


111. schůze Rady města Přelouče,
proběhla v pondělí 1. 9. 2014. Radní na
ni mimo jiné projednávali rozpočtový vý-
hled města Přelouče na období 2015-
-2017, rada dále doporučila zastupitel-
stvu schválit kupní smlouvu uzavřenou
mezi městem Přelouč a společností Čes-
ké dráhy, a.s., na odkoupení pozemků
p. p. č. 382/107 a p. p. č. 382/108, oba
v k. ú. Přelouč, darovací smlouvu uzavře-
nou mezi městem Přelouč a ČR - Hasič-
ský záchranný sbor Pardubického kraje,
na bezúplatný převod části pozemku
p. p. č. 749/3. Bezúplatně převáděné po-
zemky jsou využity pro výstavbu hasič-
ské stanice Přelouč Hasičského záchran-
ného sboru Pardubického kraje. 

Rada také schválila smlouvu o po-
skytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2014. Jedná se o akci „Chodník
podél silnice III/32211 v Přelouči“. 

Rada města rovněž souhlasí s poří-
zením vysokozdvižného vozíku užitečné

hmotnosti min. 1,8 t pro potřeby Technic-
kých služeb města Přelouče v pořizova-
cí ceně do 100 tis. Kč vč. DPH z fondu
reprodukce investičního majetku organi-
zace. Touto manipulační technikou orga-
nizace dosud nedisponuje, ale pro čin-
nosti spojené s vykládkou a nakládkou

paletovaných stavebních hmot (dlažba,
cement, vysprávkou hmoty apod.) resp.
baleného posypového materiálu pro zim-
ní údržbu komunikací, je nezbytná. 

Rada města také vzala na vědomí
zprávu velitele Městské policie Přelouč
o přestupcích na úseku veřejného pořád-
ku - rušení nočního klidu v roce 2014.
Celkem bylo v období od 1. 1. 2014 do
10. 8. 2014 řešeno 65 přestupků. 

mh
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! Zprávy z radnice 

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Vážení spoluobčané, 

čtyřleté volební období se chýlí ke konci a bývá dobrým
zvykem na závěr zhodnotit práci, která byla vykonána
a poděkovat všem, kteří přispěli k jeho zdárnému průbě-
hu. Rádi bychom na tomto místě poděkovali za poctivou
a svědomitou práci všem členům zastupitelstva, jmeno-
vitě Ing. Hrdý Pavel, MVDr. Pavel Jadrníček, Mgr. Lubor Pa-
cák, Mgr. Petr Veselý, MUDr. Zdeněk Zeman, Ladislava
Bukovská, Cirkl Leoš, RSDr. Jaroslav Čapský, Jitka Honso-
vá, Mgr. Věra Jelínková, Ing. Milan Kožený, Bc. Anna Ku-
lakovská, Ing. Zdenka Kumstýřová, Martin Macháček, La-
dislv Mifek, Ing. Ph.D. Martin Moravec, Miroslav Nedbal,
MUDr. Lenka Roušarová, Ing. Libor Skala a rovněž čle-
nům jednotlivých výborů a komisí. 

Rovněž bychom rádi připomněli alespoň ty nejvýznam-
nější akce a stavby, které měly širší dopad pro většinu oby-
vatel. Lze tu jmenovat výstavbu nové budovy radnice, za-
teplení budovy a výstavbu nové zkušebny s nahrávacím
studiem v základní umělecké škole, přestěhování Tech-
nických služeb do nového areálu, zateplení a rekonstruk-
ci budovy s rozšířením kapacity o další dvě třídy Mateřské
školy v Kladenské ulici, rekonstrukce prostor po bývalé
restauraci Záložna na jídelnu pro základní školu, výstav-
bu šaten pro hokejbalisty, vybudování dětského dopravní-
ho hřiště se zázemím, zahájení činnosti Kulturního a in-
formačního centra na Masarykově náměstí, další etapu
regenerace panelového sídliště, rekonstrukci a digitaliza-
ci kina, zateplení a rekonstrukci budovy č. p. 845 v Kla-

denské ulici pro potřeby Junáku a dalších organizací, re-
konstrukci komunikací v Lohenicích a rekonstrukci ulic
Arnoštova, Československé armády, Komenského, Obrán-
ců míru, Hradecká a Jarošova, včetně veřejného osvětle-
ní a městského rozhlasu. Výstavbu nové ulice Jasanová,
bezbariérové chodníky v ulici Libušina, nový chodník v uli-
ci Vrchlického u nové bytové výstavby, keramická dílna
v ZŠ Masarykovo nám., výměna zdroje vytápění a ohřevu
vody na fotbalové tribuně, oprava povrchu hokejbalové-
ho hřiště, nové bezpečné přechody pro chodce u hotelu
Fontána a ve Lhotě, stavební úpravy hasičské zbrojnice,
nákup nového vozidla CAS pro potřeby dobrovolných ha-
sičů, úpravu interiérů chodeb a schodiště v Občanské
záložně včetně rekonstrukce sociálních zařízení, opravu
parkoviště v Klenovce, opravu komunikace u čekárny
v Mělicích a výkup pozemků pro hřiště, rozšíření veřejné-
ho osvětlení ve Štěpánově, rekonstrukci veřejného osvět-
lení a mostku v Tupesích. Hospodaření města není zatí-
ženo žádným bankovním úvěrem. 

Ne všechno se však podařilo. Trvá nesplněný úkol vy-
budování cyklostezky Přelouč-Lhota, kde se nedaří vý-
kup všech pozemků či kanalizace ve Lhotě a Škudlech.

Novému zastupitelstvu, které si zvolíte v komunálních
volbách, bychom rádi popřáli pevné nervy, správné roz-
hodování při zvelebování města a to nejdůležitější - neza-
pomínat na občany, kteří jim dali svůj hlas.

Bc. Irena Burešová Ing. Ivan Moravec
starostka města místostarosta města

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 30. října 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma



V sobotu 20. září proběhl XX. ročník udílení Cen Františka
Filipovského v dabingu. Slavnostního večera se ve společen-
ském sále Občanské záložny kromě představitelů města, odbor-
né poroty a řady novinářů zúčastnily i známé herecké osob-
nosti jako např. Eliška Balzerová, Vanda Hybnerová, Oldřich
Vlach či Alois Švehlík. Přípravou scénáře a režie se ujal pan
Pavel Vantuch a celým programem provázel Ondřej Kepka. Zkrá-
cený záznam předávání cen za dabingovou tvorbu v roce 2014
natáčí a vysílá Česká televize. Diváci ho mohou ve zkrácené
verzi vidět v pondělí 6. 10. v 21,55 na ČT Art. 

Odborná porota zasedala od 5. prosince 2013 do 21. květ-
na 2014 a rozhodla takto:
Cenu F. Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon
v dabingu - uděluje město Přelouč - Eliška Balzerová za
roli Jean Hortonové (Maggie Smithová), ve filmu KVARTET, vy-
robilo HBO. Cenu F. Filipovského za nejlepší mužský he-
recký výkon v dabingu - uděluje rovněž Město Přelouč -
- Oldřich Vlach za roli Josepha Bouviera (Michel Galabru) ve
filmu SOUDCE a VRAH, vyrobila Česká televize. Obě ceny udě-
luje Město Přelouč spolu s Cenou F. Filipovského za mimo-
řádné dabingové zpracování televizních nebo filmových
snímků tvorby animované. Tu si letos odnesl snímek JÁ,
PADOUCH II., režie Zdeněk Štěpán, překlad Vojtěch Kostiha,
dialogy Zdeněk Štěpán, zvuk Robert Slezák, vyrobilo Studio
Virtual. Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování
hodnotného audiovizuálního díla - uděluje Český filmový
a televizní svaz FITES - MARIE KROYEROVÁ - režie Jiří Kvas-
nička, překlad Helena Březinová, dialogy Jiří Kvasnička, zvuk
Petr Mandák, vyrobilo HBO. Cena Asociace pracovníků se
zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního dí-
la - uděluje Asociace pracovníků se zvukem - KVARTET, zvuk
Jaroslav Novák, vyrobilo HBO. Zvláštní cena poroty za mi-
mořádný dětský herecký výkon v dabingu - Kouzelný prs-
ten - garantem je Ondřej Kepka a Prezidium Herecké aso-
ciace- Anna Marie Jurková za roli Marnie McBrideové (Vivien
Endicott Douglasová) ve filmu ZOO V KRABICI I. + II., vyro-
bila Česká televize. Cena Jednoty tlumočníků a překladate-
lů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného
audiovizuálního díla - uděluje Jednota tlumočníků a pře-
kladatelů za přispění Obce překladatelů. Cenu získává se-
riál TEORIE VELKÉHO TŘESKU VI., v překladu Petra Finkouse,
dialogy Michal Michálek, vyrobilo studio S PRO ALFA CZ, a.s.
pro FTV Prima). Udělena byla opět i Cena diváků za nejlepší

výkon nebo dílo v dabingu. O udělení této ceny hlasují divá-
ci na stránkách www.dabingforum.cz pod záštitou společnos-
ti INTERGRAM - nezávislé společnosti výkonných umělců
a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Le-
tos si cenu odnesl Saša Rašilov. Cenu za celoživotní mimo-
řádnou dabingovou tvorbu, kterou uděluje FITEs si letos od-
nesla JUDr. Marie Fronková. Udělena byla jako každoročně
i cena F. Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
Tuto cenu uděluje Prezídium Herecké asociace a letos ji zí-
skala Dana Syslová a Alois Švehlík. mh

Poděkování
Město Přelouč děkuje všem sponzorům za finanční pomoc

při pořádání XX. ročníku Cen Františka Filipovského. 
Jmenovitě: ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice a.s., Bilfinger

Industrial Services Czech s.r.o., Česká spořitelna, a.s., KIE-
KERT-CS, s.r.o., SVOS spol. s.r.o., Kooperativa pojišpovna, EXCA-
LIBUR ARMY spol. s. r. o. Generali Pojišpovna, a.s., VAK Pardubi-
ce, a.s., AGRA - Bohemia, a.s., ELMET, spol., s. r. o. KASI, spol. s.r.o.,
K2 invest s.r.o., VOLARIS s.r.o., MaM reality holding, a.s., MPH Me-
dical Devices, s.r.o. AIR Matyáš, s.r.o. JENTA spol. s.r.o., JK MONT, s.r.o.
Brunthaller - CS s.r.o., Stavební podnik Přelouč s.r.o., Langero-
ne, SE, BISS, s.r.o., DŘEVOSTYL CZ s.r.o. MYDAT, spol. s.r.o. LIPO-
NOVA, a.s. 

Za podporu patří poděkování též Ministerstvu kultury, Par-
dubickému kraji, České televizi a Českému rozhlasu Pardubice.

10 / 2014 3

Kultura !

XX. ročník udílení Cen Františka Filipovského

Gymnázium a SO� Pøelouè
zve na cestopisnou pøedná�ku 

pro �kolu i veøejnost.
Ghana - „Studentkou v Africe“

Jak se studuje ve státě, kde lidé věří na čarodějnice, 
pohřeb trvá déle než svatba, fotbal je stejně důležitý 
jako náboženství a kde si lze pohladit krokodýla. 

PřijCte si poslechnout Petru Pejcharovou.

PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Petra Pejcharová
KDY: 4. 11. 2014 (úterý), v 16.00 hod.
KDE: na gymnáziu v učebně biologie (3. patro)
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Odměnu pro prvních sto zodpovědných občanů, kteří ode-
vzdávají vysloužilé spotřebiče na sběrné dvory, připravil kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEK-
TROWIN ve spolupráci s městem Přelouč.

