest bu-
de realizovat výstavbu 2 bytových domů
na pozemku p. p. č. 917/1 v k. ú Přelouč
v lokalitě Na Hodinářce. Část pozemku,
která bude zastavěna těmito budovami,
odkoupí od města na základě již uzav-
řené smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Touto smlouvou město uděluje souhlas
s výstavbou komunikací a zpevněných
ploch na pozemcích města. Tyto pozem-
ky zůstanou ve vlastnictví města.  

mh

2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

RADA MĚSTA PŘELOUČE



12 / 2014 3

Zprávy z radnice !

Na svém programu mělo především volbu starosty a místo-
starosty, dále stanovení počtu členů rady města a volbu členů
rady města, zřízení výborů zastupitelstva a určení počtu jejich
členů, volbu předsedy finančního výboru a členů finančního
výboru, volbu předsedy kontrolního výboru a volbu členů toho-
to výboru a volbu předsedy majetkového výboru a volbu členů
majetkového výboru. Na programu mělo i stanovení výše od-
měn neuvolněným členům zastupitelstva a delegování zástup-
ců města na valné hromady společnosti s majetkovou účastí
města. Před schválením programu složili všichni členové za-
stupitelstva města slib. 

Funkci starostky města obhájila Bc. Irena Burešová a místo-
starostou byl opět zvolen Ing. Ivan Moravec. Zastupitelstvo dá-
le stanovilo, že Rada města Přelouče bude mít, tak jako v mi-
nulosti, 7 členů. Novými radními se pro toto volební období
stali Mgr. Lubor Pacák, Mgr. Petr Veselý, MVDr. Zdeněk Ze-
man, Ing. Pavel Hrdý, Martin Macháček, Bc. Irena Burešová
a Ing. Ivan Moravec. Starosta a místostarosta jsou členy rady
ze zákona, voleno tedy bylo z řad zastupitelů dalších 5 členů.
Zastupitelstvo dále svěřilo místostarostovi Ing. Ivanu Moravco-
vi plnění úkolů v oblasti předškolního a školního vzdělávání,
kultury, sportu a Technických služeb města Přelouče. 

Zastupitelé rovněž zřídili výbory finanční, kontrolní a ma-
jetkový a stanovili, že každý z výborů bude mít 7 členů. (S při-
hlédnutím ke skutečnosti, že v letošních komunálních volbách
ve městě kandidovalo celkem 7 volebních stran, byla učiněna
dohoda, že všechny výbory budou mít 7 členů a každá voleb-
ní strana bude ve výboru zastoupena jedním členem. Předse-
dou finančního výboru zvolili zastupitelé Ing. Martina Morav-
ce, Ph.D., členy finančního výboru byli zastupitelstvem zvoleni:
Ing. Jana Babková (ANO 2011), Ing. Milan Kožený (KDU-ČSL),
Lucie Macháčková, Dis. (ČSSD), Vít Priessnitz (Nezávislí), Ing. Li-
bor Skala (Patrioti), Martin Schovanec (TOP 09), předsedou kon-
trolního výboru volí zastupitelstvo Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D.
a pro volbu členů kontrolního výboru byli nominováni a ná-
sledně zastupitelstvem zvoleni: Václav Nekvapil (KDU-ČSL),
Stanislav Ziegler (KSČM), Josef Písař (ČSSD), Miroslav Nedbal
(Nezávislí), Jitka Honsová (Patrioti), Martin Pittner (TOP 09).
Předsedou majetkového výboru byl zastupitelstvem zvolen Da-
niel Reichman a členy byli zastupitelstvem zvoleni Mgr. Pavla
Vrágová Všetečková (ANO 2011), Ing. Milan Prokop (Nezávis-
lí), Jaroslav Mercl (KDU-ČSL), Jan Hermann (KSČM), Zdeněk Ho-
ráček (ČSSD) a Mgr. František Školout (Patrioti). 

Ustavující zastupitelstvo se také zabývalo stanovením výše
odměn neuvolněným členům zastupitelstva a stanovilo měsíč-
ní odměny takto:

Členovi zastupitelstva města 660,- Kč, členovi rady města
1.910,- Kč, předsedovi výboru, komise 1.560,- Kč, předsedům
komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, sta-
novilo zastupitelstvo měsíční odměny ve výši 1.560,- Kč. Mě-
síční odměna jednotlivým osobám bude vyplácena ve výši sou-
hrnu součtu odměn za jednotlivé vykonávané funkce. 

Posledním bodem jednání zastupitelstva bylo delegování
zástupců města na valné hromady společností s majetkovou
účastí města. Zastupitelstvo města deleguje na jednání val-
ných hromad tyto zástupce města - starostku města Bc. Irenu
Burešovou jako zástupce města na jednání valných hromad
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubická
plavební a.s. Hydrolabe s.r.o. a místostarostu města Ing. Ivana
Moravce jako zástupce na jednání valných hromad společnos-
ti Přístav Pardubice, a.s. a Honebních společenstev Přelouč,
Řečany nad Labem, Jankovice, Břehy-Lohenice, Semín, Valy,
Lipoltice, Choltice-Veselí-Jedousov a Živanice.

Zastupitelstvo Města Přelouče: Bc. Irena Burešová, Ing. Ivan
Moravec, RSDr. Jaroslav Čapský, Ing. Pavel Hrdý, Mgr. Zu-
zana Jánská, Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., MVDr. Tomáš
Konečný, Ing. Lukáš Kuchyňka, Bc. Anna Kulakovská,
Ing. Zdenka Kumstýřová, MUDr. Petr Licek, Martin Machá-
ček, Ing. Martin Moravec, Ph.D., Miroslav Nedbal, Mgr. Lu-
bor Pacák, Daniel Reichman, Lydie Válková, Mgr. Petr Ve-
selý, Doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. Mgr. Ivan Vrága,
MVDr. Zdeněk Zeman 
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Přelouč
6. listopadu 2014 se od 16.00 konalo v Občanské záložně 

ustavující zasedání Zastupitelstva města Přelouč. 

Zveřejnění 
dražební vyhlášky

Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou 
nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku - 

- BYTOVÁ JEDNOTKA č. 1120/4 
o velikosti 3+1

Místo a datum konání dražby:
Dražba se bude konat 2. 2. 2015 v kongre-

sovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hra-
dec Králové, 500 02. Zahájena bude v 13.00 ho-
din. Zápis účastníků dražby začne téhož dne
v 12.30 hodin. 

Předmětem dražby je soubor nemovitého ma-
jetku - bytová jednotka č. 1120/4 o velikosti 3+1.



Občané města Přelouče již mnoho let ve svých domácnos-
tech třídí využitelný odpad - papír, plasty, sklo a nápojový kar-
ton (tetrapak), za což jim patří pochvala a poděkování. Proto
se město Přelouč rozhodlo svým občanům toto domácí třídění
zpříjemnit, a to v podobě bezplatného předání tašek na třídě-
ní odpadu. Od společnosti EKO-KOM a.s. nakoupilo 2 000 sad
těchto tašek, přičemž každá sada obsahuje tři barevně odliše-
né omyvatelné tašky - modrou na papír, zelenou na sklo a žlu-
tou na plast. S tím rozdílem, že v našem městě se do žluté
tašky, stejně jako do žlutého kontejneru, odkládá i tetrapak
a ze zelené tašky je třeba před vhozením do nádoby sklo roz-
lišit na bílé (čiré) a barevné. Tašky budou občanům, kteří o ně
projeví zájem, vydávány na městském úřadě po zaplacení míst-
ního poplatku za komunální odpad na rok 2015. Do jedné do-
mácnosti bude vydána jedna sada tašek, a to až do vyčerpání
počtu zakoupených sad. 

V loňském roce vytřídil každý občan Přelouče 48,1 kg plas-
tu, papíru, skla a tetrapaku, což je celorepublikově nadprůměr-
né množství (39,7 kg na občana ČR), přesto je to méně než
v letech 2012 a 2011, kdy to bylo 54 a 50,1 kg. Věříme, že s po-
mocí tašek usnadníme občanům systém domácího třídění a že
ke třídění zlákáme i ty domácnosti, které dosud netřídí, a že
dojde i k nárůstu množství vytříděného využitelného odpadu,
nebor jeho podíl v popelnicích a kontejnerech je stále vysoký.
Podaří se nám to společnými silami? Záleží na každém z nás
a na nás všech…

Provozní doba sběrného dvora
o vánočních svátcích

V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům
našeho města informaci týkající se změny provozní doby sběr-
ného dvora o vánočních svátcích. Ve středu 24. prosince a v pá-
tek 26. prosince bude sběrný dvůr uzavřený. Ve středu 31. pro-
since bude otevřený v době od 10 do 14 hodin. Ostatní dny
bude otevřený podle normální provozní doby. Děkujeme obča-
nům za pochopení.

Dosavadní podzimní počasí stavebnictví celkem přeje
a umožňuje tak postup prací na městských stavbách.

Po dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků v uli-
ci Obránců míru mezi budovami Gymnázia a Střední odborné
školy a nákupního střediska spěje ke svému dokončení i do-
tační stavba na zateplení pavilonů mateřské školy v Kladenské
ulici (bývalá základní škola praktická). Naopak druhá naše do-
tační stavba na zateplení městského kina nabrala vlivem ře-
šení nadměrného zavlhčení budovy značné zpoždění a nepo-
daří se jí v letošním roce dokončit.

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci chodníku v Hra-
decké a Nádražní ulici, rozeběhla se i výstavba chodníku ve
Vrchlického ulici u nové lokality rodinných domů směrem na
Mokošín. Probíhají práce na propojení metropolitní sítě mezi
Hálkovou a Račanskou ulicí a též domů pro seniory ve Slu-
neční ulici.

Rovněž v Tupesech se intenzivně pracuje na rekonstrukci
propustku přes Lipoltickou svodnici a na výstavbě nového ve-
řejného osvětlení. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby opěrné zídky a chodníku v Libušině ulici naproti
vstupu do Domova u fontány, čímž bude po dokončení prací
chodcům umožněno přímé spojení do Přemyslovy ulice bez nut-
nosti vstupovat do křižovatky.

Letošní stavební sezóna pomalu končí a tak před námi na-
stává úkol připravit se na tu budoucí.
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Aktuálně z odboru správy
a obnovy majetku

Dárek pro občany Přelouče
v podobě tašek 

na třídění odpadu



Vážení čtenáři,
blíží se čas Vánoc. Pro většinu z nás je to čas nákupů dárků
a mnoho dalšího, zejména potravin a to se neobejde bez opa-
kovaných návštěv různých obchodních center, která bývají plná
dalších nakupujících. 

Bohužel se me-
zi nimi najdou tací,
jejichž aktivita se
upírá jiným smě-
rem. Oni možná ta-
ké chtějí udělat ra-
dost svým ratoles-
tem a blízkým, ale
bohužel finance na
dárky si obstaráva-
jí jinou cestou, než je zvykem pro většinu z nás. 

Proto vás žádáme, buwte obezřetní a dávejte si na svoje vě-
ci a peníze dobrý pozor. Obzvláště v těchto dnech. Ti „nene-
chaví“ vědí, že zrovna předvánoční období je jejich velkou
šancí a vyrážejí do ulic, obchodních domů, veřejné dopravy,
prostě všude tam, kde je spousta lidí a oni jsou
jakoby „neviditelní“. Dávejte si pozor na své věci.

Několik rad jak ztížit „práci“ kapsářům:

" nenechávejte viditelně peněženku navrchu ka-
belky, nebo nákupní tašky, nenoste ji v prů-
hledných taškách nebo sírovkách,

" nikdy nenechávejte kabelku nebo peněženku
při nakupování bez dozoru,

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

" tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevi-
díte, 

" nenechávejte zaplacené zboží v nákupním vozíku bez
dozoru,

" kapsáři pracují většinou ve skupinách a ten co krade, u se-
be nemá ukradenou věc dlouho,

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

" pokud kapsáře v obchodě, na parkovišti či dopravním pro-
středku uvidíte, upozorněte na to ostrahu, prodavače, řidiče,
nebo volejte přímo policii,

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

" peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení,
" v tlačenici buwte pozorní ke svému okolí,
" nikdy neodkládejte tašku s penězi do nákupního vozíku.

Každou krádež, ale i pokus o ni hlaste policii.

Některé události uplynulých dní

Dopravní nehoda
Na služebnu bylo přijato oznámení o dopravní nehodě, kdy

se jednalo o střet osobního vozidla s řidičkou na malém moto-
cyklu. Jelikož byla žena zraněna, na místo byla přivolána Zá-

chranná služba, hasiči a Policie ČR, která si šetření dopravní
nehody převzala.

Krádeže na hřbitově
V měsíci říjnu, tedy v předdušičkovém čase, bylo strážníkům

opakovaně oznámeno, že se ztrácejí květiny a další dušičkové
předměty z místního hřbitova. Přes veškerou snahu strážníků,
časté kontroly a zvýšené pěší obchůzky, se pachatele takto
zavrženíhodného chování, nepodařilo zatím odhalit. Z tohoto
důvodu byla ke hřbitovu instalována přenosná kamera.

„Okradený“ opilec
V nočních hodinách zavolal namol opilý oznamovatel, že

byl v místní restauraci okraden. Muž byl v takovém stavu, že
nedokázal souvisle artikulovat. Hlídka však namístě zjistila, že
to není jeho jediný problém, nedokázal totiž ani nalézt svou pe-
něženku, která u něho byla s pomocí strážníků objevena. Bo-
hužel je trendem opilců, neustále oznamovat jejich problémy
na městskou policii. Kdyby se méně opíjeli, vyřešilo by to zřejmě
i většinu jejich potíží.

Arogantní oznamovatel
V podvečerních hodinách byla operačním měst-

ské policie přijata stížnost, kterou arogantním a roz-
kazovacím způsobem vychrlil občan do telefonu
a poté na nic nečekal a zavěsil. Přesto vyjela hlíd-
ka na místo prověřit oznámení, ale k jejímu údivu
největší hluk v podobě nepříjemné hudby šel prá-
vě z oken oznamovatele, který navíc hlídce neote-
vřel. V těchto případech by bylo vhodné, aby každý
začal nejlépe u sebe a netrápil ostatní tím, co jemu
samotnému tolik vadí.

Zatoulaná fena
Ráno byl zjištěn velký starší labrador, který ležel na nadjez-

du mezi Přeloučí a obcí Břehy. Ukázalo se, že se jedná o star-
ší psí dámu, která se s majitelkou přestěhovala do Břehů, ale
v noci se jí zřejmě zastesklo po původním bydlišti v Přelouči.
Bohužel neměla dost sil a došla pouze na nadjezd. Mezitím
se ozvala sama majitelka že „Báru“ postrádá a tak došlo se
šrastnému shledání a návratu feny domů.

Na závěr bych vám jménem celé městské policie chtěl
popřát krásné Vánoce a v roce 2015 jen to nejlepší !!!

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

akutní záležitosti, které se musí řešit 
okamžitě

za městskou policii 
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE



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

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

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

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

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

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

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

6. 12. 1795 se v Přelouči narodil Václav Kozelka, ThDr., teolog,
profesor bohoslovecké fakulty v Praze, v r. 1836 jmenován
profesorem univerzity ve Vídni. Zemřel 28. 7. 1871 ve Vídni.

6. 12. 1851 se narodil v Novém Městě na Moravě Bohumil
Mareš, teolog, od r. 1887 první evangelický duchovní v Pře-
louči, literárně velmi činný (Listy Husovy, J. A. Komenský,
Dějiny církve křesranské.) Zemřel v Přelouči dne 14. 11. 1901. 

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

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

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

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

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

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

morní město. 
17. 12. 1910 byli jmenováni čestnými občany Přelouče po-

slanci JUDr. Karel Kramář, Karel Adámek, Ing. Jan V. Hráský
a JUDr. František Ulrich. 

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

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

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

21. 12. 1865 věnovalo obecní zastupitelstvo v Přelouči 300 zla-
tých na stavbu Národního divadla v Praze. 

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

21. 12. 1987 byl komplex vodní elektrárny v Přelouči rozhod-
nutím bývalého ONV Pardubice zařazen mezi technické pa-
mátky. 

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

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

22. 12. 1900 se narodil v Příbrami Emanuel Vítkovec, pedagog
v Přelouči, významný osvětový pracovník, v 70. letech půso-
bil ve funkci správce Městského muzea. Zemřel 7. 3. 1983.

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

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

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

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

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

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

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

Prameny: 
Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003) 
Aktualizovaný záznamník autora 
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Akciová společnost Kiekert AG, ce-
losvětově přední dodavatel do automo-
bilového průmyslu v oblasti zamykacích
systémů pro automobily, se od svého
založení, které se datuje od roku 1857,
zapsala úspěšně do dějin: Specialista
na dveřní zámky s hlavním sídlem v Hei-
ligenhausu/Německo zásobuje přední
výrobce automobilů svými inovačními
technologiemi zamykacích systémů.
Okolo 5.000 zaměstnanců v devíti zá-
vodech po celém světě (z toho šest vý-
robních závodů, šest vývojových stře-
disek a dvě distribuční centra) vyvíjí
a vyrábí řešení pro zákazníky, která jsou
zhotovena na míru, propůjčují bezpeč-
nosti, komfortu, akustice a haptice no-
vou dimenzi. 

Výrobky společnosti Kiekert nalezne-
me v současné době ve více než 50 svě-
tových značkách automobilů. 

„Globalizace je lokalizace know-how“,
tak popisuje předseda představenstva
společnosti Kiekert Dr. Karl Krause glo-
balizační strategii podniku. „Pracujeme
intenzivně na tom, aby se naše rozsáh-
lé výrobní a procesní know-how dosta-
lo na všechny prosperující automobilo-
vé trhy světa a využilo šanci na ziskový
růst. Analyzujeme trh a volíme cíleně
vhodná a strategická opatření. Průběž-
ně rozšiřujeme naše závody a díky na-
šim výrobním a vývojovým centrům op-
timalizujeme zastoupení v mnoha pro-
sperujících oblastech automobilového
průmyslu po celém světě, abychom byli
co nejlépe připraveni na možný budou-
cí růst“, vysvětluje Krause. 

V Přelouči/České republice byl v ro-
ce 1993 založen největší výrobní zá-

vod v rámci skupiny Kiekert a v roce
2001 rozšířen o vývojové centrum.
Na základě stoupající poptávky po spe-
ciálních zamykacích systémech rozšířil
Kiekert svůj český závod o další výrob-
ní budovu a buduje tímto celosvětově
největší závod na výrobu zamykacích
systémů na světě. 

Ve více než 150 let staré historii vy-
vinul a vyrobil tento technologický pod-
nik do dnešního dne více než 1,5 miliard
zámků pro mezinárodní automobilový
průmysl. Díky globálnímu zastoupení do-
sáhl Kiekert v průběhu let tržní podíl
okolo 20 procent a je dnes vedoucím
podnikem na trhu v oblasti zámků boč-
ních dveří. 

V průběhu více než 150 leté histo-
rie podniku si
Kiekert zajistil
špičkové po-

stavení v segmentu technologie zamy-
kacích systémů pro automobilový prů-
mysl. Klíčem úspěchu tohoto podniku
byli, jsou a zůstanou zaměstnanci spo-
lečnosti Kiekert. Po celém světě pracu-
je přibližně 300 inženýrů na vývoji ino-
vačních technologií a jejich převedení
do tržních produktů, aby zásobovali zá-
kazníky vysoce kvalitními technologiemi
zamykacích systémů. Již roky stanovu-
je srovnávací kritéria pro automobilový
průmysl a potvrzuje tímto jasné vedou-
cí postavení společnosti Kiekert v oblas-
ti těchto technologií.
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Kiekert AG - Globální specialista 
na zamykací systémy v automobilovém průmyslu

Inzerce



Společnost EXCALIBUR ARMY je v Přelouči zavedená
jako významný výrobce a obchodník s vojenskou techni-
kou a výbavou. V souvislosti s uzavřením prodejny se zača-
ly objevovat zvěsti o jejím odchodu z Přelouče. Rozhodli
jsme se proto z důvěryhodných zdrojů zjistit, jak se celá
situace ve skutečnosti má.

„Z důvodu komerčního pronájmu sice došlo k uzavření
prodejny v Pardubické ulici, ale zboží je pro zákazníky stále
k dispozici na jiných výdejních místech. Prodejna výstrojního
materiálu (Army shop) byla přemístěna do ulice Českosloven-
ské armády (bývalá budova banky „za poštou“) a nadále nabízí
původní sortiment. Prodej nákladních vozů a náhradních dílů
se nyní uskutečňuje přímo v areálu společnosti v Tovární ulici,
kde si lze po telefonické domluvě sjednat návštěvu,“ uvádí ke
změnám marketingový manažer společnosti Lukáš Novotný. 

EXCALIBUR ARMY rovněž nadále v Přelouči provozuje in-
ternetový obchod Earmyshop.cz, odkud zasílá zboží po celé
České republice i na Slovensko. Kromě toho se v Přelouči na-
chází velkoobchod s vojenským materiálem, sklady a dílny na
opravu vojenské techniky. Společnost EXCALIBUR ARMY te-
dy své aktivity v Přelouči neomezuje, naopak se stále rozvíjí
a rozšiřuje tak svou působnost i do dalších měst v České repub-
lice a na Slovensku. 

Společnost EXCALIBUR ARMY je výjimečná tím, že se od
90. let minulého století dokázala vypracovat z pozice obchod-
níka s nepotřebnou vojenskou technikou a materiálem na vý-
znamný průmyslový subjekt s vlastním vývojem a výrobou, kte-
rý dává k získanému materiálu přidanou hodnotu. Unikátní
je i československý rozměr jejího působení a vývoj vlastních
typů vojenské techniky, které efektivně modernizují a nahra-

zují zastaralou techniku armád střední Evropy. Kromě toho je
EXCALIBUR ARMY i provozovatelem největšího českého velko-
obchodu se zbožím kategorie military a outdoor.

K 1. 1. 2014 se společnost EXCALIBUR ARMY stala součás-
tí holdingu EXCALIBUR GROUP a.s., který zastřešuje aktivity
průmyslových a obchodních společností z odvětví obranného

i civilního průmyslu sídlících v České a Slovenské republice.
Důvodem vzniku holdingu byl dynamický růst skupiny firem
a potřeba změny organizace a procesů v této struktuře s tím
spojené zvýšení transparentnosti v rámci firem i navenek. Spo-
lečnost EXCALIBUR ARMY tak již neplní řídící funkci a může
se plně soustředit na svou hlavní činnost - výrobu a obchod. 

Do skupiny EXCALIBUR GROUP a.s. dále patří například vý-
robce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ z Tře-
mošnice, logistická společnost NIKA Chrudim a další strojíren-
ské a výrobní společnosti z České a Slovenské republiky. Více
informací o společnosti i s nabídkou pracovních příležitostí na-
leznete na jejich webových stránkách www.excaliburgroup.cz.
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EXCALIBUR v Přelouči zůstává

Administrativní budova EXCALIBUR GROUP a.s. 
Tovární 1553, Přelouč

Areál EXCALIBUR ARMY Tovární 1553, Přelouč 
(bývalé VOP Přelouč)

Prodejna EXCALIBUR ARMY v Přelouči (za Poštou)
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Společenská kronika !

JUBILANTI
Marie Jeřábková 93 let
Anna Netušilová 92 let
Milada Klucká 88 let
Marie Křinková 87 let
Marie Pejřilová 85 let
Ladislav Černý 80 let
Marie Patrasová 80 let

Emil Kysilka 75 let
Růžena Doležalová 75 let
Milena Bulisová 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Ilona a Milan Součkovi 28. 7.
Michaela a Ivan Hývlovi 7. 10.
Jana a Miroslav Šimkovi 4. 11.

PŘELOUČÁCI

Dne 20. 11. 2014 tomu bylo 5 let, 
co odešel můj milovaný manžel, 

tatínek, dědeček - 

pan Jaroslav POSPÍŠIL. 

Stále vzpomínají         manželka Božena
synové David a Jaroslav s rodinami
dcera Kateřina s rodinou
synové Petr a Ondřej

31. 12. 2014 by oslavil 59 narozeniny. 
Nikdy nezapomeneme a stále vzpomínáme. 

Dne 3. 12. uplyne pět let, 
co nás navždy opustil 

náš milovaný syn, bratr, strýc 

p. Martin HORÁK
ve věku nedožitých 39 let. 

Vzpomínají rodiče 
a sestry Iveta a Edita s rodinami.

Vzpomínka

Inzerce

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
HERMAN, Marek
Najděte si svého marrana. 
Olomouc: Hanex, 2013.

životní prostředí, ochrana přírody
CÍLEK, Václav
Posvátná krajina: eseje. 
Praha: Malvern, 2014.

dějiny
HÁJEK Z LIBOČAN
Kronika česká. 
Praha: Academia, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA
BENZONI, Juliette
Příběhy francouzských zámků. 
Praha: Brána, 2013.

HELPRIN, Mark
Zimní příběh. 
Brno: Jota, 2014.

MAWER, Simon
Evangelium podle Jidáše. 
Zlín: Kniha Zlín, 2014.

MICHIE, David
Dalajlamova kočka a umění příst. 
Praha: Synergie, 2014.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HORÁČEK, Petr
Husa Líza a vánoční hvězda. 
Praha: Portál, 2013.

KROLUPPEROVÁ, Daniela
O modrém světle. 
Praha: Portál, 2014.

LAŇKA, David
Prázdniny Billa Madlafouska.
Praha: NoLimits, 2014.

SOUKUPOVÁ, Petra
Bertík a čmuchadlo. 
Brno: Host, 2014.  J. K.

pondělí 22. 12. 2014     8.00—18.00 hod.

pondělí 29. 12. 2014     8.00—18.00 hod.

Přejeme všem čtenářům 
hezké prožití vánočních svátků, pevné zdraví, 

hodně štěstí, klidu a spokojenosti
v roce 2015. 

Pracovnice Městské knihovny v Přelouči.

Oznamujeme čtenářům, že 13. 1. 2015 konečně vyjde román
autorky Jany Klimečkové s názvem „Přezrálé moruše“, na který
se čtenáři marně těšili již v letních měsících tohoto roku. Vyda-
vatelství MOBA Brno však na poslední chvíli přehodnotilo svůj
ediční plán a román zařadilo až na rok 2015. Doufáme, že se
i tak tato kniha stane za dlouhých zimních večerů milým spo-
lečníkem řady z nás. Pracovnice naší městské knihovny pak
jistě spolu s autorkou zorganizují i besedu nad knihou, aby-
chom si společně zavzpomínali na některé významné přelomo-
vé okamžiky v životě naší poválečné generace. 
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Dočkáme se MORUŠÍVÁNOČNÍ 
PŮJČOVNÍ DOBA



Prvé ročníky výstavy byly po všech stránkách průkopnické,
a přicházely v dobách obrovského hladu po mezinárodních fo-
tografických výstavách v ČSSR. I když se to zdá dnes skoro ne-
uvěřitelné zůstává skutečností, že od osvobození ČSSR byla
až do našeho prvního ročníku výstavy (1957) instalována v ČSSR
(Praze) jediná fotografická výstava a to jen profesionálů. Redak-
toři našich odborných časopisů neotiskovali tehdy a neměli ani
prakticky přístup k zahraničním fotografickým materiálům a to
nikoliv jen západním. Proto často využívali našich velkých obra-
zových zásob, které už tenkrát byly hodnotné a mnohdy pro
nás i redaktory atraktivní. Naši fotografičtí odborníci se nás
např. dotazovali, jak reaguje veřejnost na vystavené akty. Do
té doby se totiž u nás objevit fotografie tohoto žánru, ani v od-
borných fotografických časopisech ani jiných publikacích, ne-
směla. 

Jednoduchou úvahou jsme si uvědomili, že k tomu aby-
chom do budoucna zachovali vysokou úroveň výstavy, musíme
stále udržovat a rozšiřovat kádr autorů-účastníků z celého svě-
ta, aby měla porota dostatečné množství obrazového materiálu
k výběru. Stálé zvyšování umělecké úrovně vystavené kolekce
docílíme pak tím, že přes zvyšující se počet došlých snímků
budeme neustále udržovat počet vystavených snímků na 200 ku-
sové kolekci. Již v 10. ročníku jsme tímto způsobem docílili, že
z každých 100 snímků, které do soutěže došly, byly pouze čty-
ři vybrány do výstavní kolekce. Ocenění pak získal pouze jeden
z 250 zaslaných snímků. 

Také právě v oceňování nejlepších snímků jsme zavedli
systém, který měl u nás tehdy světovou premiéru. Bylo udělo-
váno 10 rovnocenných cen PREMFOTO a 10 rovnocenných
diplomů. Tento spravedlivý způsob hodnocení odstranil totiž
problematické rozhodování běžné ve většině světových soutěží
(s výjimkou tematických), když má být jediný snímek označen
jako absolutně nejlepší a kdy je proto porota nucena porovná-
vat umělecké hodnoty nejrůznějších žánrů fotografií navzájem
(akt s fotografií krajiny, sportovní fotografií, reportáží apod.) a ná-
sledně rozhodnut, který snímek je právě ten „jeden“ nejlepší.
Pro případ, že by se skutečně tak mimořádný snímek v kolekci
vyskytl, měla porota možnost udělit Velkou cenu PREMFOTO
(což nikdy nevyužila).

Neméně důležitým předpokladem vysoké umělecké úrov-
ně vybrané výstavní kolekce je také vysoká odborná a umělec-
ká úroveň poroty. Z počátku byly poroty sestavovány z předních
československých fotografických odborníků (jak praktiků, tak
teoretiků) a od 10. ročníku včetně jsme sestavovali velmi kva-
litní mezinárodní poroty. Ochota nejpřednějších tehdejších od-
borníků Evropy přijmout naše pozvání k účasti v porotě svědčila
o velmi příznivém ohlasu naší soutěže na světovém fotogra-
fickém fóru tím spíše, že totiž všichni západní účastníci poroty
museli si na svůj pobyt v ČSSR vyměnit předepsané denní limi-
ty valut za naše koruny. Přesto nám žádný z pozvaných porot-
ců svou účast nikdy neodmítl a účast v porotě spojil s návště-
vou kulturně a historicky zajímavých míst v naší vlasti. Jako
příklad uvádím většinu zahraničních členů porot, kteří se do
15. ročníku výstavy v porotách vystřídali:

R. Bieri, vícepresident švýc. fotogr. svazu Bern, Švýcarsko
H. Beesenbrg, president němec. fotogr. svazu, Darmstadt, NSR
A. Bruckmueller, člen Austiatri, Linz, Rakousko

C. Crepas, vicepresident ital. fotogr. svazu, Trieste, Italie
B. Debelkovic, sekretář jugosl. fotogr. svazu, Beograd, Jugoslavie
J. Fage, ředitel fotogr. muzea, Paříž, Francie
Dr. Gareis R., Market. Ředitel AGFA A. G., Leverkusen, NSR
Ch. O. Hansen, předseda fotoklubu Kobenhagen, Dánsko
E. Hartwig, president polsk. fotogr. svazu Warszawa, Polsko
W. Hengl, vicepresident rakous. fotogr. svazu, Haag, Rakousko
K. I. Marx, sekretář rumuns. fotogr. svazu, Bucuresti, Rumunsko
K. I. Norgren, sekretář švédsk. fotogr. svazu, Stockholm, Švédsko

Zvláštního uznání si zaslouží vedoucí katedry fotografie na
pražské FAMU prof. Ján Šmok, který s námi nepřetržitě spolu-
pracoval jako předseda mezinárodních porot od 5. ročníku vý-
stavy. Jeho jméno, znalosti a postavení sehrálo pro další rozvoj
výstavy důležitou roli. 