Prvních sto lidí, kteří v říjnu přinesou na Sběrný dvůr měs-
ta Přelouč staré kompletní velké elektrozařízení, dostane dárek
v podobě USB paměti. Za velké spotřebiče, jako jsou třeba prač-
ky, sporáky, sušičky, varné desky nebo myčky, jsou připraveny
„flešky“ s kapacitou 8 GB. Akce se nevztahuje na malé spotře-
biče a chlazení.

„Děkujeme všem, kdo si cestu na sběrné dvory už našli
a podílejí se tak na trvalém zvyšování množství zpětně ode-
braných a zrecyklovaných elektrospotřebičů,“ říká Táňa Pokor-
ná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu. „Společně
tak můžeme zachovat čisté životní prostředí pro příští genera-
ce,“ dodává.

Česká republika je stejně jako ostatní členské státy Evrop-
ské unie povinna plnit roční kvótu čtyř kilogramů vysloužilých

spotřebičů odevzdaných k recyklaci na obyvatele a rok. To se
Čechům sice daří, požadavky EU se ale brzy zpřísní.

Nová směrnice vyžaduje, aby každý z členských států od
roku 2016 zajistil zpětný odběr a recyklaci množství elektra,
které bude odpovídat 45 procentům hmotnosti spotřebičů uve-
dených na národní trh za uplynulé tři roky. 

Pokud bychom tento požadavek měli plnit už loni na zá-
kladě prodejů v letech 2010 - 2012, scházelo by každému z nás
do naplnění kvóty 2,3 kila. 

Kde můžete v Přelouči odevzdat staré elektro a získat
za odměnu paměiový disk?

Na sběrném dvoře v ulici Pardubické 1630, 
535 01 Přelouč - SOP a.s., a to v provozní době:
pondělí 13 - 17 
středa 10 - 15 
pátek 13 - 17
sobota 8 - 12

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vy-
sloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž ne-
patří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při roz-
bití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka
se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z ob-
chodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické wol-
framové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak po-
stupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky
šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či
LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka
dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do třídě-
ného skla. 

Důvodem je jedovatá rtup, kterou zářivky (trubicové i kom-
paktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtup
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je
odevzdat ji ve sběrném dvoře v ulici Pardubické nebo do ma-
lé sběrné nádoby umístěné ve 4. patře budovy městského úřa-
du.  Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převez-
me a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila; do
malé sběrné nádoby se odevzdávají bez papírového obalu.
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišpuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběr-
ného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné
zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické ener-
gie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního pro-
středí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dal-
ších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.eko-
lamp.cz.
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S ELEKTROWINem můžete v říjnu posílit paměR

Kam s nefunkční zářivkou?

Inzerce
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3. 10. 1909 se konalo na choltickém hřbitově slavnostní
odhalení náhrobního pomníku básníku Bohdanu Jelínkovi. 

3. 10. 2008 zemřel v Přelouči dlouholetý městský stavitel
František Štruml, rodák z Lohenic, nar. dne 22. 2. 1926.

5. 10. 1982 zemřel v Praze prof. RNDr. Václav Pleskot, ma-
tematik, profesor na jaderné fyzikální fakultě ČVUT v Praze,
později její rektor. Byl též autorem univerzálního logaritmic-
kého pravítka. Rodák z Přelouče dne 17. 11. 1907. 

6. 10. 1920 byl v Řečanech nad Labem odhalen pomník
padlým v první světové válce. 

7. 10. 1990 byl v Přelouči založen ORIENT CLUB, od 20. 1.
1993 se přeregistroval na nezávislou organizaci s působnos-
tí v ČR. 

7. 10. 1995 se konalo na Svatém poli v Přelouči slavnost-
ní znovuzavěšení zvonu a pietní vzpomínka na národní
mučedníky. 

8. 10. 1885 se narodil v Jilemnici hudební pedagog a skla-
datel, hornista František Jánský, který získal hudební zákla-
dy od Františka Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů z Pře-
louče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně, kde 18. 6.
1961 zemřel. 

8. 10. 1933 bylo otevřeno v Cholticích Muzeum básníka
Bohdana Jelínka, tamního rodáka (nar. 21. 6. 1851, zemřel
tamtéž r. 1874.)

8. 10. 1958 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 17. 5.
1909), JUDr. Jaroslav Sluka, soudce a právní publicista, pra-
covník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti, autor
četných právnických příruček. JUDr. Jaroslav Sluka, soudce
a právní publicista, pracovník Právnického ústavu minister-
stva spravedlnosti, autor četných právnických příruček. 

9. 10. 1934 byla v Přelouči otevřena lékařská poradna „Na-
šim dětem“ pro děti ve věku 6-14 let. 

9. 10. 1997 vyplula po Labi z Chvaletic do Hamburku říční
námořní loz „Pardubice“ o tonáži 1850 t, kterou si objednal
německý rejdař. 

10. 10. 1908 otevřel první tiskárnu v Přelouči místní rodák
Otakar Ludvík, v níž byly mj. vytištěny Dějiny města Přelou-
če od Josefa Lédra. Byla zrušena v roce 1951. 

10. 10. 1948 se narodil V Abertamech (Karlovarsko) Karel
Šmíd, cestovatel, zakladatel „African Clubu“ v Přelouči. 

10. 10. 2008 zemřela v Praze národní umělkyně Jiřina Petro-
vická, členka činohry Národního divadla v Praze, nar. 30. 1.
1923 v Pardubicích, své dětství prožila v Přelouči, byla též
aktivní členkou pražského Klubu rodáků a přátel města Pře-
louče v Praze. 

11. 10. 1919 zemřel v Přelouči ředitel kůru, městský kapel-
ník a učitel hudby František Filipovský st., autor četných hu-
debních skladeb. 

11. 10. 1921 byl založen smíšený pěvecký sbor „Josef Bo-
huslav Foerster“. Název přijal se souhlasem hudebního skla-
datele J. B. Foerstera, který se o osm let později stal čestným
členem sboru. 

12. 10. 1963 se v Pardubicích narodil Petr Vorel, PhDr., CSc,
historik, numismatik, 1999, spoluautor nových Dějin města
Přelouče. 

13. 10. 1923 zemřel v Praze a pochován v Přelouči Ing. Jan
Vincenc Diviš, bývalý ředitel místního cukrovaru, v letech 1914-
-1919 starosta Přelouče, zakládající člen městského muzea.

13. 10. 1988 zemřel v Praze kladrubský rodák František (Ha-
nek) Pivec, čsl. reprezentant ve stolním tenisu, později spor-
tovní novinář a publicista. V mládí patřil k nejaktivnějším
sportovcům města Přelouče, kopaná, tenis, stolní tenis. 

15. 10. 1941 byla v Přelouči zrušena expozitura pardubic-
kého okresního úřadu. 

15. 10. 1946 bylo zahájeno vyučování v přeloučské Lidové
škole osvětové. 

16. 10. 1922 byla zahájena pravidelná autobusová dopra-
va 2x denně na lince Čáslav - Přelouč a zpět. 

17. 10. 1959 se narodila v Praze PhDr. Hana Vincenciová,
historička Východočeského muzea v Pardubicích, spoluau-
torka nových dějin města Přelouče s Mgr. Janem Tetřevem -
- dílů 3 a 4 (r. 2004-2007)

18. 10. 1899 se narodil v Přelouči prof. PhDr. Stanislav Ve-
linský, pedagog, propagátor moderních pedagogických smě-
rů u nás. Působil na univerzitách v USA, později v Oxfordu.

20. 10. 1880 zemřel ve Valech u Přelouče Václav Pour, po-
slanec zemského sněmu. Právník a mlynář, přítel Karla Hav-
líčka Borovského, účastník revolučního dění 1848. 

20. 10. 1914 zemřel v Kyjevě Vikentij Vjačeslavovič Chvoj-
ka, rodák ze Semína, v r. 1850 český archeolog, zakladatel
a první ředitel muzea v Kyjevě. 

20. 10. 1920 vznikla v Přelouči katolická Tělocvičná jedno-
ta „Orel“. 

21. 10. 1935 bylo vojenské cvičiště v Přelouči u Hájku pro-
najato vojenské správě na letiště. 

22. 10. 1928 se narodil v Zámostí prof. MUDr., Jiří Havlík, DrSc.
V mládí pobýval s rodiči v Přelouči, přednosta infekční kli-
niky 2. lékařské fakultní nemocnice na Bulovce, hlavní od-
borník MZd. ČR pro infekční choroby. 

24. 10. 1879 se narodil v Nových Dvorech Josef Ledr ml., pe-
dagog, učitel na měšpanské škole v Přelouči, později okres-
ní školní inspektor v Pardubicích. Autor učebnic zeměpisu
a dějepisu. Syn Josefa Ledra st., autora Dějin města Přelou-
če nad Labem. 

25. 10. 1285 se datuje první písemná zmínka o městečku
Choltice na Přeloučsku v listině, kterou král Vladislav II.
dává Záviši z Falkenštejna některá města. 

26. 10. 1993 zemřel v Praze přeloučský rodák a česný ob-
čan tohoto města František Filipovský ml., divadelní, filmo-
vý a televizní umělec. 

26. 10. 2004 zemřel v Praze prof. PhDr. Zdeněk Matějíček,
Dr.Sc., dětský psycholog, autor a spoluautor řady odborných
knih o psychických deprivacích v dětství, vyrůstal v Kladru-
bech nad Labem, člen Klubu rodáků a přátel města Přelou-
če v Praze. 

28. 10. 1936 jmenovala přeloučská městská rada čestnými
občany města T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a Františka
Udržala. 

28. 10. 1946 byla v Přelouči otevřena dřevěná lávka přes
Labe na Slavíkovy ostrovy. 
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! Výročí a významné události 

Říjnová výročí
a významné události na Přeloučsku



Pravidelní čtenáři Roštu již vědí, že
začátkem loňského roku na radnici od-
startovaly práce na projektech financova-
ných z dotace v rámci Výzvy 89 (Operač-
ní program Lidské zdroje a zaměstnanost).
Projekt Zvýšení kvality řízení a good go-
vernance v Městském úřadu Přelouč za-
hrnuje celkem tři klíčové aktivity: Reali-
zace procesního a bezpečnostního auditu
včetně rozdílové analýzy, Zpracování stra-
tegického plánu rozvoje města a Zkvalit-
nění finančního řízení města. 

V rámci realizace procesního a bez-
pečnostního auditu zmapovala dodava-
telská společnost Equica a.s., která se
svou nabídkou zvítězila ve výběrovém
řízení, procesy v rámci jednotlivých od-
borů a oddělení a zanesla je do proces-
ních schémat. Výstupem byla vrcholová
procesní mapa úřadu. Následně bylo vy-
tipováno pět odborů a oddělení, na kte-
rých procesní audit proběhl podrobně,
a kde kromě analýzy stávajícího stavu,
byla provedena i analýza rozdílová; byl
navržen stav optimální a připravena kon-
krétní opatření, která k dosažení opti-
málního stavu povedou. Po skončení pro-
cesního auditu začal audit bezpečnostní,
který zkoumal bezpečnost informací na
úřadě. Bezpečnostní audit v současnos-
ti stále ještě probíhá a jeho výstupem
bude Systém zabezpečení informací na
úřadě. Zároveň je vytvářena nová řídící
dokumentace, která splňuje podmínky
příslušných evropských norem.

O realizaci zpracování strategického
plánu jsme průběžně informovali v pře-

dešlých číslech Roštu. Strategický plán
pro Přelouč zpracovala společnost Ber-
manGroup, s.r.o. Zastupitelé města nový
strategický plán schválili na svém zase-
dání konaném dne 26. 6. 2014. Na kon-
ci srpna pak dodavatel zpracoval pod-
klady pro implementační fázi projektu,
tj. pro uvádění strategického plánu do
života. Připomínáme, že podrobnější in-
formace, jako i text strategického plánu,
najdou čtenáři na oficiálních webových
stránkách města v sekci Strategický plán.

Klíčová aktivita Zkvalitnění finanční-
ho řízení města se nesla v duchu vzdělá-

vání. Úřednice finančního odboru měst-
ského úřadu se díky finanční podpoře
z EU vzdělávaly v otázkách rozpočtu
a účetnictví celkem na patnácti otevře-
ných školeních. V rámci této aktivity pro-
běhla i tři uzavřená školení na úřadě pro
skupinu složenou ze starostky, místosta-
rosty, tajemnice, vedoucích odborů, refe-
renta správy majetku a celého finančního
odboru. Obsahem školení byl rozpočtový
a nákupní proces v návaznosti na pou-
žívaný software. Zajišpovala je společnost
GORDIC spol. s r.o. Jihlava. Vzdělávání
úředníků a představitelů samosprávy by-
lo velmi přínosné. Novými znalostmi v ob-
lasti finančního řízení získali komplex-
nější manažerské dovednosti a i jako
neekonomové budou lépe rozumět tvor-
bě rozpočtu a návazným finančním pro-
cesům a jejich výstupům.

Finálním výstupem této klíčové akti-
vity je interní směrnice Rozpočet a oběh
účetních dokladů, kterou na své schůzi
15. 9. 2014 schválila rada města. 

Veronika Dofková

28. 10. 1866 se narodil v Bukovce Bohdan Dobiáš, historik,
profesor dějepisu a zeměpisu, autor monografie „Husitské
hnutí v severovýchodních Čechách.“

29.11.2012 zemřel v Praze po krátké nemoci ve věku 65 let
(nar. 2. 5. 1940) břežský rodák a absolvent přeloučského
gymnasia, známý vědecký pracovník - geolog a geochemik,
PhDr. Petr Jakeš, CSc. Pracoval na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze, byl vědeckým pracovníkem na univerzitách v Hous-
tonu (USA), Kjótu (Japonsko) a v Paříži. Obdržel též oceně-
ní NASA za práci na programu Apollo v roce 1974. 

30. 10. 1932 byla v Přelouči ustavena Národní jednota stře-
lecká. 

31. 10. 1896 se narodil v Přelouči Jindřich Vojtěch Flos, pe-
dagog, od roku 1935 okr. školní inspektor v Táboře a Jab-
lonci nad Nisou. 

F.H.

Prameny: 
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora 
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Zprávy z radnice !

Výzva 89 úspěšně pokračuje

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ 

je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Inzerce



Vážení čtenáři,
v poslední době stráž-
níci městské policie
zaznamenali velký
nárůst tzv. „černých
skládek“ a odkládá-
ní odpadků mimo vy-
hrazená místa, zejmé-
na mimo kontejnery
k tomu určené. Me-
zi tento častý nešvár
patří také ukládání takového odpadu ke kontejne-
rům, který tam vůbec nepatří. Jako např. součásti
nábytku složené u popelnic.

Máme vytipované problémové lokality, na kte-
ré se denně zaměřujeme při kontrolní a obchůz-
kové činnosti. Při těchto kontrolách nám také po-
máhá dohlížecí kamerový systém. 

Bylo by však mnohem jednodušší, aby si kaž-
dý občan uvědomil, že vzhled města a jeho okolí
záleží na nás všech. Proč nevyužít kontejnery na
plasty, sklo, papír a textil, které jsou rozmístěné
po městě a dosažitelné všem. Na tomto místě cí-
tím potřebu se zmínit o tom, že stále více lidí od-
pad třídí, ale přesto jsou lidé, kteří odpadky donesou k nádo-
bám a poté je klidně pohodí mimo tyto kontejnery.

Nepřehlížejte ani
takový nepořádek ja-
ko odhozené pet lah-
ve pod lavičku, oba-
ly od sladkostí anebo
krabičky či nedopal-
ky cigaret. To vše hyz-
dí veřejné prostory
a odpočinkové plochy
a samozřejmě se ta-
ké jedná o znečišpo-

vání veřejného prostranství.
Ve městě funguje sběrný dvůr, kam lze bezplatně složit ne-

bezpečný (pneu, autobaterie, barvy, laky TV, PC, ledničky apod.)
nebo velkoobjemový (nábytek, koberce, linoleum, vyřazené sa-
nitární zařízení apod.) odpad.

Zamysleme se všichni, zda chceme žít v pěkném, čistém
městě, nebo na skládce odpadků. Lidi, všímejte si takových
občanů, kteří veřejné prostory znečišpují, a ihned oznamte ta-
kové chování na městskou policii. Je to v zájmu nás všech.
Děkuji.

Některé události uplynulých dní
Nalezené injekce

Na veřejném místě byly nalezeny použité injekční stříkač-
ky. Hlídka je sebrala, umístila do bezpečnostního boxu a ná-
sledně byly předány k likvidaci.

Zaběhnutý pes
Na služebnu volal místní veterinář, že mu na pozemek

vběhla fenka a žádá o její odvoz do kotce MP. Po převozu za-

čala hlídka pátrat po majiteli a tento byl následně dohledán
a tak se pejsek dostal opět do svého domácího pelíšku.

Privát bezdomovce
Při kontrole parku byl objeven „kutloch“ bezdomovce se

značným nepořádkem po celém okolí. Nebop nebylo možné
donutit tohoto problémového člověka ke spolupráci a úklidu
prostor, hlídka zajistila odvoz celého „příbytku“.

Nepořádek u kontejnerů
V podvečerních hodinách byl při kontrolní činnosti stráž-

níků zjištěn uložený nepořádek u kontejnerů. Na
některých odpadcích byla zřetelná adresa původ-
ce odpadu, proto byla celá věc zadokumentována
a předána k dořešení příslušnému orgánu.

Tíseň seniora
V ranních hodinách došel na Pult centralizova-

né ochrany poplach, který signalizuje seniora v tís-
ni. Hlídka na místě zjistila, že žena napojená na
tuto službu pouze upadla, nemá žádné zranění,
ale bez pomoci nedokáže vstát. Strážníci ženě po-
mohli zpět na lůžko.

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 

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

Statistika nezaměstnanosti 
- okres Pardubice 08/2014

K 31. 8. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu-
bice 6 052 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido-
váno 1 313 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 4,6 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,3 %.

Holice   4,4 %      Pardubice   5,3 %      Přelouč   5,4 %
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! Aktuální informace 

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Trh práce
na Přeloučsku



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

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

Pod kontaktní pracoviště v Přelouči - region Přeloučsko -
- spadá 41 obcí a jejich částí.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2014 byla v ob-
cích Žáravice (8,9 %), Sovolusky (8,8 %), Stojice (8,6 %).

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

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Z dopisů čtenářů !

Tabule umístěné na obou březích Labe informují o tom, jak
se provádí ošetření luk, aby byl zachráněn motýl modrásek.
Louky v okolí Labe jsou sečeny v pruzích a už se loukám pře-
staly podobat. Orná půda ve Slavíkových ostrovech, která byla
dlouhá léta obdělávána a dávala úrodu, je od letošního roku
ladem. Není to ale holá plocha bez porostu. Vznikla zde sou-
vislá plocha plevele, který nebude možno zlikvidovat jinak než
pesticidy a to bude modráskům nepochybně velmi prospívat.
Ale proč je to všechno nutné, když v minulých letech se o mod-
rásky nikdo nestaral a oni přesto v této lokalitě žili při běžné
zemědělské činnosti? Opravdu jde o modráska?

Dále se na informačních tabulích dočteme, že budou za-
chráněny Labské hrčáky tím, že bude vybudován plavební
kanál v délce 3,15 km. Tato informace ale není úplná, proto-
že nemá uvedeno, kolik hektarů úrodné polabské půdy bude
zničeno. Já jsem přeloučským rodákem, ale název Labské hr-
čáky zde nebyl znám a přinesli ho až zájemci o stavbu kanálu.
Místo vždy mělo označení „V proudech“. Pro ty, kteří uvedenou
část řečiště neznají, uvádím, že se nejedná o nějaké peřeje
podobné sázavským Stvořidlům,ale pouze několik desítek met-
rů dlouhý pás poněkud rychleji tekoucí vody s většími vlnka-
mi. A to přišlo vhod podnikavcům, kteří hledali možnost získat
velkou zakázku za peníze státu a EU. Posoudil nezávislý od-
borník, zda má větší hodnotu pruh rychlejší vody, než zeměděl-
ská půda v Polabí?

Zdá se, že v naší zemi se politici na všech úrovních zapo-
jili do soutěže, komu se podaří zničit více zemědělské půdy.
Není možné, aby ti kdo odsouhlasili plavební kanál, byli při
schvalování této akce plně při vědomí, nebo jednali nezištně.
Nebo snad nepochopili, že zemědělská půda sice má nějakou
tržní hodnotu, ale ve skutečnosti je její cena nevyčíslitelná?

Naši předkové při provádění regulace připravili říční kory-
to pro budoucí splavnění. Možná, že za císaře pána nebujela
korupce v takové míře jako dnes a pro splavnění nebylo třeba
volit krkolomné varianty a ziskuchtivost zakrývat za ekologií.

Karel Slavík

Pozvánka do sboru Tůmy Přeloučského
V neděli, 2. listopadu od 14.30 hod. bude sloužena bohoslužba 
k Památce zesnulých, při které má každý možnost vzpomenout
svých blízkých, kteří nás předešli v náplni pozemského života.

Jména stačí nahlásit před konáním bohoslužby.
Tereza Š. Koselová, farářka CČSH

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

V PŘELOUČI
VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ThDr. MARTINA CHADIMY ThD.
TEOLOGA, PEDAGOGA A SPOLUPRACOVNÍKA 
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MISTR JAN HUS — 
POČÁTKY HUSOVA ZÁPASU
Neděle 26. 10. 2014 v 16 hod.

V modlitebně Církve českosl. husitské, 
ul. T. Přeloučského 332, Přelouč

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

ZVE NA VÝSTAVU OBRAZŮ

EDITY MARIE SLABÉ
MELODIE SNŮ

VÝSTAVA
OTEVŘENA VŽDY

V ÚTERÝ 9 - 14 h.
VE STŘEDU 9 - 16 h.
V NEDĚLI 14 - 16 h.

Edita Marie Slabá je začínající výtvarnice, žijící v Horních Ředicích
nedaleko Pardubic. Vystudovala PdF na Univerzitě Hradec Králo-
vé, obor výtvarná kultura. Absolvovala několik kurzů arteterapie
a meditativní malby. V současnosti působí jako učitelka v Základ-
ní umělecké škole Karla Malicha v Holicích. Je také lektorkou
kurzů Barvy a jejich působení na lidskou psychiku. Výtvarná tvor-
ba ji obklopuje již od malička především díky mamince, výtvarni-
ci Václavě Macků, v jejímž ateliéru trávila své dětství. Doposud
má za sebou několik výstav se svou maminkou. Tato výstava je
první samostatná, je symbolické, že právě v husitském kostele,

protože u této církve se nechala v patnácti letech pokřtít. 

„Inspirací jsou pro mne především sny, představy a pocity, které se
snažím vyjádřit v barvách. Nikdy předem přesně nevím, jak bude
výsledný obraz vypadat, nesnažím se kopírovat realitu. Důležitý
je pro mne výsledný pocit z obrazu a to, jakou energii vyzařuje.
Malování pro mne představuje cestu do světa snů, tajných přání,
cestu do tajemných zákoutí mé duše.“              Edita M. Slabá

Z dopisů čtenářů…

VERNISÁŽ S HUDEBNÍM
DOPROVODEM PROBĚHNE 
V SOBOTU 25. 10. 2014 V 17 h.
VE SBORU TŮMY PŘELOUČSKÉHO
ul. T. Přeloučského 332, Přelouč
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! Kultura 

NAUČNÁ LITERATURA

přírodní vědy
CHOWN, Marcus
Jaký to nádherný svět: pokus jedince
porozumět všemu. 
Zlín: Kniha Zlín, 2014.

lékařství
TRACHTA, Jan
Tichý dech: zápisky českého lékaře 
z Afriky a Haiti. 
Praha: Paseka, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

VYDROVÁ, Markéta
Můj skřítek Šalvěj: skřítkosnění. 
Praha: Triton, 2014.