Z Československých odborníků se našich porot zúčastnili
Doc. Baran prof. Skopec Prof. Ehm J. Spousta
E. Einhorn A. Šourková V. Jírů Sl. Štochl

F. Luxa V. Trojan

Jediné listopadové setkání Klasu se stalo
členskou schůzí, která rozhodla o oficielním
založení spolku a byl zvolen tříčlenný výbor,
který bude spolek zastupovat a požádá o za-
psání do registru spolků na Krajském soudu

v Pardubicích. 
Schůzky se zúčastnilo 31 členů, kteří odhlasovali členský

příspěvek ve výši 100 Kč na rok.
Ve druhé části programu promítli tři účastníci zájezdu do

Maroka svoje fotografie a vyprávěli o svých bohatých zážitcích
na cestě do této části Afriky. 

Obrázky a vyprávění doplnily také suvenýry a dalšími arte-
fakty spojenými s cestováním po Marockém království. 

Další setkání se budou konat v prosinci. 2. 12. dopoledne
v budově Agry v Art klubu budeme vytvářet adventní vazbu.
16. 12. připravujeme výlet do skanzenu v Hlinsku. Tento den za-
číná v jednotlivých objektech adventní výstava. 

Kubátová
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Premfoto - 4. část

Klub aktivní senior (KLAS)
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Jakub KLEPAL

Říjnové vítání občánků (7. 10.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Vítání občánků

Michal BA�ANT Adam MILÁČEK

�imon BÍNA Jolana KOMŮRKOVÁMaya ZEMANOVÁ

Marie BABKOVÁ
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Linda KOSINOVÁ

Říjnové vítání občánků (21. 10.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Vítání občánků

Mikulá� KOSTENKO Ema TRUHLÁŘOVÁ

Dora SLABÁ



Plavecká výuka
Žáci čtvrtých tříd ukončili v měsíci lis-

topadu plaveckou výuku. Odstartovala v jar-
ních měsících a na začátku tohoto školní-
ho roku pokračovala. Během čtyřiceti lekcí
bylo hlavním cílem naučit děti správně
plavat. A to se podařilo. 

Za zvládnutí plavecké dovednosti všich-
ni obdrželi „Mokrá vysvědčení“. 

Mgr. M. Černohlávková

Projektový den ve škole
Rok 2014 - Rok české hudby

Středa 5. 11. nebyla na naší škole oby-
čejným vyučovacím dnem. Ve všech pro-
storách školy se zpívalo, hrálo, tančilo, sou-
těžilo… Využívali jsme i interaktivních
tabulí např. k poznávání hudebních ná-
strojů podle obrázku a zvuku. Žáci je roz-
dělovali do správných skupin. Nezapomně-
li jsme ani na naše nejznámější hudební
skladatele, ale i současné zpěváky a hu-
dební skupiny. Navštívili jsme také koncert
žáků ZUŠ, který se dětem moc líbil a po-
mohl k upevnění hudebních znalostí a na-
vození správné atmosféry.

Některé výtvarné výtvory hudebních
nástrojů, malovaných písniček, plakáty
s obrázky zpěváků či pozvánka na disko-
téku dodnes zdobí naše třídy.

Tento projektový den byl kladně hod-
nocen učiteli i žáky. Všichni se zapojili se

zájmem, aktivně pracovali i zdravě soutě-
žili. Vrátíme se k heslu „Co Čech, to mu-
zikant“?

Také žáci 2. stupně si užili pestrý pro-
gram plný her, soutěží, kvízů a dalších
zábavných aktivit tematicky zaměřených
na české hudební umění. Součástí projek-
tu byla návštěva koncertu. Závěr tohoto
příjemného školního dne patřil diskotéce.

Mgr. V. Šorfová, Mgr. P. Burešová

Projekt — 
Rok české hudby 2014

V letošním roce máme exkurze a ná-
vštěvy kulturních zařízení zaměřeny na Rok
české hudby. V květnu naši žáci navštívili
Východočeské divadlo Pardubice. V pořa-
du „Moje hudební legendy“ vyslechli kon-
cert P. Šporcla. V červnu odjeli žáci 6. A + B

do Opery ND Praha, aby viděli hudební po-
hádku „Čert a Káča“. V září 8. A + B navští-
vila Muzeum B. Smetany v Praze. Interak-
tivní program „Bedřich u klavíru“ - program
zaměřený na Smetanovu klavírní tvorbu.
Po ukončení se všichni prošli po Valdštejn-
ských zahradách. V říjnu se nám exkluziv-
ně podařila návštěva při příležitosti výro-
čí 150 let od založení továrny na výrobu
klavírů Petrof Hradec Králové, mohli jsme
vidět celý výrobní proces, historické i mo-
derní hudební nástroje. 10. října žáci 9. A +
+ B s muzikoložkou putovali po stopách
B. Martinů v Poličce. Ve skupinách plnili

úkoly v muzeu, nechyběl nácvik tance na
hudbu B. Martinů z baletu Kuchyňská re-
vue. Z muzea vedly kroky do rodné svět-
ničky skladatele, která je ve věži místního
kostela. 16. října se sedmáci rozjeli pendo-
línem do Muzea hudby v Praze - na lekci
muzikoterapie. Ve zvláštní atmosféře - v še-

ru podkrovních prostor muzea - si pod ve-
dením lektorky vyzkoušeli hudební akti-
vity s relaxací. 5. listopadu jsme měli na
1. a 2. stupni projektový den Rok české
hudby, celá škola se také zúčastnila kon-
certu ZUŠ v Záložně. Projekt Rok české
hudby bude ukončen v prosinci vánoč-
ním koncertem.

Mgr. V. Pokorná 

Přeloučská laika
V úterý 21. 10. 2014 jsme se zúčastni-

li Přeloučské larky, která je součástí Po-
labské výškařské tour. Žáci reprezentova-
li naši školu velmi úspěšně, nebor získali
6 medailí:
Honza Farkaš z 9. B - 2. místo za výkon
150 cm, Adriana Frydrychová z 8. B -
- 2. místo za výkon 130 cm, stejným výko-
nem (ale horším zápisem - více oprav na
jednotlivých výškách) skončila na 4. mís-
tě Míša Štainerová z 8. A, Kristýna Ven-
clová ze 7. A - 2. místo za výkon 120 cm,
Dominik Škarda ze 7. B - 2. místo za
130 cm, Tomáš Kolibík ze 6. A - 1. mís-
to za výkon 120 cm, Michal Priesnitz,
6. B - 2. místo za výkon 115 cm.

Gratulujeme, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme další vý-
borné výkony a výsledky!

Mgr. A. Šmídlová

Informace o technickém
vybavení školy

Stále se snažíme držet s technikou
krok, a proto vybavujeme třídy moderní-
mi technologiemi: vlastníme 2 počítačové
učebny, učebna v budově č. 45 se moder-
nizuje, nový nábytek, stoly na notebooky,
24 notebooků, 20 počítačů okolo třídy.
V současnosti probíhají instalace rozvodů
a pokrytí internetem. V odborných učeb-
nách jsou nainstalovány interaktivní tabu-
le s interaktivními učebnicemi a programy.
Byly zakoupeny mikroskopy, je s nimi mož-
ná práce i přes interaktivní tabuli, novin-
kou je 3D vizualizér. Na budově č. 50 je
v každé třídě již interaktivní tabule s vý-
ukovými programy. 

Příjemné prožití vánočních svátků
a všechno dobré v novém roce!
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
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Žijeme s hudbou - projekt 1. stupně
Česká hudba má svou tradici a je známá po celém světě. Ro-

ky zakončené „čtyřkou“, tedy i ten letošní, jsou tradičně věnová-
ny české hudbě, a proto byl letošní projekt, který se uskutečnil
3. - 4. listopadu, zaměřen na českou klasickou hudbu. Žáci se
hravou formou seznámili se životem i dílem našich hudebních
velikánů - B. Smetany a A. Dvořáka a zaposlouchali se do krás-
ných tónů jejich nejznámějších skladeb. Děti, které se učí hrát na
nějaký hudební nástroj, předvedly spolužákům, co již umí. Sou-
částí projektu byl výchovný koncert s názvem Rok české hudby
v provedení žáků a učitelů přeloučské ZUŠ. Všem velmi děkuje-
me za vystoupení a zvláště pedagogům za jeho přípravu.

Když už byli všichni tak pěkně hudebně naladěni, proběhla ve
čtvrtek 6. 11. pěvecká soutěž. Krásné české písničky udělaly tečku
za našimi projektovými dny. S hudbou ale budeme žít stále! Nej-
lepšími zpěváčky byli vyhodnoceni Čapek Adam (1. B), Janečko-
vá Tereza (2. A), Hatašová Nicol (4. B) a Bezdíčková Jana (5. B). 

Ochrana obyvatel za mimořádných situací
Všichni si uvědomujeme, jak je důležité umět se správně za-

chovat při požáru, dopravní nehodě, povodni, výbuchu či jiné ži-
vot ohrožující situaci. Každoročně probíhá projekt, při kterém jsou

připraveny činnosti pro žáky jednotlivých ročníků tak, aby se po-
stupně seznámili s celou problematikou a důležité věci si opako-
vali. Je to snad jediný případ, kdy si přejeme, aby získané znalos-
ti nemusel nikdo použít. Víme však, že štěstí přeje připraveným! 

Na návštěvě u prvňáčků
V 1. třídách probíhal 12. 11. den otevřených dveří. Rodiče

i další zájemci se mohli podívat, jak se nejmladším žákům ve-
de v matematice, českém jazyce nebo výtvarné výchově.

U školy snad strašilo?!
Čtyři mladé čarodějnice dohlížely na průběh letošního straše-

ní. Kdo se řádně bál, a přitom odvážně prošel strašidelně osvětle-

nou školní zahradou a nerozzlobil žádné strašidlo ani pohádko-
vou bytost, byl spravedlivě odměněn malou sladkostí. 

Žáci a učitelé naší školy přejí všem čtenářům Roštu 
spokojené Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2015.
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Základní škola Smetanova ul.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se uskuteční ve všech třídách I. stupně, 
keramické dílně a počítačové učebně

v úterý 6. 1. 2015
15.00 — 17.30 hodin

Zveme budoucí prvňáčky i jejich rodiče, 
rodiče našich žáků i další zájemce.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

AKTUALITY - GYMNÁZIUM

DRUHÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny uchazeče o gymnaziální studium i jejich

rodiče na Den otevřených dveří, který se koná ve STŘEDU
28. 1. 2015 od 15:00 do 18:00. Přijwte si prohlédnout budovu
školy (včetně zmodernizovaných odborných učeben), seznam-
te se s jednotlivými vyučujícími a koncepcí výuky jednotlivých
předmětů. Těšíme se na vás.

4. DĚTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
Nadační fond Neuron byl již podruhé partnerem konferen-

ce, která do Prahy přivedla 80 mladých badatelů a badatelek,
aby se podělili o své poznatky s dalšími nadšenci. Na loňském
ročníku si nás svým zájmem o fyziku získal David Dvorský,
kterému mecenáš Dalibor Dědek splnil sen a umožnil mu ces-
tu do CERNu. Letos náš tým vybral Jana Blahu, který nás ohro-
mil nejen svou profesionální přednáškou na téma „pH v dutině
ústní“, ale i otázkami a postřehy, kterými projevil svůj široký
rozhled. Jan od nás získá poukaz na splnění svého snu. A co
to bude? To vám prozradíme až v rámci jarní akce Neuron
Science Future 2015.

(nfneuron.cz)

Právě takhle oznámili začátkem listopadu na svých strán-
kách organizátoři Dětské vědecké konference skvělou zprávu
o nevšedním vystoupení studenta kvinty Jana Blahy. K jeho vel-
kému úspěchu mu srdečně gratulujeme a věříme, že bude
v naší škole dál nacházet dostatečně kvalitní odborné zázemí
pro svůj další rozvoj.

Musíme také s radostí podotknout, že Honza nebyl jediným
účastníkem konference z řad našich gymnazistů. Školu výbor-
ně reprezentovala také třetí v kategorii 12-14 let Anna Kuklo-
vá (projekt „Studánka a její čtyři roční období“) a se svou před-
náškou „M-pemba efekt vody“ také Filip Marek s Tobiášem
Lickem.

SPOLUPRÁCE ANGLICKÉ SEKCE 
S UNIVERZITOU PARDUBICE

Naše škola se stala partnerskou školou v projektu „Stu-
dent-mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí“. Studenti
učitelství Filosofické fakulty Univerzity Pardubice navštěvují
vybrané hodiny anglického jazyka Mgr. Jany Brandové, Mgr. Ka-
rolíny Klapkové a Mgr. Šárky Sovové, ve kterých sbírají data
do pedagogických výzkumů a observují používané metody a for-
my výuky.

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění přípravného strukturo-
vaného vzdělávání učitelů anglického jazyka pro ZŠ, tj. budou-
cích učitelů anglického jazyka vzdělávaných v rámci bakalář-
ského a navazujícího magisterského studia, prostřednictvím
navýšení kontaktů s prostředím reálného vyučování. Hlavní
důraz je kladen na účelné propojování teorie s praxí, tj. na roz-
víjení profesní kompetence studentů učitelství anglického jazyka.

ZA SHAKESPEAREM S PROFESOREM HILSKÝM
Třídy septima a oktáva se zúčastnily přednášky s předním

českým překladatelem díla Williama Shakespeara, profesorem
Martinem Hilským. V zaplněném pardubickém Divadle 29 na-
ši studenti vyslechli spoustu zajímavých informací o jedné z nej-
větších Shakespearových tragédií, o Othellovi. Profesor Hilský
stejně poutavě hovořil o své překladatelské dráze a zodpovídal
dotazy studentů. Přednáška byla pro studenty velkým přínosem
a cennou inspirací zejména pro ty, kteří by se rádi po maturitě
věnovali studiu jazyků či překladatelství.

PRIMA V NÁRODNÍM DIVADLE
Ve středu 12. 11. 2014 se žáci primy vypravili do Prahy na

komentovanou prohlídku Národního divadla. Viděli základní
kameny „Zlaté kapličky“, obdivovali oponu od Vojtěcha Hy-
naise, prohlédli si překrásný interiér, vyfotili se pod trigou a do-
zvěděli se mnoho zajímavostí.

AKTUALITY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
S OBOREM MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Ve dnech 16. 10. a 23. 10. 2014 navštívili vybraní žáci zá-
kladních škol dílny praktického vyučování. Seznámili se zde
s vybavením dílen, vyzkoušeli si některé činnosti, například
komunikaci s řídící jednotkou vozidla, seřízení světel nebo pře-
zouvání pneumatik. Svoji zručnost a získané informace si ově-
řili formou soutěže, vítězové pak byli odměněni cenou v podo-
bě reflexní vesty. Všichni žáci měli zajištěnou dopravu, svačinu,
oběd a celodenní pitný režim; obdrželi upomínkové předměty
s logem školy a pamětní list s fotografií.

Akce se zúčastnili obě přeloučské základní školy, dále
ZŠ Choltice, Řečany nad Labem, Prachovice, Heřmanův Měs-
tec, Hlavečník, Svítkov a Ohrazenice.

GYMNÁZIUM 
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Osmiletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:

79-41-K/81 Gymnázium - PRIMA (pro žáky 5. tříd ZŠ)

79-41-K/81 Gymnázium - KVINTA (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Zveme vás na informační odpoledne: 28. 1. 2015 15.00 - 18.00

Čtyřletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:

34-53-L/01 Reprodukční grafik, grafička pro média
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Tříletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem:

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

34-53-H/01 Reprodukční grafik, grafička

33-56-H/01 Truhlář

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 
automechanik

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník

Zveme vás na den otevřených dveří: 7. 1. 2015 13.00 - 18.00

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A DOBRÝ ROK 2015 
VÁM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI A STUDENTI

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PŘELOUČ

Byla tam zase. Stejně jako včera. Objevila se na východě
několik dní před Štědrým dnem. Každý večer svítila jasným klid-
ným světlem a byla pro mne záhadou.