SMOLÍKOVÁ, Klára
Řemesla. 
Praha: Albatros, 2013.

ŠOTTNEROVÁ, Dagmar
Slavíme s dětmi: jména, tradice, oslavy, 
hry, dárky, pohoštění, blahopřání.
Olomouc: Rubico, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA

ABULHAWA, Susan
Jitra v Dženínu. 
Praha: Knižní klub, 2013. 

HANIBAL, Jiří
Kat lidumil. 
Praha: Knižní klub, 2014.

INGEMARSSON, Kajsa
Sny o vůni citronů. 
Praha: Ikar, 2012.

J.K.

Městská knihovna v Přelouči slaví 12. listopadu malé vý-
ročí. Slouží občanům města již od roku 1889. Jako dárek pro
všechny čtenáře i občany Přelouče vyhlašuje na středu 12. 11.
amnestii.

Zájemci o členství v knihovně se mohou tento den přihlá-
sit zdarma a hříšníkům budou prominuty poplatky za pozdní
vrácení knih.

Pracovnice knihovny děkují všem svým čtenářům za je-
jich zájem a spolupráci.

L. Hývlová

V Přelouči se půjčují
knihy už 125 let

MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ VÁS ZVE
na setkání se zajímavou osobností

RNDr. VÁCLAV CÍLEK CSc.
geolog, klimatolog a popularizátor vìdy

ètvrtek 6. 11. 2014 od 17.00 hod.
v sále ZU� Pøelouè, K. H. Máchy 325

V rámci 125. výroèí zahájení èinnosti 
Mìstské knihovny v Pøelouèi

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly



Dobrý den vážení čtenáři. Jsme v pl-
ném proudu ve zpracovávání úrody, kte-
rou nás naše příroda obdařila. Dá se prak-
ticky říci, že k nám byla opravdu štědrá.
Poličky ve špajzech se nám plní skleni-
cemi s různým obsahem, který se nám
bude hodit v zimních měsících. Zatím si
ale můžeme vařit z čerstvých plodů na-
šich zahrádek, tržnic i lesů. Začneme již
tradičně:

Polévka z fazolových lusků
Co budete potřebovat: velkou hrst mla-
dých fazolových lusků, máslo a hlad-
kou mouku na jíšku, velkou cibuli,
sůl, mletý pepř, 8% ocet, hovězí vývar
(i z kostky)
Postup: z omytých lusků odstraňte stop-
ku a pokrájejte na malé špalíčky (2 cm).
Nechte v mírně osolené vodě uvařit. Než
lusky budou hotovy, připravte si růžovou
cibulovou jíšku, kterou vmíchejte k lus-

kům, ještě krátce povařte. Dochupte so-
lí pepřem a dle chuti i octem. Kdo chce,
může si ještě opéci veku. 

Zapečené brambory s kedlubnami
Co budete potřebovat: vařené bram-
bory ve slupce, kedlubny, sádlo, cibu-
li, sůl, pepř, vajíčko(a), sladkou sme-
tanu
Postup: na sádle zpěňte cibuli (do sklo-
vata), na ni dejte nahrubo postrouhané
kedlubny, osolte, opepřete a orestujte.
Mírně zalijte vodou a pod pokličkou udus-
te doměkka. Brambory oloupejte, nakrá-
jejte na kolečka a jemně promíchejte
s udušenými kedlubnami. (nejlépe se pro-
míchají rukama). Rozložte je po pečící
misce nebo remosce. Vajíčka rozkvedlej-
te ve smetaně a brambory s ním zalijte.
Pečte do zrůžovění. 
Poznámka: pokud by někomu scházelo
v jídle trochu masa, může si ho přidat. 

Mozaiková sekaná ala Jirka
Co budete potřebovat: mleté maso kla-
sické a krůtí, drůbeží mraženou se-
kanou, namočený rohlík v mléce, strou-
hanku, drcený česnek, anglickou slani-
nu, vejce, sůl, pepř, nakládané okurky,
tenké párky, natvrdo uvařená vejce,
voňavý špek, alobal
Postup: drůbeží sekanou nechte rozmra-
zit (pozor už je kořeněná). Přidejte mletá
masa, vymačkaný rohlík, vejce, koření,
česnek, strouhanku. Vše zpracujte na od-
povídající hmotu. Pečící vaničku vyložte
alobalem. Stěny i dno vaničky vyložte
anglickou slaninou. Asi do jedné třetiny
je naplňte masovou hmotou. Něžným po-
plácáním z ní vytlačte vzduch. Na mleté
začněte pokládat dle vaší fantazie (může-
te i stavět) párky, vajíčka, okurky... zkrát-
ka vše co si myslíte, že do sekané patří.
Vždy si ale představujte, jak to bude vy-
padat na řezu. To vše zakryjte zbylým
mletým masem. Pečte asi hodinu. Nechte
vychladnout a pak vyklopte. Takovou se-
kanou milují děti. Ke všem jídlům vám
přeji dobrou chup              Pavel Culek
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Společenská kronika !

Kulinářské okénko

JUBILANTI
Anna Kolínská 96 let
Jaroslava Klapková 93 let
František Hollmann 93 let
Marie Steasmajerová 92 let
Jaroslava Hejná 92 let
Václav Jakubík 91 let
Marie Korečková 90 let
Marie Pospíšilová 90 let
František Husák 90 let
Vladimír Panchártek 89 let
Jiří Sekerka 88 let
Zdeňka Kratochvílová 88 let
Samuel Zelenák 88 let
Jaroslava Plačková 88 let
Jaroslava Stráníková 87 let
Olga Holečková 87 let
Věra Liebichová 85 let

Josef Drahokoupil 85 let
Růžena Zittová 80 let
Zdeňka Bidmovová 80 let
František Šandera 80 let
Božena Veselá 80 let
Václav Turyna 80 let
Josef Machač 80 let
Anna Štrumlová 75 let
František Kožený 75 let
Jaromír Čermák 75 let
Stanislav Štrouf 75 let
Miloš Šimák 75 let
Ludmila Adamíková 75 let
Jaromír Hoffmann 75 let

ZLATÁ SVATBA
Zdeněk a Jarmila Honovi 8. 8.
Václav a Irena Moravcovi 4. 7.

PŘELOUČÁCI

Poděkování
Zdravotnicím paní Kulakovské děkuji

za laskavou péči, kterou věnovali 
panu Stanislavu Kubíčkovi, Sluneční 1414, Přelouč.

Saurová Anna, družka

Poděkování
Děkujeme Komplexní domácí péči s.r.o. paní Anny Kulakovské

za neocenitelné služby poskytnuté velice profesionálně, 
s empatií a nevšední ochotou naší těžce nemocné blízké příbuzné.

Věra a František Jelínkovi



Naše školní jídelna
Od 1. září navštěvují žáci naší školy (te-

dy i děti ze školní družiny) novou školní vý-
dejnu v budově Občanské záložny. Jedná
se o nové zařízení s moderním vybavením.
Obědy se do stravovacího zařízení dováže-

jí, ale jídlo neztrácí na kvalitě. Obsluhující
personál je vždy ochotný. Za toto zařízení
jsme rádi z několika důvodů. Jednak se vý-
dejna nachází v těsné blízkosti školy, tedy
odpadá časově delší docházení za obědem
a takto získaný čas mohou děti využít k del-
šímu odpočinku, relaxaci a rozvoji zájmů
po skončeném vyučování. Odpadlo i něko-
likeré přecházení silnic - obzvláště rušné sil-
nice u pošty. Děkujeme zřizovateli, že nám
tuto výdejnu zrekonstruoval.

Za vychovatelky školní družiny 
E. Zoulová

Prvňáčci
I přes to, že dětem na jejich první cestu

do školy nesvítilo sluníčko, ale pršelo „štěs-
tí“, přišli se do lavic naší školy poprvé po-
sadit všichni přihlášení prvňáčci. 

Ani jejich doprovod se nenechal poča-
sím odradit. Na první den ve škole se přišli

podívat maminky, tatínkové, babičky, dědeč-
kové a sourozenci včetně několikatýden-
ního rozmilého miminka, které první vyučo-
vací hodinu svého bratříčka prospalo. ☺

I přes to, že byli prvňáčci umístěni do
největších učeben budovy prvního stupně,
sotva jsme se do nich vešli. Všichni však
byli klidní, trpěliví, plní úsměvů a nadšení.

Děti a jejich doprovod přivítaly kro-
mě třídních učitelek Mgr. Violy Vašíčkové
a Mgr. Aleny Školníkové také ředitelka na-
ší školy Mgr. Hana Konvalinková a paní
starostka města Přelouče Bc.Irena Burešo-
vá. Obě žákům popřály mnoho zdarů ve
škole a paní ředitelka také rodiče upozor-
nila na změnu jejich rodinného režimu, na
spoustu starostí a povinností, které s sebou
škola přináší.

Prvňáčkům se první den ve škole líbilo.
Prohlíželi si barevné nástěnky a byli na-
dšeni ze spousty dárečků, které měli při-
pravené na lavicích. Dokonce si vyzkouše-
li, jaké to bude ve škole bez rodičů a na
chvilku byli ve třídě pouze s paní učitelkou.
Nikdo se nebál, nikdo neplakal. Naopak.
Malí prvňáčci se usmívali, vstřícně odpoví-
dali na otázky, zpívali písničky a odvážně

říkali básničky. Každý si také stihl vyma-
lovat obrázek, který věnoval na památku
prvního dne paní učitelce.

Věříme, že nadšení prvňáčkům zůstane,
že se jim ve škole bude i nadále líbit, a že
k nám budou rádi chodit. Těšíme se na na-
ši společnou práci i na spolupráci s rodiči.

Mgr. A. Školníková

Pracujeme 
s novými technologiemi
Základní škola 26. srpna 2014 vstoupi-

la do projektu „Pracujeme s novými tech-
nologiemi“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zís-
káme tak 20 tabletů, na kterých se zpo-
čátku budou vzdělávat učitelé. Celková hod-
nota projektu činí 535 840 Kč.

Zájmové útvary 2014-2015
Kondiční kulturistika M. Bulušek 2. st.

Anglický jazyk hrou D. Cyroňová 1. st.

Německý jazyk hrou D. Cyroňová 1. st.

Logopedie M. Černohlávková 1. st.

Reedukce sluchového 
a zrakového 
vnímání zábavně M. Černohlávková 1. st.

Cvičení z matematiky M. Holická 2. st.

Cvičení z matematiky M. Holická 2. st.

Cvičení z matematiky L. Horychová 2. st.

Cvičení z matematiky L. Horychová 2. st.

Keramika J. Müllerová 2. st.

Sportovní hry V. Ostatek 1. st.

Anglický jazyk hrou K. Pokorná 1. st.

Hlasová průprava V. Pokorná    1.+2.st.

Přírodověda I. Richterová 1. st.

Hravé opakování A. Školníková 1. st.

Keramika V. Šorfová 1. st.

Keramika V. Vašíčková 1. st.

Grafika               GY a SOŠ Přelouč 2. st.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

Strašidelná dílnička
pro předškoláky a jejich rodiče

úterý 14. 10. 2014 —
začátek v 16.00 a 16.30 hod.

Srdečně zveme budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče a připravujeme 

další návazné akce.



Velký den prvňáčků
Letošní 1. září byl významným dnem pro 66 prvňáčků. Trva-

lou vzpomínkou pro ně zůstane nejen první setkání s paní uči-

telkou a slavnostní atmosféra ve třídě, ale také jízda v kočáru
taženém koňmi. Tuto jedinečnou tradici rozvíjíme ve spoluprá-
ci s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem již dva-
cet let a patří mu za to dík. Prvňáčkům přejeme hodně štěstí
a úspěchů  v celé školní docházce.

Ročníkový projekt šesRáků
V polovině září proběhl projektový den, jehož hlavní nápl-

ní byly hry zaměřené na rozvoj vzájemné komunikace a spo-
lupráce s cílem stmelit nově vzniklé kolektivy. Přejeme šespá-
kům, aby špastně propluli 2. stupněm ZŠ a dobře se připravili
k dalšímu studiu.
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Základní škola Smetanova ul.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 14. 10. úterý 14.00 — 16.30

15. 10. středa 7.15 — 8.00  14.00 — 16.30
16. 10. čtvrtek 7.15 — 8.00

KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru,
kartóny ani lepenku NE.

Máte-li možnost, papír prosím zvažte.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
V pátek 24. 10. 2014

Pro předškoláky 
a žáky 1. — 3. tříd
(nejen z naší školy)

Přijite se trochu bát
a projít si naši 
strašidelnou stezku
parkem u budovy 
I. stupně.

19.00 — předškoláci a mladší děti
20.00 — žáci 1. — 3. tříd

Zveme všechny malé děti a jejich rodiče či jiný doprovod.

ZŠ Smetanova, Přelouč



Dechovému orchestru začala nová sezóna
Již tradičně v období, kdy si ostatní děti ještě užívají po-

sledních dnů volna, naše škola již téměř „praskala ve švech“.
Kromě přípravy učitelů na nový školní rok se totiž v budově
ZUŠ Přelouč poslední týden v srpnu konalo již tradiční sou-
středění školního dechového orchestru. Přeloučské muzikanty
čeká opět nabitý školní rok, a tak času není nazbyt. 

Hned 30. 8. dechový orchestr koncertoval v autokempu Buň-
kov ve Břehách. Předvedl zde program z větší části složený ze
skladeb, které zvládl nacvičit za pouhý týden. Kromě písniček
skupiny ABBA a Michaela Jacksona, zahrál orchestr také 5 nej-
slavnějších písniček z „Bondovek“ a zazněly také závažnější dí-
la například z pera Antonína Dvořáka.

Následující víkend orchestr opět nezahálel a vystoupil v rám-
ci posvícení v nedalekých Dolanech. I zde sklidil orchestr aplaus
a slova chvály od početného publika.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, orchestr letos čeká dlouhá
řada akcí počínaje několika zahraničními zájezdy přes prestiž-
ní mezinárodní soutěže až po účinkování na pražském Žofíně
pro Českou televizi.

Držte mladým muzikantům z Přelouče palce, ap se jim všech-
na vystoupení podaří. 

Dechový orchestr koncertoval v Německu
Ve dnech 12. - 14. 9. dechový orchestr ZUŠ Přelouč navští-

vil německé lázeňské město Bad Orb, kam byl pozván na me-
zinárodní festival dechových hudeb. Festival se koná každé
dva roky a účastní se ho vždy 30 orchestrů z celé Evropy. Náš

orchestr letos jako jediný reprezentoval Českou republiku. Kro-
mě německých kapel se festivalu zúčastnily kapely například
z Islandu, Itálie, Ruska, Velké Británie, Norska, Švýcarska atd.
Koncerty našeho orchestru se díky dobré úrovni a nejnižšímu
věkovému průměru orchestru staly jedněmi z nejvyhledávaněj-
ších na festivalu.

Přeloučští muzikanti se seznámili se spoustou stejně sta-
rých muzikantů z celé Evropy, měli možnost prohlédnout si
krásné lázeňské město a poslechnout si řadu nejrůznějších hu-
debních seskupení.

Kromě třech koncertních vystoupení se orchestr prezento-
val i na zahajovací „show národů“ a závěrečném koncertě
všech kapel, kde najednou hrálo 1500 muzikantů.

SVĚTLUŠKA
Už poněkolikáté se ZUŠka zapojila do celorepublikového

charitativního projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Svět-
luška, který podporuje zrakově nevidomé. Ve čtvrtek 11. září se

v prostoru chrámu Církve československé husitské konal Kon-
cert pro světlušku, na kterém kromě pěveckého sboru Ohni-
váček vystoupila řada sólistů z řad žáků i pedagogů školy.
Ačkoliv se tento koncert konal na začátku září, kdy se výuka
teprve rozbíhá, předvedli vystupující výborné výkony. Všem účin-
kujícím i posluchačům děkujeme za podporu této charitativní
akce a paní farářce Mgr. Tereze Šmejdové Koselové děkujeme
za poskytnutí nádherného prostoru, ve kterém mají koncerty
vždy neopakovatelnou atmosféru.               Petra Lojínová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

Výzva
Soukromý badatel Vlastimil Vrtílek hledá potomky pana
Františka Fialy, který byl v letech 1883-1914 generální
zástupce firmy L. A. Bernkop (výrobce ohýbaného nábyt-
ku) v Přelouči. Pokud máte jakoukoliv informaci k této
osobě či jeho potomkům, kontaktujte prosím správce de-
pozitáře městského muzea či redakci Přeloučského Roštu.

Děkujeme za spolupráci.

MMaattěějj PPeeššttaa || ++442200 773311 220000 882211 || mmaatteejjppeessttaa@@eemmaaiill..cczz



AKTUALITY
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - NOVÉ UČEBNY A DÍLNY

Letní měsíce znamenaly pro naši školu období velkých re-
konstrukcí. Hlavním cílem bylo splnění úkolů souvisejících
s projektem EU „Podpora přírodovědného a technického vzdě-
lávání v Pardubickém kraji“ - CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Druhý
rok projektu tak zahájili naši žáci, studenti i žáci partnerských
základních škol v nových nebo rekonstruovaných učebnách
a dílnách. 

Jarní modernizace tiskařské dílny v Jaselské ulici byla do-
končena instalací 3D technologií včetně nové 3D tiskárny. Gra-
fické obory se pyšní zcela novou, špičkovou učebnou výpo-
četní techniky. Dvacet pět pracovišp se sestavami v provedení
„all in one“ s dotykovými 27palcovými displeji umožní práci
s náročnými programy. 

Třídy gymnázia mají také novou učebnu - univerzální labo-
ratoř pro předměty biologie a chemie. Nové laboratorní stoly
a žákovské soupravy doplňují prvky interaktivní výuky - interak-
tivní tabule, stereoskopický mikroskop s integrovanou kame-
rou i vizualizér. Podobná výbava byla pořízena také do rekon-
struované odborné učebny fyziky. V modernizovaných učebnách
jsou nové rozvody elektřiny, podlahy i osvětlení, aby byly spl-
něny přísné hygienické normy. Celková výše investovaných
finančních prostředků se blíží částce 5 000 000 Kč. Fotogalerii
najdete na www.gyasos-prelouc.cz.

REKONSTRUKCE ULICE OBRÁNCŮ MÍRU 
Stavební práce zasáhly i vstup do hlavní budovy a školní

jídelny. V návaznosti na rekonstrukci ulice Obránců míru zde
byly ze školního fondu oprav vybudovány nové přístupové
cesty a chodníky. Po dohodě s MP Přelouč budou tyto prostory,
které jsou v majetku Pardubického kraje, monitorovány kame-
rovým systémem. Gy a SOŠ tak chce předejít znečišpování a po-
škozování těchto míst především jejich večerními „návštěvníky“.

VÝBORNÉ STUDIJNÍ VÝSLEDKY OKTÁVY 2014
Na začátku nového školního roku se ještě krátce vrátíme

k výsledkům našich posledních absolventů. Naprostá většina
odchází ke studiu na vysokých školách do Prahy a do Brna. 

Bývalí oktaváni tak zahájí studium na Matematicko-fyzi-
kální fakultě Karlovy univerzity nebo na Fakultě jaderné a fy-
zikálně inženýrské ČVUT (na této „prestižní adrese“ tak bude
od tohoto školního roku aktuálně studovat už celkem pět na-
šich absolventů). Zastoupení na Českém vysokém učení tech-
nickém bude mít Přelouč díky úspěšným studentům také na
fakultě stavební, strojní, dopravní, či na fakultě architektury
a informatiky. Na VŠE pak odchází hned čtyři absolventi, vě-
novat se tam budou studiu zahraničního obchodu a meziná-
rodních vztahů. V Brně si maturanti vyhlédli vysokoškolské
studium archeologie, historie, bezpečnostní a strategická studia
a mezinárodní vztahy na fakultách Masarykovy univerzity. 

Tyto výsledky jsou v relaci s čísly didaktických testů státní
části maturitních zkoušek. Dle oficiálních statistických dat a ta-

bulek pro gymnaziální obory (vysledky.cermat.cz) jsme se v po-
myslném žebříčku průměrné procentuální úspěšnosti v Par-
dubickém kraji v matematice umístili jednoznačně na 1. místě
(úspěšnost 89,45% /ČR 69,05%/) a v anglickém jazyce potom
na 6. místě (úspěšnost 89,91% /ČR 76,07%/). Také výsledky
maturitních zkoušek z českého jazyka, ač mnohem složitěji
měřitelné a porovnatelné, potvrdily výbornou připravenost stu-
dentů a výjimečné postavení v popředí jednotlivých žebříčků.
V celorepublikovém srovnání se pak 11 maturantů z matema-
tiky (55% třídy oktáva) svým výkonem přiřadilo k 10 letošním
nejlepším výkonům vůbec. 

Nezbývá, než našim absolventům popřát mnoho podobných
studijních úspěchů i na jejich nových působištích. 

EXKURZE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
I letos se mohou naši studenti těšit na zajímavé a pestré

výlety, exkurze a kulturní akce. Navštíví tak například vědec-
kotechnické centrum, zoologickou a botanickou zahradu v Li-
berci, podívají se do pardubického TyfloCentra, zjistí, jak fungu-
je jaderná elektrárna Dukovany, „dotknou se hvězd“ v pražském
planetáriu, nahlédnou pod pokličku poslanecké práce v par-
lamentu, nebo se seznámí s technologickým vývojem díky ex-
pozicím muzeí v Brně či Praze.

PROJEKTOVÝ DEN V PRIMĚ
Ve středu 10. 9. 2014 se uskutečnil ve třídě prima projek-

tový den, během kterého se žáci zábavnou formou dozvěděli
jak správně a efektivně studovat. Součástí programu byla be-
seda o kriminalitě mládeže a přednáška o drogách a možnos-
tech jejich zneužití. Žáci se o tuto problematiku zajímali, měli
i celou řadu otázek, na které jim Mgr. Jana Horáková z Poli-
cejní akademie ČR fundovaně odpovídala.

MLADÝ PŘÍRODOVĚDEC
Už od září tohoto školního roku mohou naši studenti vy-

užívat zbrusu nové laboratoře. Pro ty, kteří se chtějí v oblasti
přírodních věd dozvědět ještě něco navíc a spoustu věcí si
i prakticky vyzkoušet, je od října otevřen také kroužek Mladý
přírodovědec, který připravují Mgr. Doubravka Vavrečková
s Ing. Evou Frýdovou z pedagogické sekce Bi-Ch. 