Kdysi jsme na gymnáziu jednoho pozdního červnového ve-
čera v rámci laboratorních prací vytáhli z kabinetu kotě. Tak
důvěrně nazýval pan profesor fyziky malý hvězdářský daleko-
hled. Snad mu stojánek připomínal ono
nemotorné zvířátko, nebo doufal, že
s parametry optické soustavy tohoto pří-
stroje uvidíme v souhvězdí Draka Ko-
čičí mlhovinu vzdálenou 3000 světel-
ných let.

Vybaveni znalostmi o konjunkcích
planet, barvě hvězd a hvězdných veli-
kostech jsme na školní zahradě pozoro-
vali bílý Antares ve Štíru, přiblížili jsme
si Venuši, pohlédli do tváře Měsíce a hle-
dali souhvězdí. Během jasné noci jsme
zaznamenali i pohyb noční oblohy. Vě-
děli jsme, že pevné místo na nebi má
Polárka.

Ta „moje hvězda“ mě začala zajímat.
Během několika nocí nezměnila polo-
hu. A co víc, svítila neochvějně dál i při
zatažené obloze. Nový vánoční úkaz!

Trvalo ještě pár dní, než se záhada
vysvětlila.

Po svátcích nám soused odnaproti s radostí oznámil, že
Ježíšek mu nadělil internet.

Betlémská hvězda zůstala technikou nepokořena a mně
nehrozí udělení Bludného balvanu od Českého klubu skepti-
ků SISYFOS za významný příspěvek ke klamání veřejnosti.

D. Jiroutová 

1. adventní koncert v Divišově vile
se koná v sobotu 6. 12. 2014 od 15.00 hodin

Vystoupí: Iva Kramperová a její studenti

2. adventní koncert
se koná 13. 12. 2014 od 15.00 hodin v Záložně

Vystoupí: Matyáš Novák - klavír, Jirka Kotal - klarinet, 
Tomoko Asahina - klavír

Srdečně zvou Lumír a Ivana Kyselovi a firma Elmet

Připravujeme: 

Leden 2015 - výstava obrazů malíře Urbánka - 
kurz paličkování

Březen - výstava obrazů malíře Poživila

Duben - Velký pátek - Klavírní koncert Matyáše Nováka

Květen - výstava obrazů a plastik MUDr. Aleše Bučka

Červen - výstava obrazů malíře Matějky

Září - výstava obrazů malíře: Štěpánek trochu jinak

FEJETON
Hvězda

Pozvánka

Inzerce



ZVEME VÁS NA 
PROSINCOVÉ AKCE ZUŠKY

2. 12. Vánoční koncert Dechového orchestru, 
Dům hudby Pardubice, 18:00

3. 12. Adventní koncert, Záložna, 17:00
6. 12. Adventní koncert, Kaple sv. Romedia Choltice, 15:00
6. 12. Vánoční koncert, kostel Bukovka, 16:00

10. 12. Školní kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje, 
Sál ZUŠ, 18:00

10. 12. Večírek kytaristů, Čajovna, 17:00
11. 12. Vánoční večírek, Hudební sál ZUŠ, 17:00
12. 12. Koncert sborů, Kostel církve českob. evangelické, 17:00
13. 12. Adventní koncert Dechového orchestru, 

KD Opatovice, 16:00
15. 12. Vánoční koncert Choltice, Galerie, 17:00
15. 12. Vánoční večírek, Hudební sál ZUŠ, 17:00
16. 12. Vánoční koncert dechového orchestru, Záložna, 19:00
17. 12. Vánoční koncert sborů a tanečního oddělení,

Domov u Fontány, 14:00 
17. 12. Školní kolo soutěže ZUŠ v oboru zpěv, 

Hudební sál ZUŠ, 16:00
17. 12. Vánoční koncert Chvaletice, 16:00
17. 12. Vánoční koncert Rohovládova Bělá, kostel, 18:00
18. 12. Vánoční večírek, Hudební sál ZUŠ, 17:00
19. 12. Vánoční koncert sborů, kostel sv. Vavřince 

Svinčany, 18:00
20. 12. Vánoční koncert, Dolany, kostel 16:00
23. 12. Zpívání pod vánočním stromem, 

Masarykovo náměstí

Hubertská mše v Kostelci nad Černými lesy
V neděli 2. 11. 2014 se konala v Kostelci nad Černými Le-

sy mše věnovaná poctě sv. Huberta, patrona myslivců. V letoš-
ním roce bylo poprvé pozváno kvarteto lesních rohů ze třídy
paní učitelky Radky Chmelařové, aby se ujalo hudební složky.
Svým vystoupením sklidilo veliký úspěch. Poděkovat jim při-
šel i biskup pražské arcidiecéze Karel Herbst, který byl přítomen.
Mimo Hubertské mše, kterou složil Petr Vacek a Josef Selement,
zazněly skladby Vladimíra Studničky z jeho sbírky Miniatury
a skladby od Adama Michny z Otradovic. Již nyní je soubor
pozván na účinkování i v příštím roce.

Michal Chmelař

KONCERTY K ROKU ČESKÉ HUDBY
Významný rok pro českou hudební kulturu oslavila během

listopadu i naše zuška, protože ve spolupráci s oběma základ-
ními školami v Přelouči se konaly celkem čtyři výchovné kon-
certy pro žáky a jako přídavek ještě jeden večerní koncert pro
veřejnost. Moderované pásmo z hudebních a tanečních čísel
představilo vývoj české hudby od lidové, přes baroko, klasicis-
mus a romantismus, až k hudbě moderní a populární. Na kon-
certě navíc zazněly veškeré hudební nástroje, na které v „zuš-
ce“ probíhá výuka, takže kromě všeobecně známých nástrojů
mohli diváci slyšet i méně obvyklé nástroje, jako například kon-
certní xylofon. Bez nadsázky můžeme prohlásit, že si všichni

účinkující vyzkouše-
li, jaká řehole vlast-
ně umění je a ko-
lik času a sil stojí
to všechno nazkou-
šet, dát dohromady
a předvést tak, aby
byli diváci spokoje-
ni a všechno klap-
lo. Účinkujícím dě-
kujeme za skvělé
výkony a soustře-
děnost, s jakou se
tohoto koncertního
maratonu zúčastni-

li. Oběma školám děkujeme za perfektní spolupráci a těšíme
se na shledání zase někdy příště.

Petra Lojínová

Trumpetový workshop 
s Ladislavem Kozderkou

23. - 24. 11. se žáci trumpetové třídy ZUŠ Přelouč zúčastni-
li trumpetového workshopu s prvním trumpetistou České filhar-
monie Ladislavem Kozderkou. Workshop se konal v ZUŠ Trut-
nov, s jejímž dechovým oddělením naše škola dlouhodobě
spolupracuje. Žáci i učitelé se dozvěděli opět spoustu nových
informací k interpretaci a novinek z prostředí špičkových trum-
petových hráčů. Měli možnost vyzkoušet si špičkové nástroje,
které jim pan Kozderka na zkoušku vypůjčil a otestovat různé
techniky cvičení na zlepšení nátisku.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

Katka Junková u xylofonu



Angličtina s moderní hudbou
V tomto zájmovém kroužku zájemci o rozšíření znalostí

v anglickém jazyce zpívají současné moderní písničky, disku-

tují o textech, zdokonalují se ve výslovnosti a to vše pod vede-
ním skvělého lektora Mgr. Marka Víta. Kroužek se schází kaž-
dý pátek od 15.00 hod. v DDM.

Stolní tenis
Sportovci se zájmem o tento klasický halový sport mají

schůzky každou středu v Sokolovně Přelouč. Hráči jsou rozdě-

leni do dvou skupin - začátečníci (od 16 hod.) a pokročilí (od
17 hod.). Vedoucí kroužku a zároveň trenér je Pavel Hrdý ml.

Florbal

V současnosti asi jeden z nejatraktivnějších halových spor-
tů pro kluky i holky. Kroužek je zaměřen na děti, které se chtě-
jí jednou týdně nezávazně proběhnout za bílým míčkem. Pro
velký zájem jsme otevřeli dvě skupiny - mladší a starší. Schůz-
ka probíhá každé úterý v tělocvičně gymnázia a SOŠ od 17 hod.
Vedoucím je Bohumil Německý. 

Výtvarný klub
Tento zájmový útvar pro předškoláky je zaměřený na rozví-

jení výtvarných dovedností dítěte. Děti se učí malovat různými

technikami, vystřihují, vyrábí drobné dárečky pro nejbližší. Lek-
torkou kroužku, který se schází každý pátek od 16.00 hod. je
Barbora Hrdá.

Vánoční besídka v DDM
Vánoční besídka v hlavním sále DDM se bude konat ve

středu 17. 12. 2014 od 17.00 hod. Děti z kroužků hry na flét-
nu zahrají vánoční koledy, divadelní kroužek LED představí
krátkou divadelní hru a na závěr si společně s rodiči zazpívá-
me se skupinou Vodfrk. Srdečně zveme i širokou veřejnost.
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Akce pro děti a mládež !

Dům dětí a mládeže Přelouč



Dušičky v Domově u fontány
Církev od nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnu-

lé, avšak až na přelomu prvního tisíciletí zavedl tento zvyk na
druhý listopadový den benediktýnský opat Odillo z Cluny. Zvyk
se rychle rozšířil po všech křesranských zemích. Od té doby se
v 18 evropských zemích slaví 1. listopadu svátek Všech svatých
a den poté Dušiček.

I klienti Domova u fontány chtěli uctít památku těch, kteří
nás již opustili. Proto bylo uspořádáno pietní setkání u zvonič-
ky v zahradě domova. Svůj projev přednesla naše paní ředitel-
ka, několik uctivých slov řekl i vyslovil, pan Štěpánek. Všichni
jsme se poté společně pomodlili Otčenáš a uctili památku ze-
snulých minutou ticha. Kdo chtěl, chvíli si ještě nad zapálený-
mi svícemi rozjímal. Poté se společnost v poklidu rozešla. 

KAPLE PRO DUCHOVNÍ ROZJÍMÁNÍ

V životě mnoha lidí hraje významnou roli láska a víra
k Bohu. Proto jsme u nás v Domově zrušili jednu z kanceláří
ve vstupní hale a vybudovali jsme zatím provizorní kapli pro
společné nebo individuální duchovní rozjímání. 

Kaple se neuzamyká a je Vám k dispozici každý den. Mů-
žete ji navštívit při společných duchovních setkáních s před-
staviteli mnoha církví, které k nám přichází a přináší Vám sdí-
lení víry, modlitby, duchovní písně, ztišení a rozjímání. Můžete
ji však navštívit i sami nebo se svými dětmi či jinými návště-
vami a v tichosti si zde posedět, odpočinout, zavzpomínat na
ty, co již nejsou s námi, rozsvítit elektrickou svíčku…

Dne 4. 11. 2014 se konala první bohoslužba římsko-kato-
lické církve s panem farářem Pilkou. Věříme, že jsme našim
klientům udělali radost.
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A rok je za námi!
Čas nás valí vpřed jako voda a opět už je tu poslední, vá-

noční měsíc tohoto roku. Listopad byl klidnější, no, jak se to
vezme. Dosti se změnilo osazenstvo klubu, s řadou dětí jsme
se ani nestihli rozloučit a přišly opět nové. Takový je již kolo-
běh života. I když je to někdy hodně smutné. Takže si na sebe
zvykáme, učíme se k sobě vzájemně chovat, pracovat ve sku-
pině, vytváříme společný vztah. Jiné děti pro změnu přepadla
puberta, což je hoooodně náročné, vyjít s nimi a nebýt trapný
dospělý, co od nich vyžaduje určité chování☺. Na druhou stra-
nu je to také velká výzva, dětí chodí dost a stále je co dělat!
Minulý měsíc žádná akce neproběhla. Nacvičovali jsme vy-
stoupení na vánoční besídku. Děti nám zazpívají a zahrají na
hudební nástroje a ukáží tak rodičům a našim dobrovolníkům
co v nich vězí☺... a možná se nám podaří nacvičit i malé diva-
delní představení, to bude překvapení... Malovali jsme obrázky

a vyráběli dílka, která můžete během prosince omrknout na
výstavě „Bílá zima“ v městské knihovně. Pomalu jsme zača-
li vyrábět vánoční dárečky pro svoje blízké a chystat se na nad-
cházející Advent, který si hodláme v poklidu užít☺.... 5. prosin-
ce k nám zavítá čert a Mikuláš, nebo jenom čerti? Kdo byl
hodný, odnese si nadílku a kdo zlobil...18. prosince se rozlou-
číme s rokem již zmíňenou Vánoční besídkou.

Provoz znovu zahájíme 5. ledna 2015.
Děkujeme všem za podporu v roce 2014 a přejeme i Vám

ostatním klidné a veselé svátky vánoční. A zvolte smělý krok,
ar se Vám daří celý příští rok☺!

Tým dobrovolníků klubu VOLANT

Klienti Domova u fontány v Přelouči se již po třetí zúčast-
nili projektu Rotopedtours a Pěškotours, a podíleli se na vy-
tvoření nového rekordu, jehož hodnota je 93 217 km!

Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohy-
bu a udělat něco pro své zdraví i náladu. To je hlavní cíl podzim-
ní akce pro seniory, kterou pod názvem Rotopedtours a Pěško-
tours již osm let organizuje občanské sdružení Národní sír pod-
pory zdraví. I letos jízdou na rotopedu nebo pěší chůzí přivítali
senioři z celé republiky podzim a dokázali, že věk ani zdravotní
stav nerozhoduje, když chce člověk něco udělat pro své zdraví.

Každý rok organizátoři zdůrazňují, že nejde o rekordy, ale
o radost z pohybu a z pozitivních zážitků při společných setká-
ních. Přesto je letošní ročník v každém ohledu rekordní. Za-
pojilo se nejvíce seniorských zařízení (76), účastníci ujeli a ušli
nejvíce metrů a kilometrů v celé historii pořádání tohoto projek-
tu. Počet dam a pánů, kteří celý říjen šlapali na rotopedech
nebo chodili pěšky, byl také letos nejvyšší (2053 osob). Před
čtyřmi roky si účastníci poprvé stanovili odvážný cíl: společně
zkusit objet a obejít planetu po rovníku. Vždy to dokázali, ale
letos se jim to povedlo náramně: všichni účastníci si mohou

s hrdostí říci: Dokázali jsme to, a ke všemu jsme rovník „obešli
a objeli“ 2x a další velký kousek k tomu! Všichni společně ušli
a ujeli 93 216,7 kilometrů. To je na jednoho účastníka v průmě-
ru 45,5 kilometrů za měsíc, což často nezvládnou ani mnohem
mladší a zdravější lidé.

Akce neměla soutěžní charakter, vždyr pro někoho, kdo
potřebuje k pohybu chodítko nebo berle, je překonání několi-
ka metrů stejný výkon jako pro jiného několik kilometrů. Kaž-
dý účastník je tedy vítězem. 

Do projektu se letos zapojilo i 11 klientů Domova u fontá-
ny a jejich výkony jsou opravdu úctyhodné - pěšky ušli 72 km
a na rotopedu a šlapadlech ujeli dokonce 597 km! Pomyslně
se tak dostali až do francouzského Štrasburku. Všichni účast-
níci si zaslouží veliký obdiv. Přejme si, aby je pohyb bavil i na-
dále a aby se všichni mohli do akce Rotopedtours a Pěškotours
zapojit i příští rok.

Všechny informace včetně výsledků k „Rotopedtours a Pěš-
kotours 2014“ jsou zveřejněny na webových stránkách Národ-
ní sítě podpory zdraví: www.nspz.cz, a Nadace Tarány Kucha-
řové Krása pomoci www.krasapomoci.cz.
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Senioři z Domova u fontány v říjnu ujeli a ušli 669 km!