POZVÁNKY
CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH PŘEDNÁŠEK

Ghana - studentkou v Africe
Jak se studuje v zemi, kde věří na čarodějnice, pohřeb tr-

vá déle než svatba, fotbal je stejně důležitý jako náboženství
a kde si lze pohladit krokodýla? Zveme studenty i veřejnost
na přednášku Petry Pejcharové, která se uskuteční 4. listopa-
du 2014 v učebně Bi-Ch. Bližší informace se brzy objeví na
webu školy (gyasos-prelouc.cz/gy).
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INFORMUJE
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tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč 
na školní rok 2014/2015
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VOLANT jiným okem
Nebylo snadné nalézt vhodné místo pro splnění povinné

vysokoškolské praxe. Všude samé předpisy, podpisy a veškeré
podmínky týrající nemohoucí studenty. Praxe ve Volantu bylo

naprosté překvapení. Děti jsem si v červnu omrkla a očekáva-
la naprostou pohodičku. A víte, co? Je to o dost těžší než jsem
si myslela, ale nadšení mě stejně neopouští. Ukázkové bylo
první září, školní docházky čas. Davy dětí stojí před brankou,
jsou slyšet až za roh, na kole jezdí skoro offroady, ale pak…
Přijíždí nejvyšší „vládkyně“… A najednou zavládne naprosté
bezvládí, děti pohazují kola do vzduchu a dožadují se med-
vědího objetí. Jasná ukázka toho, že je potřeba tvrdé ruky a mi-
lujícího pohlazení. A klub Volant nabízí obojí. A je to! Slavnost-
ní otevření po prázdninách je za námi. 

Tez už na řadu přichází opět jen úkoly a procvičování do
školy! Nelze samozřejmě opomenout fakt, že v září se vyskyt-
la i kupa jiných akcí, než jen pouhé „doučko“. Tvoření, hudeb-
ka, sportovka či vaření je typickou náplní volanpákovských dní.
Ovšem, co taková akce pořádaná městem, Hereckou asociací,
Českým filmovým a televizním svazem FITES a kupou dalších
mega důležitých organizací? To už je páni něco! I letos se Vo-
lant účastnil přeloučských slavností při udílení cen Františka
Filipovského za dabing. Klub se pochlubil výrobky dětí, které
byly zároveň určené k prodeji. O dva dny později, v pondělí
22. 9. 2014 byl klub zpřístupněn všem zvědavcům, kteří přišli
pouze na čumendu či s opravdovým zájmem zjistit, čím se tu
Volant zabývá. 

A aby toho nebylo málo, Volant vyrazil i do Pardubic na
Evropské dny, konané 28. - 30. 9. 2014 na Pernštýnském ná-
městí. V rámci zlepšení informovanosti veřejnosti, klub uspořá-
dal soutěž pro děti a odprezentoval zde své výrobky. A ačkoliv
měsíc září byl pro klub spíše o prezentaci veřejnosti, tak děti
nepřijdou zkrátka. Měsíc říjen je v jejich režii… 

Být dobrovolníkem není jednoduché, ale na druhou stra-
nu to není nikterak složité. Je to přesně podle toho, jak se vlast-
ně cítíte. Pokud přijdete zdrchaná z vlaku, který měl zpoždění

a celý den se vám vše sype na hlavu, tak si můžete být jistá,
že večer budete blahořečit tichu. Ale ten pocit, že pomáháte,
a pomáháte nezištně, to je teprve pocit k nezaplacení. Nelitu-
ji. Pomohla jsem. 

Praktikantka Johana Jirušková

Říjnové plánování
11. 10. Laser game Pardubice 
30. 10. Strašidelná halloweenská stezka odvahy - start 

po setmění 
31. 10. Halloweenská taneční party  (i pro veřejnost) zakon-

čená nocovačkou(jenom pro zvané☺) ve VOLANTU
Bližší informace o akcích najdete na našich webových stránkách
www.volantops.cz

Máme internetový obchůdek 
S dětmi stále pilně tvoříme a pracujeme a vytváříme řadu

nejrůznějších výrobků. Ty rozdáváme hodným lidem a také
prodáváme na nejrůznějších akcích. Snažíme se tak přispět
do rozpočtu centra. Pokud Vás zajímají naše společné výtvory
a rádi byste nás koupí některého z nich podpořili, mrkněte na
www.volantshop.cz. ☺!!!

Pěstounská péče
V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

jsme oprávněni uzavírat dohody s pěstouny a doprovázet je
při realizaci pěstounské péče. Pakliže uvažujete o tom stát se
pěstounem, či hledáte vhodnou organizaci, se kterou dohodu
uzavřít, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. V sou-
časné době nabíráme nové pěstounské rodiny! Podpoříme Vás
(i svěřené děti či dítě)při plnění této náročné životní role.

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč, 535 01,
IČO: 28853318, tel. 773001046, e:mail: volantops@seznam.cz,

www.volantops.cz
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Vážení čtenáři,
přinášíme Vám informace o činnosti Rodinného centra Sluníč-
ko od měsíce června až po současné dny. V červnu jsme se
jako každoročně vypravili na pobyt pro rodiny s dětmi v Do-
mě Alois v Černém Dole. Tento objekt je rájem pro děti, je

úžasně vybaven uvnitř i na zahradě a jeho okolí nabízí spou-
stu možností výletů. Pobyt jsme si krásně užili a už nyní se tě-
šíme na příští rok ☺.

Další akcí Sluníčka bylo cvičeníčko v Domově u fontány.
Minimálně 2x do roka chodíme s dětmi a maminkami ze Slu-
níčka zacvičit, zazpívat a zatancovat klientům DUF a předat
vlastnoručně vyrobené dárečky. Věříme, že vystoupení dětí ve
věku 1 - 3 roky se svými maminkami vždy potěší.

Na zahradě rodinného centra jsme pořádali na konci mě-
síce června Rozloučení s koncem školního roku. Této akce
se účastní rodiny docházející do Sluníčka a užívají si vybave-
né zahrady (pískoviště, houpačky, kolotoč, domeček pro děti,
skautská trampolína, prostor na jízdu na odrážedlech, opéká-
ní buřtíků, hry pro děti..).

Největší akcí roku je pro Sluníčko Pohádková cesta po Sla-
víkových ostrovech. Do cesty se zapojilo 11 organizací, 40 or-
ganizátorů na soutěžních stanovištích a 11 osob na doprovod-
ném programu. Vždy se snažíme o to, aby na každé cestě by-
ly nové pohádkové postavy, plnily se nové soutěžní úkoly, avšak
použijeme i něco málo ze starších pohádkových kostýmů či
činností, které se dětem líbily. Pohádková cesta by nikdy ne-
byla tak krásná bez účasti všech dobrovolníků, kteří ji hrají
opravdu srdcem. Také by nikdy nebyla tak bohatá bez přispě-
ní mnoha sponzorů. Těmto též velmi děkujeme a velmi rády je
zde na konci příspěvku uveřejníme. Opravdu si ceníme toho,
že dokáží věnovat dárečky pro děti a že jim to dělá i radost ☺.
Takových sponzorů však není mnoho. Kdybyste věděli o dárci,
který by chtěl na příští cestu přispět drobnostmi pro děti, ozvě-
te se nám. Budeme vám vděční.

Na pohádkovou cestu se nám dostalo veliké množství klad-
ných ohlasů, děkujeme! Padly i návrhy, jak cestu ještě vylepšit.
Dvě nejožehavější otázky jsou: kam na cestě na wc a fronta
u vstupu. Ohledně wc již máme v plánu řešení. Co se týká
fronty u vstupu, tak tam není řešení tak jednoduché. Většina
lidí nám navrhovala přidat ke vstupu další kasu. Tato situace
však nic neřeší. Pokud bychom totiž používali dvě pokladny,
vpouštěli bychom veliké množství soutěžících naráz. To by ved-
lo ke frontám a zmatku na stanovištích a obrovskému tlaku na
dobrovolníky, kteří organizují soutěžní disciplíny. Už takto ma-
jí plné ruce práce, nebop se chtějí dětem věnovat tak, aby ty
byly spokojené, veselé a nadšené ☺. Nicméně nějaké další ná-

pady už se objevují. Pokud nějaký máte též, určitě se nám ozvě-
te, moc děkujeme! Jinak se nechte překvapit a těšte se s námi
na další cestu ☺.

O prázdninách jsme se ve Sluníčku scházeli a užívali si krás-
ného počasí na zahradě nebo i činnosti v herně. Od měsíce
září jsme pro Vás připravili několik novinek. Již nějaký čas fun-
guje v rodinném centru Laktační poradna. Maminky, které
mají potíže s kojením nebo se chtějí jen poradit, se mohou do
poradny telefonicky objednat. Laktační poradnu vede certifi-
kovaná laktační poradkyně Laktační ligy a v současné době
i studentka slovenského laktačního poradenství Ilona Kubová.
V současné době zahájila svoji činnost v prostorách centra
i Podpůrná skupina kojících maminek a kontaktního rodi-
čovství. Pokud jste těhotná nebo kojící maminka a máte již
nyní zájem docházet do skupiny maminek, které též kojí, sdílet
s nimi své radosti i starosti, poradit se s laktační poradkyní
a dozvědět se i mnoho novinek v kojení a kontaktním rodičov-
ství, neváhejte nás navštívit. Těšíme se na Vás i Vaše děti ☺.

4. 10. pořádá Rodinné centrum Sluníčko Bazar dětského
a těhotenského oblečení, potřeb a hraček. Přijzte si prodat
či nakoupit vše potřebné na Vaše děti na podzim a zimu. Bu-
de toho hodně ☺. Připojujeme letáček.

Partneři pohádkové cesty:
Sponzoři: Truhlářství Michal Talanda Vyšehněvice, město

Přelouč, hračkárna Alfa Přelouč, cukrárna Duo Přelouč, na-
kladatelství Fragment, nakladatelství Readers Digest Výběr,
nakladatelství Portál, Samolepky JK Graphic Přelouč, Česká
spořitelna Přelouč, Pramen CZ Přelouč, MaM Reality Přelouč,
Dobré víno Cestrovi Přelouč, Copycentrum Přelouč, Hypermar-
ket Tesco Přelouč, Wustenrot Přelouč, Lékárna „U Zlatého raka“
Přelouč, lékárna Benu Přelouč, lékárna Euroclinicum Přelouč

Pořadatelé: RC Sluníčko Přelouč, Skauti, DDM, Městská kni-
hovna, Městská policie, KICMP Přelouč, Tesco Přelouč, Technic-
ké služby Přelouč, Hasičský sbor ČHJ Přelouč, Volant o.p.s,
Pavla Vosáhlová - malování na obličej, taneční skupina Sami-
rah a další ochotníci. Všem mockrát děkujeme!

Ilona Kubová
koordinátorka RC Sluníčko Přelouč
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Loučení s létem 29. 8. 2014
Každoroční „Loučení s létem“, které pořádá Domov u fon-

tány pro své klienty, rodinné příslušníky i veřejnost, proběhlo
za pěkného počasí a hojné účasti. V loňském roce bylo „louče-
ní“ velkolepé zejména díky vystoupení pana Josefa Zímy, kte-

rý byl velkým „tahákem“! Vždyp Pepíček Zíma, jak mu pamětni-
ce s oblibou říkají, byl pro mnohé přítomné jejich idolem, ale
také tím, kdo jim oživil vzpomínky na jejich mládí. 

V letošním roce jsme v Domově oslavili 50 let od založení
Domova a díky tomu jsme v červnu uspořádali několik akcí,

jak pro klienty, veřejnost, tak pro zaměstnance. Vzhledem již
k proběhlým velkým oslavám, jsme letošní Loučení s létem po-
jali komorněji. V příjemném prostředí zahrady pod zastřešený-
mi prostory bylo připraveno opékání buřtů za doprovodu živé
hudby. Pro velký úspěch u našich obyvatel jsme opět pozvali
do našeho Domova cimbálovou kapelu Majerán, která nás roz-
tančila a navodila příjemnou náladu. Dalším vystupujícím by-
la skupina Gross country, která už tak říkajíc patří „do naší ro-
diny“. Kdykoli je požádáme, rádi naše pozvání přijmou a našim
klientům vždy rádi zahrají a to dokonce „na přání“. 