Je otázka, kterou uzavíráme rok 2014. Čtěte až do konce
tohoto článku a dozvíte se více. 

Rok 2013 - a zvláště články v listopadu a prosinci od Fran-
tiška Hollmanna, stálého dopisovatele do Roštu, nás inspirova-
ly v roce 80-letého výročí úmrtí Antonína Švehly, zamyslet se
nad základním problémem „pomník Antonína Švehly, a lípa svo-
body“ v Přelouči, dotovaném do roku 1937 a následné události
do roku 1955-60, kdy obojí se „ztratilo z Přelouče“. 

Články Františka Hollmanna inspirovalo šest „patriotů Pře-
louče“ k založení „Spolku pro obnovu pomníku Antonína Šve-
hly v Přelouči“, učinit vše potřebné pro obnovení pomníku An-
tonína Švehly, kterému po zásluze pro Přeloučsko byl v roce
1937 postaven pomník. 

Antonín Švehla jako rodák z Hostivaře-Prahy a jeho politic-
ká práce pro celou republiku a Přeloučsko zvláště, si tuto poc-
tu zasloužil. Byl členem „pětice mužů 28. října (Rašín, Švehla…),
kteří ve spolupráci s T. G. Masarykem se zasloužili o vznik Čes-
koslovenské republiky. Sám Antonín Švehla byl v letech 1922
až 1927 předsedou československé vlády. Pro oblast Přelouč-
ska se velmi zasloužil, zvláště pro v této oblasti široké země-
dělské činnosti (cukrovarnictví, živočišné výroby, družstevních
podniků apod.). 

Přeloučští občané pod vedením starosty Václava Linharta
mu z vděčnosti postavili pomník velkého rozsahu v parčíku pod
zemědělskou školou na křižovatce s hlavní silnicí a silnicí z Be-
nešovic. Socha však dlouhého trvání neměla. Za války byla se-
jmuta a ukryta v Zemědělské škole. Po květnovém osvobození
byla opět instalována. Dlouhou dobu však na tomto místě ne-
stála, nebor totalitnímu režimu Švehlova socha byla nepříjemná.
Proto byla sejmuta a zlikvidována. Postupem doby došlo i k lik-
vidaci lípy zasazené v blízkosti sochy. 

Protože žijí ještě pamětníci, došlo k založení spolku pro
obnovu uvedeného pomníku. Situace je však taková, že té-
měř celý rok - zápasícím s úřady jsme dosáhli toho, že v tom-
to týdnu - kdy píši tento článek, jsme dosáhli všech povolení
k postavení pomníku na témže místě, rozhodnutím Geodezie
o schválení určeného místa. Nyní již zbývají poslední dvě věci.
Sehnat potřebné peněžní prostředky od občanů (snad jim srd-
ce nezkameněla nad dobročinností) a pustit se s chutí do prá-
ce. Podrobnosti a jména dárců můžete sledovat ve vývěsce
u nádraží. 

Protože tento článek vyjde v Roštu před Vánocemi a počát-
ku nového roku, přeji všem spoluobčanům klidné sváteční dny
a nezapomeňte v dobročinnosti a podpoře, aby pomník byl ob-
noven. Záleží především na našich spoluobčanech, „patrioti
Přelouče“ budou pro to dělat vše. 

Václav Mrázek

Dostihy ČR: Český poslední dostihový mítink rovinových a pře-
kážkových koní se uskutečnil v sobotu 8. listopadu v Kolesách
u Kladrub nad Labem. Hlavním dostihem posledním v české
zemi byl v Kolesách steeplechase,cross country na 4 000 m,
Cena Společnosti Charvát Group. Vítězně tento dostih ovládl
Rabbit Hawk Wing v sedle Jan Kratochvíl, trenér J. Váňa 2. Ko-
ně a jezdci letos v tomto dostihu absolvovali na jednadvacet
překážek. Několik z nich v rámci koleské dráhy jsou unikátní.

V Kolesách o 4. mítinku bodovaného koleského překážko-
vého šampionátu potvrdili stálé své výkony startující bodovaní
jezdci, žokejové i trenéři.

V kategorii jezdec vítězí Jakub Kocman, kategorie žokej
Josef Váňa ml. 3. Koleskou bodovanou jezdkyní amazonkou
se stala Zuzana Vokálková. Z loňského roku prvenství ne-
obhájili jezdec Kubík a žokej Myška.

Nejlepší bodované výkony na překážkách celkově v Ko-
lesách má Jakub Kocman (po čtyřech letošních mítincích).

V rámci překážkových bodovaných trenérů vítězně potvrdil
svoji roli favorita Josef Váňa 2, který výrazně o 4. mítinku od-
skočil bodově od domácí tr. Pavlíny Sůrové, která za letošní
rok drží druhé místo. Trenér Jan Blecha celkově nastřádal bo-
dy na třetí letošní místo.

Vítězství z loňského roku obhájil tr. Josef Váňa 2.
Z prvních informací na koleskou sezónu 2015 od pořa-

datele: „Rádi bychom v Kolesách měli první mítink v měsíci dub-
nu (vloni na Velikonoční pondělí). Vše ale souvisí na jednání
s JC ČR a pořadateli závodiště v Praze na Jockey Clubu.“

Josef Vaníček Jun.

Blíží se čas nejkrásnějších svátků v roce. V tomto čase ne-
jenom že horečně nakupujeme, ale probouzejí se v nás i tou-
hy udělat nějaký dobrý skutek, někomu pomoci, učinit něko-
ho šrastným. A tak někdo posílá přáníčka, jiný daruje hračky
či oblečení sociálním ústavům a někdo dle západních zvyklos-
tí pozve třeba bezdomovce na oběd. Co ale udělat opravdu ně-
co od srdce? Co třeba darovat krev? Naše silnice ročně „vypro-
dukují“ statisíce zraněných, kteří k záchraně života potřebují
obrovské množství krve. Zatím se nepodařilo tuto životadárnou

tekutinu nahradit nějakou chemikálií a tak jsou tito (a nejen
oni) pacienti, odkázáni jen na dobrou vůli dobrovolných dárců.
Co takhle posílit jejich řady (dárců) a svou Vánoční dobrosrdeč-
nou touhu, naplnit darováním naděje dalšího života? Života
lidí, kteří třeba za volantem zklamali anebo se stali obětí těch
selhávajících. Za krev peníze nedostanete, ale budete odměně-
ni báječným pocitem, který stojí za vyzkoušení. Sám jsem jej
před lety zkusil a od té doby jsem návštěvníkem transfůzní sta-
nice pravidelným. Nejbližší transfůzka je v pardubické nemoc-
nici, ale bude dobré tam nejprve zavolat, na číslo 466 013 506.
A ničeho se nebojte, dá se to zvládnout. Držím Vám palce a všem
přeji krásné Vánoce! 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Ve sbírkách přeloučského muzea nalezneme také různé
kuriózní archiválie, které dokumentují smysl pro humor našich
předků. Příkladem může být pozvánka na oslavu konce roku
1897. Tento osmistránkový text s vtipnými ilustracemi obsahu-
je také program oslavy Silvestra 1897, kterou pořádal spolek
Občanská beseda. Silvestr je zde nazván „stanným právem“,
které mělo údajně postihnout Přelouč, jelikož bylo ve spolkové
místnosti Občanské besedy (U korunního prince, čp. 40) nale-
zeno „množství pum a granátů“, které „budou o Sylvestru hoze-
ny mezi lid“ (poznámka autora: jedná se o citaci, nikoliv grama-
tickou chybu). V přestávkách mezi jednotlivými výstupy mělo
probíhat „báječné veselí, hrůzostrašné pití“ a to vše při „zeleném
bengálském osvětlení“. O půlnoční přestávce se mělo „gratulo-
vat tchýním“.

Pozvánka reaguje na aktuální politickou situaci - 2. prosin-
ce 1897 bylo v Praze vyhlášeno stanné právo jako reakce na
nepokoje po pádu rakousko-uherské Badeniho vlády. Proto
byly na oslavě zakázány „všeliké novodobé výrazy parlament-
ní“. Samotný program měl devatenáct bodů - přednášek i hu-
debních vystoupení. Mezi nimi figurovaly např. výstupy „Bala-
da o perském šachu Hiung Čing Čangovi“, „Syčák“, „Čtenáři
novin“ či „Pohostinské vystoupení komedianta z Prodané ne-
věsty“. Silvestr začínal o půl sedmé večer, hrála na něm hud-
ba pod vedením Františka Filipovského staršího a vstupné či-
nilo dvacet, resp. čtyřicet krejcarů. Hlavním pořadatelem byl

Alois Nerad, t.č. předseda Občanské besedy (a pozdější staro-
sta města). Soudě dle podpisů na pozvánce se oslavy účastni-
ly desítky účastníků včetně významných osobností.

Ručně psaný dokument o rozměrech 33x21 cm se ve sbír-
kách muzea nachází od 40. let 20. století, věnoval ho MUDr. Jo-
sef Vančura z Přelouče. Pro ukázku zde publikujeme první stra-
nu pozvánky.

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 muzejních sbírek
+420 731 200 821, 
muzeum@ksmp.cz

Správná odpověw na naši fotografickou hádanku z listopa-
dového vydání Roštu byla:

„Na fotografii je někdejší Klausův dům v Přelouči (čp. 34).
Nacházel se v místech dnešního parčíku na křižovatce ulic Hra-
decká a 28. října (naproti restauraci U Kynterů) a byl stržen
v roce 1977. Opět se jedná o starobylý dům, který svým štítem
odkazoval na barokní stavitelství.“

Správných odpovědí jsme tentokrát obdrželi mnoho, ale ta
první přišla od paní Vlasty Malinské a ta se také stává naší lis-
topadovou vítězkou. Gratulujeme. 

Do prosincového vydání vám přinášíme novou hádanku
a naše otázka jako obvykle zní: Napište nám, kde byla poříze-
na a z jakých let přibližně pochází. 

Na Vaše odpovědi se těšíme opět v redakci Přeloučského
Roštu - rost@mestoprelouc.cz

12 / 2014 25

Co nemůžeme vidět... !

Pozvánka na Silvestra 1897 

Fotohádanka



Tato středně velká obec se nachází
na pravém břehu řeky Labe, severozá-
padně od Přelouče a lze ji dosáhnout po
silnici z Přelouče přes Břehy ve směru
na Kladruby n. L. ve vzdálenosti cca 6 km.
Daleko příjemnější byla pěší procházka
z náměstí TGM v Přelouči přes městskou
část „Na dole“ a lávku přes Labe. A to jsme
se již nacházeli v rekreační oblasti měs-
ta na tzv. Slavíkových ostrovech, což byla
skutečná oáza klidu a dále pak se pokra-
čovalo pěší cestou kolem vodních ploch
Starého Labe až ke vzpomenuté komu-
nikaci Břehy - Kladruby n. L. Tato pěší tra-
sa představovala časovou náročnost asi
3/4 hodiny pohodlné chůze. V dřívějších
dobách (do poloviny 20. století) bylo mož-
no také využít lanového přívozu přes La-
be v Semíně, a to buw levobřežními Po-
labinami z Přelouče, nebo od železniční
zastávky ve Lhotě pod Přeloučí. 

Dějiny Semína a rozhodující událos-
ti v časech minulých až do současnosti
jsou zachyceny v propagační publikaci
bývalého místního národního výboru
k 650 letému výročí obce z r. 1989 (au-
tor Jaroslav Trubač). Pro naše účely si pro-
to připomeneme jen to podstatné: první
známé záznamy o obci Semín pocházejí
z roku 1339, kdy ji držel vladyka Heřman
ze Semína. O jeho tvrzi je zmínka ještě
v r. 1497, kdy ji vlastnil včetně obce Vilém
z Pernštejna, avšak byla již ve stavu zpust-
lém. Vedle této tvrze byl vystavěn v po-
lovině 16. století patrový zámeček, který
byl později přeměněn na pivovar. Ten byl
v roce 1691 pak upraven do současné
podoby. Ve věžičce pivovaru byl zavěšen
malý zvon, kterým byli svoláváni občané
k robotní povinnosti. Po zrušení pivova-
ru byl objekt změněn na obytnou budo-
vu. Jinou významnou budovou v Semíně
je románský kostelík (snad již z první
poloviny 12. století) s dřevěnou zvonicí.
Tato pochází z 16. století a je stavební
kulturní památkou. Model zvonice je
umístěn v Národopisném muzeu v Pra-
ze a v Polabském muzeu v Přelouči. Z té-
že doby pocházejí i dva starobylé zvony
(Poledník a Ježíš). Kromě těchto dvou bý-
val ještě třetí, zvaný Umíráček, který byl
11. 4. 1918 sejmut a odvezen do vojen-
ské zbrojnice ve Vídni. Z významnějších
objektů stojí ještě za zmínku bývalá pa-
pírna (č. p. 14), která však byla v roce 1796

přestěhována do Opatovic n. L. a panská
pálenka (č. p. 27), která však na počát-
ku 19. století zanikla. Stejný osud posti-
hl i laboratoř na výrobu kyseliny sírové,
přebudovanou z bývalé sýpky (č. p. 17).
Skutečně unikátní semínskou zvláštnos-
tí je stavba „Semínského aquaduktu“ na
východním okraji obce, kde dochází k mi-
moúrovňovému křížení Opatovického
kanálu se sopřečskou Muldou (původ-
ně byl dřevěný, nynější konstrukce je oce-
lová na železobetonových pilířích. 

Z hlediska územně správního stojí
za zmínku, že po odkoupení semínské-
ho panství za Jaroslava z Pernštejna
v roce 1560 císařem Ferdinandem I. pro
následníka trůnu arciknížete Maxmi-
liána stal se následně (r. 1584-85) se-
mínský dvůr významným zásobovacím
zdrojem císařského hřebčína v Kladru-
bech n. L. 

Obec Semín bývala v minulosti obcí
malozemědělců, později byl však i zde
zaznamenán výrazný posun do činnosti
závislé, a to především v průmyslových
závodech v Přelouči, Semtíně či blízkých
Chvaleticích. V současné době nelze pře-
hlédnouti ani aktivity podnikatelské. 

V době před 2. světovou válkou, a čás-
tečně i během ní, býval Semín známým
rekreačním místem především pro četné
rodiny z Prahy, kterým mohl nabídnout
nejen jedinečné říční koupání v Labi
(včetně písečných pláží), blízkost lesů
k procházkám včetně sbírání hub, ale
též výborné stravování ve dvou místních
pohostinstvích, tj. u Pokorných a Krato-
chvílů. Většina těchto letních hostů se do
Semína opakovaně a ráda vracela. Míst-
ní společnost s.r.o. SEKO vybudovala vel-
ké přírodní koupaliště s kempem na pře-
spání v místech nedaleko semínského
aquaduktu, které je napájeno sopřeč-
skou Muldou s průtokem do Starého La-
be a odtud do Labe. 

Přátelé turistiky si jistě nenechají ujít
návštěvu chráněného území - Semínský
přesyp s významnou botanickou zajíma-
vostí kozincem písečným. Malé chráně-
né území se nachází vpravo nad býva-
lým pivovarem (rodiště Josefa Gočára)
v místě zvaném „Na kopci“. 

A nyní již k místním rodákům, kteří
se ve své době uplatnili u nás, případně
i v cizině. 

1. Čeněk Chvojka (na Ukrajině zva-
ný Vikentij Vjačeslavovič Chvojka), vý-
znamný český archeolog, který působil
na Ukrajině, objevitel východoevropské
neolitické kultury trypolské (podle obce
Tripolie) byl autorem odborných prací
o pravěkém osídlení Ukrajiny. 

Narodil se v roce 1850 v Semíně
v č. p. 46. Studoval na obchodní akade-
mii v Chrudimi a v Praze. Ve svých 26 le-
tech se přestěhoval do ukrajinského Ky-
jeva, kde učil na gymnáziu. Chvojku vždy
zajímala historie. Proto se jí věnoval i zde
a zasloužil se o zřízení Historického mu-
zea v roce 1884 v Kyjevě, kde sám pů-
sobil jako kustod. Navíc se mu podařilo
získat i povolení k provádění archeolo-
gických vykopávek. Tak v letech 1898
a 1901 nalezl Chvojka v Zárubyncích, ji-
hovýchodně od ukrajinské metropole Ky-
jeva stopy po neznámé kultuře a dospěl
k názoru, že to byli Slované, kteří tam
žili mezi 2. stoletím před n. l. a 2. stole-
tím n. l. Za největší jeho vykopávkový
úspěch je považován objekt tzv. zaruby-
něcké kultury.

Čeněk Chvojka zemřel 20. 10. 1914
v Kyjevě a je pochován v tamním Národ-
ním památníku. Na domě, který tam obý-
val, byla odhalena pamětní deska. 

2. Architekt Josef Gočár, jeden z nej-
významnějších tvůrců české architektu-
ry 20. století se narodil 13. 3. 1880 v Se-
míně v č. p. 1, tj. v panském pivovaře,
kde jeho otec Alois Gočár býval sládkem.
Svá architektonická studia zahájil r. 1898
na Vyšší státní průmyslové škole (oddě-
lení stavitelství) v Praze. Po jejím ukon-
čení (r. 1902) nastoupil do školy archi-
tektury při uměleckoprůmyslové škole,
kterou absolvoval r. 1905. Byl nejvýznam-
nějším žákem a později spolupracovní-
kem Jana Kotěry. Nebylo tedy divu, že po
jeho smrti (17. 4. 1923) pokračoval od
r. 1924 v jeho intencích na akademii vý-
tvarných umění právě jeho žák Josef Go-
čár. Jako profesor působil na AVU v le-
tech 1924- 1939, z toho v letech 1928 až
1931 ve funkci rektora. Gočár dovedl
svým osobním příkladem zapůsobit na
žáky, kteří se aktivně uplatňovali v zá-
pase o moderní českou architekturu a je-
jí mezinárodní postavení. K jeho nejvý-
znamnějším žákům patřil m. j. Jaroslav
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Frágner, architekt mnohostranných zájmů,
který po roce 1945 převzal vedení školy
architektury na Akademii. 

Z realizovaných projektů arch. Gočá-
ra si připomeneme dům u Černé Matky
Boží v Celetné ulici (1911-12), Lázeňská
dům - Gočárův pavilon v Lázních Boh-
daneč (1911-13), právě s Bohdančem
jsou spjaty počátky Gočárovy tvorby, ne-
bor zde prožil delší část svého dětství
a vytvořil v roce 1904 společně se Sta-
nislavem Suchardou hrobku pro své ro-
diče. V letech 1921 až 1923 navrhl ve
spolupráci se sochařem J. Štursou palác
Legiobanky v Praze, dále to byla Strna-
dova vila v Praze (1925-27) a palác Agro-
banky, některé školy, školky a budovy
Okr. Úřadu a Ředitelství státních drah
v Hradci Králové (1923-29), palác Fénix
na Václavském náměstí (1927-29), kos-
tel sv. Václav a v Praze - Vršovicích (1929-
-30). V roce 1928 dokončil úspěšný regu-

lační plán města Hradce Králové. Právě
v tomto městě a sousedních Pardubicích
(viz Grand hotel) byly realizovány někte-
ré jeho významné projekty. 

Gočár zůstal po celý život věrný tra-
dici empíru a klasicismu, kterou slučoval
s pozdní secesí, kubismem, obloučkovým
kubismem, novomodernou 20. let a funk-
cionalismem o kultivovaných syntéz. Byl
také oceněn velkou cenou v Paříži (1925),
získal rovněž francouzský řád Čestné le-
gie (1926), v roce 1927 byl zvolen členem
České akademie věd a umění. 

Gočár zemřel 10. 9. 1945 v Jičíně.
U příležitosti jeho stého výročí narození
byla v roce 1980 na jeho rodném domě
č. p. 1 v Semíně odhalena pamětní deska. 

Tímto vzpomenutím významných se-
minských rodáků chtěl autor připome-
nout skutečnost, že i mnohé výrazné
osobnosti české společnosti 19. a 20. sto-

letí pocházejí často i z prostředí ryze ven-
kovského. 

Autor: Frant. Hollmann

Příspěvek byl již zveřejněn týmž autorem
ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka
v čísle 7-8 r. 1997. 

Prameny:
J. Trubač, Semín - 650 let obce (1339-
-1989) - MNV Semín 1989
E. Pacner: Kdo byli první Slované? (Přílo-
ha Mladé fronty ze dne 26. 5. 1964)

Poznámka: zařazení příspěvku do pro-
sincového Přeloučského Roštu je též po-
děkováním za spolehlivé plnění pracov-
ních povinností dvěma pracovnicím ze
Semína (pí Janě Kulkové a Míše Soblo-
vé) v Pečovatelském domě města Přelou-
če a společně s ostatními pečovatelkami
též potřebným občanům našeho města.

Přespání Světlušek
Společně s Machem a Šebestovou a s pomocí kouzelného

sluchátka jsme odjeli na jinou planetu. Stvoření, která tam ži-
jí, jsou Zimixové. Bohužel Machovi a Šebestové ukradli kou-
zelné sluchátko, bez něhož jsme se nemohli vrátit. A tak při-
spěchal na pomoc vědec. Vědec řekl, že nám pomůže. Plnili
jsme jeho úkoly a za každý splněný úkol jsme dostali kousek
robota. Vědec ho pak postavil. Všichni jsme si ho museli vyzkou-
šet, jestli nepotřebuje něco dodělat, nebo prozkoušet. Když by-
lo vše hotovo, všichni šli ven i s robotem. Robot zničil Zimixe
tím, že obrátil sklenice se svíčkou. Pak jsme se mohli pomocí

sluchátka vrátit zpět do klubovny a užívat si další program,
který pro nás vedoucí připravili.

Martinka Miláčková

Přespání Plamínků
Z 31. 10. na 1. 11. 2014 měli naši nejmenší, Plamínci, pře-

spání v klubovně. Užili si spoustu her jak pohybových, tak na
postřeh či výtvarně zaměřených. Děti plnily i další úkoly potřeb-
né k najití Tarky Šmouly. Největším překvapením pátečního ve-
čera byl pan dirigent, se kterým si povídaly o hudebních ná-
strojích a zahrály si s ním na orchestr. Přespání se vydařilo,
děti na něj vzpomínají do tew.

Alča Leksová
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Bohumil Čejka se narodil 31. srpna
roku 1884 v Újezdci u Čáslavi (Petrovi-
ce I - Újezdec) v zemědělské usedlosti,
spadající do sboru evangelické (reformo-
vané) církve v Opatovicích u Čáslavi. Vze-
šel z venkovské rodiny, odchován Pís-
mem svatým a písmáckými ideály. 

Jeho rodiče byli Václav Čejka (1855-
-1934) a Marie roz. Černíková ze Švábino-
va (1860-1926). Měl dva mladší souro-
zence - bratra Josefa (1886-1961) a sestru
Marii (1892-?, neprovdaná).

V mládí formoval jeho výrazný dušev-
ní profil, charakter a zbožnost na gym-
naziu v Kolíně nezapomenutelný Čeněk
Dušek. (ThDr. Čeněk Dušek, 1843-1918,
významný představitel českého evange-
lictví na přelomu 19. a 20. století, církev-
ní i veřejný činovník, kazatel, publicista
a pedagog.) Na evangelickém učitel-
ském ústavě v Čáslavi na něho význam-
ně zapůsobila osobnost Františka Ko-
záka s ostatními pedagogy kolem něho.
(Jan Blahoslav Kozák, 1888-1974, filozof,
v letech 1910-14 působil jako evangelic-
ký vikář a učitel na evangelickém uči-
telském ústavě v Čáslavi, profesor Uni-
verzity Karlovy, v letech 1947-1948 děkan
filozofické fakulty). Po celý život byl za-
stáncem T. G. Masaryka a výrazně pozi-
tivně vnímal jeho osobnost. 

Po ukončení studia nastoupil do cír-
kevní školy ve Chvaleticích. Zde se ože-
nil, vzal si dceru Matěje Novotného, se-
dláka a starosty v Trnávce. Ve Chvaleticích
se manželům narodili dva synové Vlas-
timil (1910-1974) a Bohumil (1912-1983).
Narukoval do 1. světové války, zúčastnil
se bojů u Haliče, později byl nasazen

v Debrecíně. Jeho manželka s oběma ma-
lými syny žila po dobu jeho nasazení ve
válce u svých rodičů v Trnávce. Po demo-
bilizaci se rodina přestěhovala do Pře-
louče, kde začal učit na obecné škole,
také na pokračovací škole a asi také na
škole měšranské. Později byl řídícím uči-

telem (ředitelem) obecné školy. Zemská
školní rada ho dnem 1. 9. 1939 převedla
„na trvalý odpočinek“. V Přelouči v Žižko-
vě ulici č. 607 žil se svou manželkou Ma-
rií až do roku 1970, kdy se odstěhovali
do Prahy-Libně, do domu, kde žil jeho
syn Bohumil s rodinou.

V Přelouči zaujal při své kvalifikaci
a hudebním nadání jedno z předních míst
i mezi kulturními pracovníky. Jako aktiv-
ní člen farního sboru Českobratrské církve
evangelické, jako dirigent pěveckého sbo-
ru a varhaník, jako presbyter a kurátor,

měl pozitivní a tvůrčí účast na dění ne-
jenom v církvi, ale též v Přelouči. Měl rád
lidi kolem a bylo mu to opláceno láskou,
vděčností a uznáním. Málokterý kurátor
požíval v církvi takový respekt, důvěru
a autoritu jako on. Byl kvalifikovaný vy-
chovatel a kulturní pracovník, stejně do-
bře měl i všecky nutné předpoklady pro
to, stát se jako kazatel duchovním pra-
covníkem, nebor mu byla dána znalost
Písma i mistrovství slova, nadto pak měl
pastýřsky moudrý vztah k lidem. 

V období První republiky se též vý-
razně angažoval v Sokole, byl starostou
obce sokolské, jednatelem, vzdělavate-
lem. Jeho manželka Marie byla okrsko-
vou náčelnicí dorostenek. Ovládal hru na
několik hudebních nástrojů (klavír, varha-
ny, housle, violu, kontrabas). Byl sbor-
mistrem smíšeného pěveckého sboru Jo-
sef Bohuslav Foerster, hrál v přeloučské
filharmonii a komorním souboru.

Pan řídící zesnul v Praze 28. prosin-
ce 1971 ve věku 87 let. Rozloučení se
konalo 3. ledna 1972 ve strašnickém kre-
matoriu, při němž bohoslužbou poslou-
žil člen synodní rady Českobratrské cír-
kve evangelické Miloš Šourek, farář sbo-
ru v Praze-Libni. Rozloučení se konalo
za velké účasti přátel z Prahy, Chvaletic,
Opatovic, Přelouče a mnoha jiných míst.
Pohřebním kázáním na text Žalm 71,17-
-18 a Job 4,3-4 byl viditelně dán výraz
značné popularitě a hluboké vděčnosti,
které se pan řídící doposledka těšil jako
učitel pro své veliké dílo v oblasti výcho-
vy, kultury a zejména pak pro svou de-
sítiletí trvající věrnou a obětavou práci

12 / 2014 29

Historie !

Pan řídící Bohumil Čejka - 130 let od jeho narození

Loučení manželů Čejkových s přáteli v roce 1970 před jejich odjezdem do Prahy. 
Mnozí z nich již nežijí, pro jejich potomky zajímavá fotografie. Autor fotografie ing. Jan Závodský



v církvi, nejprve v evangelickém sboru
ve Chvaleticích a potom po dobu téměř
půlstoletí v evangelickém sboru v Pře-
louči. 

Za svůj život vychoval ve škole velké
množství žáků, kteří na něho s povděkem
vzpomínali. Mnozí z nich se stali pozdě-
ji významnými osobnostmi v oblastech
vědy, lékařství a umění. Řadu žáků na-

učil též hře na klavír, některé z nich i hře
na varhany. 

Šrastné manželství bylo mu přínosem
a oporou nesmírné ceny na celý život.
Patřil k učitelské generaci, která se ve
smyslu reformačního českého odkazu
zasloužila o duchovní i mravní probuze-
ní a povznesení národa a přispěla pro-
nikavě k jeho osamostatnění v roce 1918.

Jeho věrná manželka Marie Čejková
(nar. 18. 5. 1891 na statku Matěje a Anny
Novotných v Trnávce u Přelouče), zemře-
la 7. 9. 1973 v Praze. 

Autor článku stále vzpomíná na veli-
ce časté pobyty u svých prarodičů v Pře-
louči, rozhovory s dědečkem, jeho vyprá-
vění, životní vzpomínky a názory. Je mu
vděčný, že ho uvedl do oblastí hudby
a hry na varhany, historie, umění apod.
Fotografie manželů Čejkových je z roku
1970 před jejich odstěhováním do Prahy. 

Bohumil Čejka,
vnuk

Prameny:
Kázání faráře Miloše Šourka při pohřbu
emerit. řídícího učitele Bohumila Čejky
v krematoriu ve Strašnicích dne 3. ledna
1972
http://rodopisna-revue-online.tode.cz/
/2012-3/14-15_flegl-dusek.pdf
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakul-
te/historie-fakulty/prehled-dekanu-ff-
-uk/kozak/
Evangelický týdeník Kostnické jiskry č. 3,
19. ledna 1972, Vzpomínka na Bohumi-
la Čejku, autor Josef Závodský 
Osobní archív a vzpomínky autora

Autor fotografie Jan Závodský 
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Dění v Jakub klubu
V listopadu jsme se věnovali tématu I s hendikepem se

žije… Našim cílem bylo poukázat, aby si děti uvědomovaly,
že mezi námi žijí lidé, kteří mají nějaký zdravotní hendikep.
Děti se dozvěděly, jaké to je žít se zrakovým či tělesným posti-
žením. Připravili jsme pro ně různé aktivity, aby si vyzkouše-
ly zážitek „potmě“. Autoškola Peml pro nás připravila ukázku
vozidla, které je upraveno pro tělesně postižené lidi. Děti tak
viděly, že i lidé s tělesným hendikepem mohou vykonávat čin-
nosti jako lidé zdraví, tedy i řídit vůz. Tito lidé tak získávají
možnosti být v životě méně závislí na pomoci druhých osob.
Dále jsme se věnovali našim běžným činnostem, psaním do-
mácích úkolů, hrám, tvoření z barev na sklo…. Pro děti byl při-
praven turnaj v Dobblu, kde změřily své paměrové dovednosti.
I nadále pokračujeme v našem programu o vaření. Děti si s na-
ší pomocí vaří samé dobroty. Již si pochutnaly na guláši, jableč-
ném koláči, polévce nebo sladké krémové pochoutce. 

Měsíc prosinec bude ve znamení nejkrásnějších svátků
v roce - Vánoc. V klubu si budeme chtít navodit vánoční atmo-
sféru, proto si ho náležitě vyzdobíme. Čeká nás tvoření advent-
ních věnců, výroba vánočních ozdob a pečení vánočního cukro-

ví, vánočky a zdobení perníčků. Na začátku prosince připravíme
dětem, společně s družinou ZŠ, mikulášskou besídku, na kte-
rou za námi přijde i čert s Mikulášem. Nakonec se s dětmi
rozloučíme vánoční besídkou, kde nebude chybět ani vánoč-
ní stromeček s dárky. Až se po prázdninách uvidíme,už se bu-
de psát nový rok, rok 2015. 