Pozvání mezi naše obyvatele, také jako vždy, přijala paní
starostka města Přelouče Bc. Irena Burešová a starosta obce
Zdechovice Ing. Robert Chutic. Paní ředitelka Domova tyto vzác-
né hosty oficiálně přivítala a poděkovala jim za dobrou spolu-
práci s Domovem. Odměnou jim byla malá kytička a především
potlesk klientů i zaměstnanců. 

Loučení s létem se každoročně zúčastňuje větší a větší po-
čet rodinných příslušníků, což nás velmi těší. Prožít pěkné slu-
nečné odpoledne s hudbou je příjemné přece pro každého z nás,
a uděláme-li tím radost i svým blízkým, tak o to víc. 

Autor: mgr Nela Kvapilová

Blížil se podzim s barevnými listy, ořechovou vůní a vět-
rem, který duje po strništích, napomáhá plápolání draků a cu-
chá vlasy. Nastal čas sklizní a letu ptáků za teplem. 

Dlouhý záhon mrkve sliboval dobrou úrodu. Brambory se
letos také vydařily a hlávky zelí dosáhly sympatické velikosti.
I jahody hodily dostatečný počet odnoží. Tolik, aby téměř skry-
ly neobvyklou úrodu. Tři malé kačeny.

Pokud vím, kachní vejce jsem nezasadil. Přistávací manévr
těch nešpastnic zcela unikl mé pozornosti. Seděly přikrčené
a koukaly na mě korálkovýma očima. Utíkat se nesnažily.

„V zimě nepřežijí, řešit se to musí,“ řekl jsem si, „buz pole-
tí, nebo zhynou.“

Opatrně jsem jednu vzal. Zraněná nebyla. Zkusil jsem ji
vyhodit do výšky, abych jí usnadnil let. Nic. Spadla zpátky na

záhon. Zbylé dvě na tom byly stejně. Dostal jsem nápad. Roz-
hodl jsem se provést kurz létání divokých kačen.

Přenesl jsem je do zahradního domku. Vyrovnal jsem je na
stůl do řady. Se slovy „holky, vy musíte odletět nebo tady zmrz-
nete“ jsem jednu po druhé strkal se stolu, aby slétly na zem.
Padaly jako hrušky a k létání se neměly. Lekce jsem trpělivě
opakoval. Výsledek se nedostavoval. Tak jinak.

Vylezl jsem k nim na stůl, abych předvedl, co po nich chci.
Ve snaze demonstrovat let jsem ze sedu na bobku se sou-
časným máváním rukama seskočil na zem. Nepřítomně kou-
kaly. Opakoval jsem seskok několikrát za sebou. Jejich výraz
se nezměnil. To však nemusí nic znamenat. Začal jsem je po-
strkovat ke kraji stolu a jemným impulsem je přiměl opustit
stůl. Nepochopily to. Stále duté pády.

Tak znovu. Mají menší mozky, možná se dostaví instinkt.
Neúnavně jsem opakoval seskoky včetně mávání pomyslný-
mi křídly. Nahoru, dolů, nahoru, dolů… Byla to, byla dřina.

Svítalo. Celý zpocený jsem se probudil ze snu. 

D. Jiroutová
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Příklady táhnou

Okénko z Domova u fontány



V jednom z minulých čísel Přelouč-
ského Roštu jsme slíbili článek o pří-
růstcích našeho muzea za rok 2013. Zřej-
mě nejzajímavějším z nich jsou skleně-
né firemní tabule, které byly nalezeny
v dubnu roku 2013 na dřevěných zárub-
ních lóží v druhém patře objektu Občan-
ské záložny. Po přemístění desek do de-
pozitáře městského muzea v září 2013
bylo brzy patrné, že se jedná o trojici růz-
ných skleněných vývěsních firemních ta-
bulí (štítů) s různými nápisy. Vzhledem
k tomu, že dochování těchto desek je
dosti fragmentární, bylo nutné je nejpr-
ve v rámci možností poskládat do pů-
vodního tvaru.

Na základě této práce a historického
bádání je možné dospět k následujícím
závěrům: jedná se o celoskleněné vývěs-
ní tabule dvou různých přeloučských zá-
ložen. Starší z těchto skel pochází z prv-
ní poloviny 20. let 20. století - archivně
lze doložit, že nabídku na výrobu firem-
ních tabulí obdržela Občanská záložna
na konci prosince 1919 od F. V. Bílého
z Mladé Boleslavi a v roce 1925 již byly
delší dobu instalované na svém místě,
nebop v dubnu tohoto roku byly poško-
zeny větrem a následně opraveny. Na-
chází se na něm velký nápis „OBČAN-
SKÁ ZÁLOŽNA“. Sklo je dvouvrstvé, okraj
tabule je vyveden černou linkou, písme-
na jsou také černá, mají kolem sebe žlu-
tou konturu. V kompletní podobě dosa-
hovala tabule délky šesti až deseti me-
trů, současné rozměry jsou však pouze
640x70x0,5 cm. Původně se tabule sklá-
dala ze čtyř kusů, které byly k ploše prů-
čelí připevněny šrouby v rohových par-
tiích. Na svém místě se nacházela nejspíš
do roku 1939, nejpozději 1943. Dochova-
lo se několik vyobrazení na dobových
pohlednicích z 20. a 30. let 20. století,
víme tedy, že byly umístěny na západ-
ním průčelí záloženské věže mezi okny
v přízemí a prvním patře.

O něco mladší jsou dvě totožné ce-
loskleněné vývěsní tabule natřené bar-
vou. Na první z nich nalezneme nápis
„GEWERBE UND HANDLES/ VORSCHUSS-
KASE/ IN PSCHELAUTSCH/ REGISTRIERTE
GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNTER
HAFTUNG“ (Živnostenská a obchodní/
záložna/ v Přelouči/ registrovaná společ-
nost s ručením omezeným). Plocha tabu-
le je béžová, písmena jsou černá. Tento
nápis se dochoval prakticky kompletní,
rozměry tabule jsou 250x75x0,5 cm

Z českého nápisu se na poslední vý-
věsní tabuli dochovaly pouze čtyři stře-
py, lze však předpokládat, že se jednalo
o nápis „ŽIVNOSTENSKÁ A OBCHODNÍ/

ZÁLOŽNA/ V PŘELOUČI/ ZAPSANÁ SPO-
LEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM“. Její
rozměry byly totožné s výše zmíněným
německým nápisem. Dvoujazyčnost tex-
tu nahrává myšlence, že byly tyto tabule
vyrobeny v době německého protektorá-
tu v letech 1939-1945 a umístěny ved-
le sebe. Obě dvě tabule měly dvě části
a byly připevněny šrouby v rohových par-
tiích. Zvláštností je, že na nejzachovalejší
tabuli s německým nápisem nalezneme
negativní otisk nápisu: ŽIVNOSTENSKÁ
ZÁLOŽNA. Vysvětlení je celkem jednodu-
ché - přes starší, dnes neexistující tabuli
s tímto nápisem, byla v roce 1939 umís-
těna novější tabule s německým nápisem.
Tento finanční ústav sídlil ve 30. letech
v tehdejší Čelakovského ulici (dnes Čes-
koslovenské armády) v domě č. p. 837
a právě na tomto objektu byly obě dvě no-
vější dochované tabule umístěny. Žádné
vyobrazení se však zřejmě nedochovalo.

V minulosti bylo běžným zvykem, že
se zásadním politickým přelomem (kon-
cem starého režimu) byly snímány a ni-
čeny všechny nápisy odkazující na mi-
nulá léta. Podobně jako na území celých
Čech proběhly na konci druhé světové
války tyto události také v Přelouči a to již
od 5. května 1945. Zmíněná německá
tabule s německým nápisem tento osud
potkal pochopitelně také, i když se do

dnešní podoby dochoval paradoxně lé-
pe, než oba české nápisy. Na konci dru-
hé světové války byla Občanská záložna
sjednocena s Živnostenskou záložnou,
tato fúze dvou ústavů se jmenovala Vše-
obecná záložna. Po únorovém puči v ro-
ce 1948 však finanční ústav Všeobecná
záložna v Přelouči podobně jako v jiných
městech samozřejmě zanikl a byl pře-
jmenován na Okresní spořitelnu.

Všechny tři skleněné vývěsní tabule
kupodivu unikly zkáze, byp převážně ve
fragmentárním stavu, a byly neznámými
osobami, zřejmě bývalými zaměstnanci
Všeobecné záložny, prozíravě uschová-
ny na plochu dřevěných zárubních lóží

v druhém patře objektu bývalé záložny
na náměstí, které se nachází ve více jak
dvoumetrové výšce. Díky tomu zde pře-
čkaly více jak šest desítek let, aniž by se
o nich vědělo, resp. byly blíže prozkou-
mány a identifikovány.

Tento případ není nijak ojedinělý,
podobný nález se povedl v červnu 2010
v moravských Židlochovicích. Přeloučský
nález přispěl k poznání dějin místních
finančních ústavů a skleněné tabule se
staly cenným přírůstkem depozitáře měst-
ského muzea v Přelouči.
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Je to již pár dní, kdy se v přilehlé za-
hrádce u Občanské záložny, týden před
udílením Cen Františka Filipovského za
dabing, konal čtvrtý ročník Sochařského
workshopu, pořádaného Ateliérem Josef.
Workshop byl zahájen v sobotu v dopo-
ledních hodinách, kdy se z širokého oko-
lí sjeli všichni natěšení účastníci, aby si
po celý týden mohli pod vedením aka-
demické sochařky Blanky Proksové vy-
zkoušet, co v nich dříme. Sobotní sochání
nám k večeru zpříjemnila skupina Acou-
stic band, která jako vždy sklidila velké
ovace. Po celý týden byl tento nově zís-
kaný prostor přístupný veřejnosti a už
v tento první večer se návštěvníků sešlo
opravdu mnoho a bylo velice dobře, že
jsme přípravu tohoto, pro tuto akci pro-
zatím nezaběhnutého prostoru, nepod-
cenili. Přišli všichni ti, kteří velmi rádi
navštěvovali tradiční Zahradní galerii,
která by bývala v letošním roce oslavila
desáté narozeniny. Jak jsme zjistili, ten-
to komornější prostor byl velmi oblíben
a žádostí o jeho obnovu je opravdu spou-
sta. Někteří to dokonce vnímali jako dal-
ší Zahradní galerii a tak jsme se nakonec
snažili alespoň trošičku tuto myšlenku
podpořit a ve středu večer jsme v rámci
možností uspořádali další hudební ve-
čer, kde vystoupil přeloučský písničkář
Dalibor Pšenička, kterého jistě znáte již
z minulých ročníků Zahradní galerie,
a nově i další přeloučák Jiří Košpál, kte-
rý velmi překvapil přednesem písní Kar-
la Kryla, které sám doprovázel hrou na
akustickou kytaru. Ačkoli to z ulice neby-
lo příliš vidět přes bariéru vývěsek na plo-
tě zahrádky a i samotný přístup z ulice je
poněkud krkolomější, přesto i tento ve-
čer právě tóny kytary nalákali další po-
sluchače, kteří si k poslechu mohli po-
hodlně posedět v připraveném hledišti
a dát si k tomu točený Svijanský Máz.
Po celou dobu trvání workshopu nás den-
ně od samého rána až do odpoledních
hodin navštívila velká spousta žáků ze
školek, základních škol i středoškoláků,
se svými učiteli či profesory. Všem se
dostalo výkladu základu kresby, malby
i sochařiny a někteří z nich si mohli vše
hned vyzkoušet v praxi na připravených
malířských i sochařských stojanech. I mi-
lovníci umění nás často navštívili a po-
seděli spolu s námi v našem improvizo-
vaném zátišíčku. Ve čtvrtek a v pátek se
vytvořená hliněná díla převážela do bu-
dovy KASI - MONTIFER, kde má své zá-