Rádi bychom dětem, a nejen jim, popřáli, aby ten následu-
jící rok byl plný zdraví, štěstí, lásky, velkých úspěchů a nových
zážitků.                                                 Mirka a Šárka

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

Inzerce



Podpora rodiny, 
sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi
Daruj dárek potřetí - Vánoce 2014

Potřetí v historii naší služby otvíráme sbírku vánočních dár-
ků pro děti ze sociálně slabých rodin na Přeloučsku. Naše orga-
nizace poskytuje těmto rodinám sociálně aktivizační služby
od září 2011. V minulých letech se díky dobrým lidem povedlo
dárky shromáždit, setkali jsme se však také s odmítnutím, ne-
libostí i kritikou naší práce. Letos přesto prosíme znovu - po-
mozte nám s opatřením vánočních dárků. Každému dítěti
z našich uživatelských rodin přispíváme jedním dárkem. Zaru-
čujeme se, že dárky předáme v pořádku, včas a do správných
rukou. Tady je jejich přehled:

č. Dárky pro malé holčičky i větší slečny

1. Baby annabell
2. Tablet 
3. Tablet II
4. Velkou encyklopedii o světě, dívka 13 let
5. Rodinnou sadu společenských her, např. v nabídce Tesca
6. MP3 přehrávač
7. Kočárek s panenkou, menší, holčičce jsou 2 roky
8. Kočárek s panenkou II, také menší
9. Stříbrné náušnice, holčičce jsou 2 roky

10. Sada výtvarných potřeb, pastelky, vodovky, voskovky, 
modelínu, náčrtník atd.

č. Dárky pro kluky

11. Auto na dálkové ovládání
12. Plyšový medvěd panda
13. Odrážedlo Piccolo, katalog hraček Globus, str. 29
14. Auto na dálkové ovládání II
15. Letadélko, nejlépe na setrvačník
16. Plyšová natahovací melodická hračka, pro miminko

Vyberte si prosím ze seznamu dárek, který byste chtěli kou-
pit a ozvěte se nám na tel. 731 598 914 nebo email hudco-
va.charita@seznam.cz. Domluvíme si podrobnosti.

Dárek z loňské akce

Těšíme se na Vaše ohlasy a doufáme ve Vaši štědrost
a pochopení. Předem upřímně děkujeme.

Všem čtenářům Roštu přejeme klidné prožití vánočních
svátků ve zdraví a v kruhu milující rodiny.

pracovnice služby Podpora rodiny, 
Rita Hudcová, Pavlína Křepská

Tříkrálová sbírka 2015
Je to již patnáctiletá tradice, kdy v ulicích Přelouče potkává-

te koledníky Tříkrálové sbírky. Přípravy na další ročník vrcho-
lí a jsme moc vděční ředitelům a ředitelkám základních škol
v našem regionu za jejich aktivní spolupráci. Bez jejich zapo-
jení bychom nemohli navštívit všech 40 obcí jako v minulých
letech. 

V lednu 2015 bude sbírka probíhat od neděle 4. do čtvrtku
8. ledna. V neděli 11. ledna bude slavnostně zakončena tra-
dičním benefičním koncertem žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Ja-
kuba od 15 hodin. 

Pro připomenutí, výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 byl 147 400 Kč.
Naší organizaci se vrátilo 65 % částky, tj. 95 810 Kč. Z těchto
prostředků platíme pronájem prostor charitního šatníku. V na-
šich pečovatelských a aktivizačních službách pro seniory jsme
z výtěžku uhradili část provozních nákladů, jelikož dotace ná-
klady nepokryjí. Pro Jakub klub jsme nakoupili nové vybavení,
které děti uvidí až u vánočního stromečku: Pro dobrovolníky
jsme z těchto finančních prostředků uhradili jejich vzdělává-
ní, občerstvení při setkání, poukázky jako odměnu za dobro-
volnickou činnost a odbornou literaturu. Všechny Charity Krá-
lovéhradecké diecéze věnují 5% výtěžku na konkrétní záměr
v rámci projektu Adopce na dálku v Indii. Loni jsme společ-
ně zakoupili školní autobus, letos to bylo na kvalifikační kur-
zy pro nevyučenou a nevzdělanou mládež a večerní dětské
vzdělávání v oblasti Bangalore a mzdu pro řidiče školního
autobusu. 

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky vystave-
né Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Prů-
kaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko
diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit
s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž
vyžádat. Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně
zapečetěná místně příslušným městským úřadem. Číslo po-
kladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je
umístěna také nálepka se znakem Charity.

Záměr využití Tříkrálové sbírky 2015 je podpora Dobro-
volnického centra, částečně podpora tábora dětí Jakub klubu
a doplnění potřebného vybavení klubu, zajištění prostor pro
charitní šatník a příprava projektu na novou chráněnou díl-
nu pro lidi se zdravotním a duševním postižením. 

Srdečně jste všichni zváni na Tříkrálový benefiční koncert
žáků ZUŠ Přelouč v neděli 11. 1. 2014 od 15 hodin do kos-
tela sv. Jakuba. Do té doby nás čeká ještě advent a Vánoce,
tak vám přeji klidné prožití adventu, radostné vánoční svátky
a rok 2014 prožitý v lásce.

Zdenka Kumstýřová + 
+ Kašpar, Melichar a Baltazar
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Čas očekávání - Advent
Milí občané, je tady čas adventní, čas očekávání svátků vá-

nočních. Na mnoha místech i u nás v Pře-
louči se scházíme v tuto dobu, abychom
se tak trochu nechali „zapálit“ atmosférou
adventu. Občas se v médiích objevují ná-
zory lidí, kteří se přiznávají, že se na vá-
noce netěší, že je vánoce dokážou spíše
„napálit“! A možná se jim to skutečně sta-
lo, ale můžou za to vánoce? Předvánočním

symbolem je již svatý Mikuláš, který stále
inspiruje ke štědrosti, k charitě a dobročin-
nosti a přináší radost nejenom dětem, ale
i nám dospělým. Nezapomínejme, že dár-
ky jsou jedním z projevů lásky (stačí ma-
lé). Češi mají dobré srdce! Adventní věnec
je krásný symbol, který patří již pevně do
našich tradic, jako symbol vítězství, 4 advent-

ních nedělí, ale i světla. Legendy o svaté Barboře, a svaté Lucii
přinášejí o trošku více světla do našich životů, když se snaží-
me dobře žít, třeba i ve víře v Boha, Pána Ježíše a úctě k bliž-
ním či sobě. Tento výtisk roštu právě vychází v den, kdy večer
chodí Mikuláš s andělem, nebo i čertem, protože i dnes jsou
lidi připraveni dělat něco pro druhé. Díky Bohu za ně, za všech-
ny ochotné a sloužící lidi. Ale přichází i únava ze služby, zne-
chucení, smutek, shon a beznaděje. Proto je nutné znovu a zno-
vu se ztišit, zastavit, modlit k Bohu, prosít o pomoc a odpočívat.
Tak potom můžeme
slavit advent správně,
očekávat Narození Pá-
ně. Dne 23. listopadu
při poslední mši před
adventem, v 34. Neděli
s názvem „Ježíše Kris-
ta Krále“ náš chrámo-
vý sbor zapěl španěl-
skou píseň z Taize:
(El Senyor és la mea
forca): „Každý den Pán
mi sílu dává!“ Nechr se
stane Pán Ježíš i vaší
oporou při každoden-
ní modlitbě. A přijwte
na Adventní koncert
7. 12. 2014 v 17:00 do kostela sv. Jakuba, nebo na Du-
chovní obnovu s řeholními sestrami 13. 12.2014 v 13:00
na faře. Téma: „Boží milosrdenství trvá navěky“, kafe a ko-
láč bude k občerstvení.

Čas radosti - Vánoce! 
Ve vánoční čas se naše srdce proměňu-

je v lepší. Stále mám tento dojem, alespoň na
Štědrý den a Boží hod. Atmosféra Boží lásky,
která proniká hradby lidských srdcí je v tyto
dny více hmatatelná. Chceme slavit vánoce,

jako svátky míru a klidu a zároveň slavit narozeniny Božího
syna. „Nebot se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož
rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce,
Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Izajáš 9,5; Tak
říká starodávné proroctví a evangelista Lukáš dodává: „Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám
bude znamením: Naleznete dětátko v plenkách, položené do
jeslí.“ Lukáš 2,11; Pro jednu moji známou je to fakt, protože
se jim nedávno narodilo dlouho očekávané děrátko a zpráva
o tom mě velmi potěšila. 

Poděkování 
Děkuji představitelům Města Přelouč za (každoroční) i le-

tošní finanční příspěvek 50.000 na opravu kostela sv. Jakuba
a za dobrou spolupráci. Přeji paní starostce Burešové a spo-
lupracovníkům i všem Vám občanům Požehnané svátky Vá-
noční a šrastný Nový rok 2015.          Váš P. Lubomír Pilka 

Mše svaté ve Vánoční době v Přelouči
$ Středa 24. 12. Mše svatá „Půlnoční“ v 24:00 hod.
$ Čtvrtek 25. 12. Mše svatá na Boží hod v 9:30 hod. 
$ Pátek 26. 12. Sv. Štěpán v 8:00 hod.
$ Středa 31. 12. Silvestr v 16:00 hod.
$ Neděle Svaté rodiny 28. 12. v 9:30 hod.
$ Nový rok 1. 1. 2015 Bohorodičky Panny Marie v 9:30 hod.
$ Neděle 4. 1. „Tříkrálová“ v 9:30 hod.

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den 24. 12. 2014 14:00 - 17:00
Boží hod 25. 12. 2014 14:00 - 17:00
Sv. Štěpán 26. 12. 2014 15:00 - 17:00
Svaté Rodiny 28. 12. 2014 15:00 - 17:00
Nový Rok 1. 1. 2015 15:00 - 17:00
Tři Krále (neděle) 4. 1. 2015 15:00 - 17:00
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

KAŽDÝ DEN
In the lord, I'll be ever thankfull. 

In the lord I will rejoice. 
Look to god, do not be afraid. 

(Lift up your voices, the Lord is near) 2x 

Každý den Pán mi sílu dává,
písní mou je můj Pán.

On se stal mým spasením.
(Když kráčím s ním, nemusím se bát) 2x

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stäkre, mein Licht.
Christus meine Zuversicht.

(Auf dich vertrau ich, und frücht mich nicht)

Přikládám anglickou a německou verzi textu
pro lepší pochopení dost rozdílných překladů

POZVÁNÍ NA VÁNOÈNÍ KONCERT
Dne: 21. 12. 2014 v 17:00
Kde: kostel Sv. Jakuba - Pøelouè
Varhany: Prof. Václav Uhlíø
Zpìv: Chrámový sbor - Ad Libitum
Sbormistr: Jiøí Kupka
Sólistka na zobcovou flétnu: Marie Ptáková, DiS.

Zazní: písnì a skladby s vánoèní 
tematikou, èeských i zahranièních

autorù a varhaní improvizace

SRDEÈNÌ VÁS ZVEME



Dobrý den vážení čtenáři. Jak ten rok
utekl! Máme tu prosinec, měsíc štědros-
ti, štěstí, odpuštění a nákupního a kuchyň-
ského šílenství. Každý rok si říkáme „příš-
tí rok už to budu dělat jinak“, ale skutek
utekl. Je to tu zas. Jsem tu i já s recepty,
které vám možná ušetří trochu času. 

Blesková polévka
Co budete potřebovat: lžíci sádla, vel-
kou hrst jemné krupice, vajíčko, vy-
chladlý vývar (z kostky), drcený kmín,
mletý pepř, sůl, na sucho opečené kos-
tičky veky.
Postup: na sádle dorůžova osmažte kru-
pičku, přidejte špetku kmínu, soli a pep-
ře. Vyklepněte vajíčko a rychle rozmíchej-
te. Zalijte vývarem, krátce povařte. Dle
chuti si dejte do talíře osmaženou veku. 

Zeleninová s klobásou
Co budete potřebovat: Babiččinu zele-
ninovou směs - poznámka - kupuji ji
v Penny, velkou cibuli, lžíci sádla, klo-
básu, dvě středně velké, na kostičky
nakrájené brambory, kostku masoxu,
sůl, pepř, hladkou mouku na zahuš-
tění. 
Postup: na sádle zpěňte cibuli, přidejte
na kolečka nakrájenou klobásu, krátce
orestujte. Podlijte vodou, přidejte bram-
bory a kostku Masoxu. Vařte do doby,
než jsou brambory téměř měkké. Přidej-
te zeleninu. V hrnečku rozšlehejte velkou
lžíci mouky, kterou vlijte do polévky. Mí-
chejte, aby se mouka nepřichytila ke dnu

hrnce. Vařte do změknutí brambor a ze-
leniny. Dochurte. Podávejte s chlebem. 

Rybí filé s hořčicí a okurkami
Co budete potřebovat: rybí filé, něko-
lik plátků anglické slaniny (bez kůže),
sterilované, na malé kostičky nakráje-
né, okurky, Ramu na vymazání pečící
nádoby, plnotučnou hořčici, citrono-
vou š�ávu na pokapání, plátky tvrdého
sýra, sůl, pepř. 
Postup: rybí filé po obou stranách osolte
a opepřete, pokapejte citronovou šrávou.
Remosku (pekáček) dobře vymažte tu-
kem, dno vyložte slaninou. Na ni polož-
te plátky filé. Potřete je hořčicí (nešetře-
te) a posypte okurkou. Pečte asi 20 minut.
Na rozpečené filé přiložte plátky sýra
a ještě dopečte (10 minut). Před podává-
ním můžete jednotlivé porce poprášit
mletou sladkou paprikou. 

Kapr na svíčkové zelenině
Co budete potřebovat: porce kapra bez
páteře, na drobné kostičky pokrájenou
svíčkovou zeleninu, bobkový list, no-
vé koření, máslo (Ramu), sůl, pepř, ci-
tronovou š�ávu, ocet, cukr. 
Postup: porce kapra nasolte, opepřete
a nechte hodinu v ledničce odležet. Ores-
tujte zeleninu s kořením, mírně podlijte
vodou a krátce poduste, ochurte špetkou
cukru a octa, přendejte do remosky. Na
ni položte porce kapra. Pečte přibližně
30 minut. Zeleninu nepasírujte, podávej-
te jen tak. 

Ve vánočním čase nesmí chybět ně-
co sladkého. Nabídnu vám jeden z mno-
ha receptů, který zvládne i začátečník.
U pečení mně vadí, že se musí dodržo-
vat gramáže u jednotlivých ingrediencí.
Proto se budu snažit vám je říci dosti
přesně. 

Tvarohový koláč
Budete potřebovat: 300 g polohrubé
mouky, 1/2 sáčku prášku do pečiva,
120 g cukru, jednu kostku Hery, 4 vej-
ce, trochu mléka. 
Na tvarohovou náplň: 200 g cukru,
2 vejce, 3-4 kostky měkkého tvarohu,
trochu citronové kůry, 2 sáčky vanil-
kového pudinku, hrstku rozinek na-
močených v rumu, na vymazání pečí-
cího papíru a pomoučení trochu tuku
a mouky. 
Postup: v rozměklém tuku rozmíchejte
cukr, následně přidejte po jednom va-
jíčku. Pozvolna zamíchejte mouku s práš-
kem do pečiva a trochou mléka. Vymíchej-
te hladké těsto (nejlepší je to robotem).
Rozprostřete je na vymazaný a pomou-
čený pečící papír na plechu. Na ně při-
dejte tvarohovou náplň. Tu si připravíte
následovně: do tvarohu vmíchejte žlout-
ky, cukr, pudinkový prášek, citronovou
kůru, rozinky. Na závěr jemně vmíchejte
tuhý sníh z bílků, který si připravíte bo-
kem. Pečte pozvolna ve středně teplé
troubě (120-130C). 

Dobrou chur. 

Krásné Vánoce a pevné zdraví
v roce následujícím vám přeje

Pavel Culek
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Kulinářské okénko !

Tisková zpráva
Pardubice 21. 11. 2014 

Představenstvo Vodovody a kanaliza-
ce Pardubice, a.s. na svém jednání dne
20. 11. 2014 schválilo cenu pro vodné
a stočné platné od 1. 1. 2015. Dozorčí ra-
da společnosti vzala toto rozhodnutí dne
21. 11. 2014 na vědomí. 

Klesající trend spotřeby vody nadále
pokračuje i v roce 2014. Specifické množ-
ství vody fakturované domácnostem v ro-
ce 2014 se snížilo o 1 l/osoba/den a či-
ní 82 l/osoba/den. 

Představenstvo rozhodlo ponechat
cenu vodného a stočného ve výši roku
2014, tj.: 

základ  DPH (15 %)  celkem 

vodné 30,61 Kč 4,59 Kč 35,20 Kč 
stočné 38,96 Kč 5,84 Kč 44,80 Kč 

Celkem 69,57 Kč 10,43 Kč 80,00 Kč

V naší společnosti se jedná o cenu
jednosložkovou, která obsahuje veškeré
ekonomicky oprávněné náklady a přimě-
řený zisk. 

Cena pro vodné a stočné je v soula-
du se zákonem č. 526/1990 Sb., o ce-
nách, ve znění pozdějších předpisů, vy-
hláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou
se provádí zákon o cenách a cenovým
výměrem MF ČR - věcně usměrňované
ceny - platným pro příslušné kalkulační
období, jakož podle vyhlášky č. 428/2001
v platném znění, kterou se provádí zá-
kon o vodovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu - dle přílohy č. 19 této
vyhlášky. 

Vedení společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Kulinářské okénko

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. 
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE, IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999 



Jak jsme již uvedli v minulém čísle Roštu, má Orel Přelouč
v soutěžích České florbalové unie přihlášeno celkem 9 družstev,
a proto není možné v souhrnném zpravodajství o činnosti od-
dílu florbalu za poslední měsíc uvést informace o všech druž-
stvech. Postupně se tak zaměřujeme vždy na ty týmy, které ten
který příslušný měsíc hrály doma v Přelouči a autoři článků je
měli možnost sledovat přímo v akci.

15. + 16. 11.: Muži A - Černá série prolomena, 
první letošní vítězství za 3 body

Po první letošní sklizni 2 bodů v divizi C (4. nejvyšší soutěž)
za vítězství v prodloužení proti Dačicím v minulém kole, chtělo
mužské áčko doma navázat na tento úspěch. V sobotu po zmat-
cích v obraně dostala Lubná od nás dárek v podobě 3 bodů.
Zato nedělní pokus o reparát proti Litomyšli mužům sednul se
vším všudy.

Orel Přelouč - TJ Lubná 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)
Hned v prvním střídání jsme po minutě držení míčku byli

odměněni za trpělivost. Kurka našel ve druhé vlně Pleskota
a ten střelou nad rameno proměnil. Jenže hned vzápětí jsme
začali odkrývat náš problém celého zápasu, a to nepochopitel-
né zkraty v obraně. Lubné jsme takto do 8. minuty naprosto da-
rovali otočení skóre. 

Zlepšenou hrou do konce třetiny se nám ale povedlo vyrov-
nat a na začátku druhé třetiny jít znovu do vedení. Pěkné ak-
ce s Jezdinským začal sehrávat navrátilec do sestavy Ledecký.
Zejména jeho pohotové zakončení a gól na 3:2 po lahůdkové
standardce z rohu měl vysoké parametry. Zápas jsme začínali
mít ve své režii, jenže... 

Nahození od půlky, které Bulíček vychýlil přesně do naší ši-
benice, začalo neomylně naplňovat scénář dobře rozehraných
zápasů této sezony se špatným koncem. Místo brankového vy-
jádření naší solidní hry, nám na pár minut vypnou hlavy a sou-
peř nám během doby temna brankově odskočí. To se nám přesně
stalo i po zbytek druhé třetiny proti Lubné až do stavu 3:5. V po-
slední třetině se hosté už jenom pečlivě soustředili na tuhou de-
fenzivu. I když jsme se dostali na dostřel jednoho gólu, víc už jsme
z našeho polotlaku a pološancí nevytěžili. Ačkoli to nerad píšu
a ve svých reportážích nedělám, některé (ne)verdikty a způsob
rozhodování dvojice Riegel, Trung byly více než podivuhodné!

Komentář trenéra domácích Bíny: „Vyrovnané utkání kde nás
vlastní chyby obraly o body.“

Komentář trenéra hostí Kuchty: „Děkujeme soupeři za čest-
ný boj, myslím si, že utkání bylo vyrovnané se šrastnější koncov-
kou pro nás.“

Orel Přelouč - FBC Peaksport Litomyšl 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Proti Litomyšli jsme sehráli před sezonou přípravný zápas,

ve kterém nás soupeř jednoznačně předčil ve všech směrech.
I v převážné části první třetiny jsme tahali za kratší konec, ač-
koli pár záblesků nadějných šancí dávalo tušit, že dnes proti
nám nestojí úplně ta samá Litomyšl jako v přípravě.

Naštěstí Albrecht v bráně inkasoval pouze jednou, když ne-
stačil na tečované nahození. Druhá třetina převážila psychické
síly na naší stranu protože: za 1. ke skvělému výkonu se roz-
chytal Albrecht v bráně a za 2. téměř celých 10 minut v kuse
jsme se bránili v oslabení (dokonce i dvakrát 5 na 3), které jsme
nejenže přečkali bez potrestání, ale dokázali v něm držet mí-
ček lépe než při hře 5 na 5. 

Tato fakta nás postupem času obrovsky nakopávala a v pře-
stávce před poslední třetinou se neslo kabinou silné odhodlá-
ní ke zvratu zápasu. Poslední třetina už byla jen o nás. Ledec-
ký vypíchnul na půlce míček a upaloval sám na bránu, kde se
se zakončením opravdu nemazal a křížnou střelou do šibeni-
ce srovnal na 1:1. Za pár minut vystihl do té doby sedící Veru-
náč rozehrávku a ve dvojici s Pozlerem zařídili naše vedení. 

Litomyšl si sice vzala time-out, ale jejich nervózní a nepřes-
ná hra nás pod nějaký soustavný tlak nedostávala. A když se
šance vyskytla, byl na svém místě pozorný Albrecht. V poslední
minutě utekl do brejku Jezdinský a byl v šanci faulován. Způ-
sob, s jakým si potykal s trestným střílením, byl parádní. Míček
hop sem, hop tam a šup, střela pod víko - 3:1, čímž stvrdil na-
še první letošní vítězství za 3 body. Věříme, že v podobných vý-
konech budeme v divizi pokračovat i nadále, protože tenhle
tým potenciál má, jen ho v sobě musí probudit!

Komentář trenéra domácích Bíny: „Po dlouhé době jsme
předvedli kvalitní výkon navíc proti těžkému soupeři. Body za-
slouženě zůstávají doma. Utkání bylo vyrovnané a pro diváky
určitě atraktivní. Díky hráčům za výkon.“

Lakonický komentář trenéra hostů Jocha: „Zápas jsme
měli vyhrát.“

23. 11.: Tým mladších žákyň a žáků poměřil doma síly
s týmy z Pardubic a Hradce Králové 

V neděli 23. listopadu proběhl v přeloučské hale další tur-
naj ligy mladších žáků Pardubického a Královéhradeckého kra-
je. Vzhledem k tomu, že do oddílu florbalu Orla Přelouč se hlá-
sí čím dál více děvčat, rozhodlo vedení našeho oddílu, že vytvoří
v kategorii mladších žáků 1 společný tým dívek a chlapců a při-
hlásí jej přímo do dvoukrajové ligy.

To proto, že tato soutěž se hraje zároveň na dvou malých
hřištích najednou v hale, na každém systémem 3+1, a tak umož-
ní zapojit se do hry výrazně většímu počtu dětí, přičemž kon-
takt s míčkem je v tomto systému výrazně vyšší, než tomu by-
lo dříve v systému 5+1. Aktivně si tak zasportují všichni kluci
a děvčata, kteří pravidelně 2x týdně trénují.

Radost ze hry byla navíc o tomto víkendu ještě umocně-
na novými dresy, které si můžete prohlédnout nejen na připo-
jené fotce, ale též na stránkách Facebooku nazvaných Orel
Přelouč.
Výsledky
v těchto
katego-
riích dle
nové filo-
zofie Čes-
ké florba-
lové unie
se statis-
ticky ne-
z a z n a -
menávají,
protože hlavním cílem je zahrát si florbal pro co největší po-
čet dětí v týmech, a skutečně dle praxe nejsou pro děti až tak
důležité. Přesto je třeba zmínit, že holky a kluci Orla Přelouč
se v soubojích s široko základnovými oddíly z Hradce a Par-
dubic herně rozhodně neztratili a druhý tým Sokola Pardubi-
ce dokonce i v celkové součtu všech gólů nakonec porazili.
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A-TÝM NHbL VÝCHOD

neděle 26. 10. 
HC JESTŘÁBI - HbK KARVINÁ 0:1 

(0:0, 0:1, 0:0)
Sestava: T. Dvořáček - L. Menc, L. Hutla, Z. Čapek, P. Zelený,

J. Příhoda, M. Šmíd, R. Stoklasa - R. Smutný, P. Svo-
boda, R. Kubát, Z. Hejhal, Š. Brázda, F. Mucha, J. Fí-
la, M. Kazimír, D. Kazimír, D. Štefanský, L. Moravec 

neděle 2. 11.
HC JESTŘÁBI - TJ SOKOL PORUBA                     12:1 

(3:0, 1:1, 7:0)
Góly: Moravec 2x, Svoboda 2x, Hejhal 2x, Smutný 2x, M. Ka-

zimír, Kubát, Štefanský, Hutla
Sestava: T. Dvořáček ( P. Brykner) - L. Menc, L. Hutla, Z. Čapek,

P. Zelený, J. Příhoda, M. Šmíd, R. Stoklasa - R. Smut-
ný, P. Svoboda, R. Kubát, Z. Hejhal, F. Mucha, J. Fíla,
M. Kazimír, D. Kazimír, D. Štefanský, L. Moravec

neděle 16. 11.
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 4:7 

(0:3, 4:3, 0:1)
Góly: Moravec 2x, Smutný 2x, D.Kazimír, Zelený, Kubát
Sestava: P. Brykner - L. Menc, L. Hutla, Z. Čapek, P. Zelený,

J. Příhoda, M. Šmíd, R. Stoklasa - R. Smutný, P. Svo-
boda, R. Kubát, F. Mucha, J. Fíla, M. Kazimír, D. Ka-
zimír, D. Štefanský, L. Moravec, Š. Brázda 

B-TÝM KHbL VÝCHOD

Sezónu hodnotí Libor Komůrka:
„Sezóna byla v první řadě specifická tím, že byla dlouhá

díky snaze přejít na systém jaro- podzim. Do klasického play-off
bychom se jinak dostali. Osobně jsem měl nastavený cíl pro
béčko do šestého místa a ten se splnil, i když hlavně díky do-
bré první části sezóny, kdy jsme se scházeli v dobrém počtu
i složení a vyhrávali zápasy, které jsme vyhrát měli. Zapojili
jsme několik nových hráčů, kteří se teprve rozkoukávali. Dů-
ležité pak v tomto případě je, aby se hrálo minimálně na tři
lajny. Taktické výkony od nováčků, když je malý počet hráčů,
člověk ani nemůže chtít. Na čtyřčlenné playoff jsme neměli,
ale určitě jsme některá utkání měli zvládnout lépe a těch bo-
dů posbírat víc. Takže hodnocení celkového umístění, za této
situace, je docela kladné. Přes zimu se budu snažit přijít na to,
jak dostat mladým hráčům hokejbal opravdu pod kůži. V tom-
to směru mám zatím rezervy, to se přiznám, zatím všechny způ-
soby zklamaly.“

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD

sobota 1. 11.
HC JESTŘÁBI - SK HOKEJBAL LETOHRAD 1:7 

(1:1, 0:1, 0:5)
HC JESTŘÁBI - SK HOKEJBAL LETOHRAD 1:6 

(1:0, 0:5, 0:1)
sobota 8. 11. 
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 6:2 

(1:0, 3:0, 2:2)
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 12:0

(5:0, 2:0, 5:0)
neděle 9. 11. 
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE 0:9 

(0:4, 0:1, 0:4)
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE 0:6 

(0:2, 0:3, 0:1)
sobota 15. 11. 
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 0:11 

(0:3, 0:3, 0:5)
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 0:12 

(0:4, 0:8, 0:0)

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

1. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 16 14 0 0 2 92:11 42
2. SK Hokejbal Letohrad 16 10 1 1 4 78:27 33
3. TJ Lokomotiva Česká Třebová 14 9 0 0 5 66:40 27
4. SK Kometa Polička 12 7 0 1 4 33:24 22
5. HBC JTEKT Svítkov Stars Pce 14 2 1 1 10 23:56 9
6. SK Jihlava 10 2 0 0 8 23:45 6
7. HC Jestřábi Přelouč 14 1 1 0 12 14:126 5

-------------------------------------------------------------------------------

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

Posledním víkendem v listopadu se na stadionu Pod parkem
rozběhl 29. ročník tradiční hokejbalové ligy v Přelouči.

11 týmů bude usilovat o získání putovního poháru, který
se bude předávat 7. února 2015.

Jedná se o týmy HT Cepy (obhájce titulu), Rockets, BC Mo-
tor stars Jih, Devils, Čuníci, Beer stars Břehy, Kenya, Chlupatej
Bobr, TPS Gambrinus, Opatovice a Fan club.

Termíny hracích dnů: sobota 6. 12. 14, sobota 13. 12. 14, ne-
děle 14. 12. 14, sobota 3. 1. 15, neděle 4. 1. 15, sobota 10. 1. 15,
sobota 17. 1. 15, sobota 24. 1. 15, neděle 25. 1. 15, sobota
31. 1. 15, sobota 7. 2. 15.                                    - fáda -

Nejdůležitější ovšem je, že si 3 zápasy na domácí palubov-
ce vychutnaly jak děti, tak i jejich rodiče, kteří zcela zaplnili tri-
bunu haly v ulici Za Fontánou.

Program dalších florbalových zápasů v Městské sportovní
hale v Přelouči v měsíci prosinci je pak následující:

3. liga juniorů - sobota 6. prosince:
09:00 Orel Přelouč - FBC Trutnov (DTJ),
10:30 FbC Sokol Chlumec n/C - FbK Svitavy
12:00 FBC Trutnov (DTJ) - FbK Orlicko-Třebovsko,

13:30 FbK Svitavy - Orel Přelouč,
15:00 FbK Orlicko-Třebovsko - FbC Sokol Chlumec n/C.

Divize mužů C - sobota 13. prosince:
16:00 Orel Přelouč A - Florbal Primátor Náchod.

Divize mužů C - neděle 14. prosince:
14:00 Orel Přelouč A vs. Orel Rtyně v Podkrkonoší.

Petr Sedláček a Mirek Kumstýř
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! Napsali nám 
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Dne 14. 11. jsme se vypravili na podzimní zájezd, po-
slední v tomto roce. První zastávka byla v Opočně. Navští-
vili jsme zámek, prošli jsme se městem a odjeli do Dobruš-
ky. Za krásného slunečného počasí jsme se zastavili na
náměstí a pak jsme zašli do muzea, synagogy a prohlédli
jsme si expozici v rodném domku nejznámějšího dobruš-

ského rodáka F. V. Heka. Poobědvali jsme v restauraci Pla-
vecký bazén a už jsme se těšili na zakončení našeho vý-
letu v Třebechovicích pod Orebem. Zhlédli jsme Proboštův
betlém, který je nyní umístěn v nové budově Třebechovické-
ho muzea betlémů. Dopravní servis nám jako obvykle po-
skytl pan Staněk.

Jana Bahníková

Podzimní zájezd se Sokolem

Inzerce

Inzerce
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