zemí Klub Umění Art Club. Tam hliněná
dílka dostala konečnou podobu, tam se
téměř až do ranních hodin, abychom se
všichni vystřídali, dělaly formy a výlitky,
které se během pátečního večera a so-
botního rána opět postupně převážely
do zahrádky, abychom mohli nachystat
sobotní výstavu, i program, který původ-
ně nebyl v plánu a vznikal za pochodu
na poslední chvíli. I v sobotu se tedy na-
konec v zahrádce pro návštěvníky výsta-
vy hrálo, točilo se pivko a dokonce se
nám podařilo uspořádat i tradiční tom-
bolu, do které daroval Josef Dvořáček své
obrázky. Díky tomu se nám podařilo vy-
brat i letos nějaké ty korunky pro nemoc-

né děti, hospitalizované na dětské klini-
ce Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
kam po minulé roky šel tradičně výtěžek
ze Zahradních galerií, a to nás opravdu
těší. Dá se říci, že se celá akce v rámci
možností vydařila, jen počasí nám příliš
nepřálo a naše provizorní zázemí nás ně-
kolikrát zklamalo. Co nerozfoukal a ne-
polámal vítr, to zničil déšp. Musím podě-
kovat hlavně vytrvalému panu Dvořáč-
kovi a jeho rodině a samozřejmě všem,
co se zcela zdarma na přípravě celé ak-
ce podíleli a i přes všechny problémy
a nešvary počasí to nevzdali, a jezdili,
nosili, přestavovali a zase vozili, nebop
to bylo opravdu velmi náročné. Děkuje-
me všem sponzorům, městu a technic-
kým službám, že nám umožnili oživit
tento prostor a vyzkoušet, zda by se to-
to dosud nevyužité místo mohlo třeba
v budoucnu stát novým útulným komor-
nějším kulturním stánkem či dokonce
útočištěm příští Zahradní galerie. Už ví-
me, že vzhledem k poloze mohlo, místo
je to krásné, návštěvníkům se tam líbilo,
ale v praxi se velmi brzy ukázalo, že zde
zatím není takové zázemí, jaké je potře-
ba pro pořádání takovýchto akcí a na

jaké jsme byli zvyklí v Zahradní galerii.
Není zde osvětlení, pevné místo, kde by
se nechalo provozovat občerstvení, zá-
zemí pro pořadatelé, kteří tam tráví celý
den bez ohledu na počasí, ani pro akté-
ry a učinkující. Chyběla pitná voda, která
se nosila v kanystrech a je nutná nejen
k pití, mytí rukou a nádobí, ale i k socha-
řině. Zato té dešpové jsme měli habaděj,
proto bychom uvítali nějaký trvale krytý
a zamykatelný prostor, kam bychom se
při nepřízni počasí uchýlili a uschovali
mraky věcí, které se sem navezly (so-
chařské stojany, malířské stojany, sudy
s hlínou, podstavce, přístřešky, sluneční-
ky, 50 židlí, stolečky, kreslící a sochařské
potřeby, podium, provizorní osvětlení,
nádobí, sudy s pivem, technické pomůc-
ky, sochy......). Velmi nám pomohlo vede-
ní školní družiny tím, že jsme si mohli
v prostorách školní jídelny alespoň přes
noc, byp jen do ranních hodin, kdy jsme
vždy vše opět vynosili, abychom přene-
chali prostor dětem k polednímu obědu,
uskladnit rozpracované věci, které se vel-
mi obtížně převážejí. Nakonec jsme po
dohodě v tomto prostoru, poučeni poča-
sím, nainstalovali i sobotní výstavu, kte-
rá se velmi povedla. Mohli jste zde shléd-
nout busty Františka Filipovského i našich
modelů, které jste ve větší míře ve vý-
sledných dílcích poznali a kterým též pa-
tří náš dík, protože sochař bez modelu je
jak rybník bez vody. Představili jsme vám
i další sochy a obrazy, které za poslední
rok vznikly v Art Clubu Přelouč. Děkuje-
me všem, co se za námi přišli podívat do
„Zahrádky“ místo do „Zahrady“ a doufá-
me, že se Vám tam líbilo. Bylo to sice
náročnější, ale stálo to za to. Vznikla
spousta krásných dílek, možná se zro-
dil i další talentovaný sochař, možná jsme
některé z těch dítek, které nás navštívi-
ly, inspirovali k tomu, že se bude chtít
stát malířem, atmosféra byla výborná, za-
hrádka se po dlouhé době zase naplni-
la lidmi a návštěvníci vypadali spokoje-
ně. Dokonce se vybralo i něco korunek
na dobrou věc, tak co víc si přát. Bylo by
asi předčasné na závěr psát „tak za rok
zase neshledanou“. Zatím si nejsme jisti,
zda budeme v tomto prostoru plánovat
další akce, možná ano, možná ne, mož-
ná na ty komplikace zapomeneme, mož-
ná se celý prostor trošičku vylepší ........,
kdo ví.

Za Klub Umění Art Klub a Ateliér 
Josef Ivana Černíková
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On Pepa dobře věděl, proč mi dopře-
du neřekl, jak moc je to pracné a nároč-
né na čas a raději mně nechal v klam-
né představě, že vše stihnu o víkendu.
No ale copak se může v polovině přestat!
No to ani náhodou!

Zase už byl večer a už jsem nestihla
víc, než obě rozklopené poloviny ještě
důkladně vymýt od hlíny, vytřít louhem
a slepit v jeden celek. Jedna větička, ale
minimálně dvě hodinky práce, pokud se
daří. Hotovo nebylo, ale byla konečně ho-
tová alespoň forma, kterou bylo potřeba
ještě vylít sádrou. Ale to až zítra.

Další sochařské ráno. Na rameni dvě
tašky, jednu se slepenými pracovními
hadry, které už se mi ani nechtělo oblé-
kat. Mám pocit, že by už asi samovolně
stály, kolik na nich bylo sádry. S každým
dnem se stále hůře řešil i problém s ulo-
žením druhé tašky, plné realitních nut-
ností, kterou bylo stále těžší a těžší ulo-
žit někam, kde je alespoň trošku čisto.
Bylo krásné ráno, které začalo opět ja-
ko vždy kávičkou a snídaničkou, pěkně
venku, na vzduchu, no prostě nádhera.
Po snídani jsme všichni šli identifikovat
tu svou bílou hroudu sádry, což nebylo
jednoduché. Všechna dílka v této fázi
vypadala skoro stejně. A zase začalo
sádrování - odlévání formy. Namíchala
jsem si tedy snad po páté sádru. Tento-
krát tam opravdu nesměly být hrudky.
Formu jsem si postavila vzhůru noha-
ma a sádru tam spodním otvorem nali-
la. A pak jsem dle rad odborníků s for-
mou kroutila, nakláněla a válela tak, aby
sádra uvnitř ulpívala na všech plochách
rovnoměrně. Byla to teda pěkná tíha, ale

nakonec se to povedlo. Bylo hotovo, for-
ma byla vylitá. Nebyla ??!! No proč mně
to nepřekvapilo? Dobře, šla jsem si trpě-
livě namíchat další várku sádry a pak dal-
ší várku..... a vylévala a vylévala, dokud to
prý nebylo tak akorát. Řeknu vám, že se
mi ulevilo, když jsem se dozvěděla, že už
je konečně konec s nekonečným míchá-
ním sádry. A hlavně to mytí kbelíčků a mi-
sek !!! Strašný...

Stále mi však vrtalo hlavou, jak z to-
ho ten výlitek dostanu ven. Na mou otáz-
ku se vlídně usmáli, podali mi kladívko
a dláto a dali mi dobré rady, jak si to mám
položit, abych budoucí výtvor při první
ráně neroztřískla. To mi chtěli jemně na-
značit, že jedna větší rána může klidně
mé, téměř týdenní snažení, rozbít na ku-
sy. Hrůza! A tak jsem začala jemně, jem-
ňoulince odsekávat naházenou sádru
a konečně mi přitom došlo i to, proč se
první vrstva nahazované sádry obarvo-
vala na modro. Sekáte, sekáte a najed-
nou kuk, modrá. Modrá znamená stop,
už jsi skoro na výlitku a tez opatrně.
A tak jsem si to stále obracela a dostá-
vala se postupně k modré, získávala cit
v ruce i odhad, jakou silou je bezpečné
odsekávat. Modrá hezky odskakovala od
výlitku a začala se rodit hlazounká od-
litá Petra. .......Krása.........tedy zatím jsem
poznala jen krk a čelíčko. No co vám
mám povídat, byl to adrenalin snad i z to-
ho, že jsem se blížila do finále!! A pak
došlo na ty mé vypracované vlasy a já si
na tu Blanku opravdu vzpomněla. Byl to
nářez, vysekat všechny ty pramínky, kte-
ré fungovaly jako zámečky. Ale Petra už
postupně vykukovala na svět, ještě nos

a ještě tohle místečko a bum, usekla jsem
jí ucho. Nastala fáze 3xZ. Zklamání, zlost,
zoufalství. Dnes už vím, že vše, nebo spíš
téměř vše, se ještě nechá opravit a za-
chránit, ale tehdy to byla pro mě katas-
trofa. Když jsem to strávila, přemluvila
jsem se k pokračování a opatrňoučce se
mi podařilo bez ztráty další části obliče-
je dovysekat svůj první odlitek. Busta
byla hotová. Mohla jsem být nakonec
ráda, že to odneslo jen to ucho. Někte-
ří kolegové se probourali i skrz a jejich
Petra měla díru v hlavě. Ale vše se nako-
nec opravilo ke spokojenosti všech a za-
čala fáze kochání, která netrvala příliš
dlouho... 

Došlo mi, že týden utekl jako voda
a já měla bustu Petry bez ucha, bez pod-
stavce a bez konečné úpravy. Ale všichni
jsme všechno nakonec dodělali a vůbec
mi nevadilo, že jsem musela zaskočit do
atíku ještě o víkendu, že jsem znovu mí-
chala sádru na opravy a na podstavec. Ba
naopak. Těšila jsem se čím dál víc a to
potěšení si dělám stále. Je to krááásnééé.
Petra už je nyní dávno dodělaná, napa-
tinovaná a už není sama. Sochařině jsem
propadla stejně jako malování, ale hor-
ší je, že se na cestách do kombiku už se
se svou další láskou nevejdu. Že bychom
koupili tranzita ??? To máte stojan, kýbl
hlíny, pytel sádry, nástroje, plíšky, louh,
šmolku, dráty na vyztužení, kladívko, maj-
zlík, jutu, postřikovač, hadry, igelity, sto-
jan.................Srandičky......Ale vážně. Kdo to
nezkusil, nesmí se bát to zkusit, proto-
že pokud se to povede, tak už ví, že je to
napořád...........

Ivana Černíková
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Napsali nám !

Jakmile vyšel minulý článek o autosedačkách, obrátila se
na mne jedna maminka dvou malých dětí. Řekla mi, že je si-
ce pěkné napsat „kvalitních autosedaček je na trhu dostatek“,
ale informace jak kvalitní sedačku poznat, úplně chyběla. Uzná-
vám a svou chybu se pokusím nyní napravit. Začneme tzv. zku-
šební značkou. Tu najdete na zadní straně pevné části sedačky.
Obsahuje jméno výrobce, název výrobku, rozsah hmotnosti dí-
těte. Většinou uprostřed značky, uvidíte zakroužkované písme-
no E s číslicí, značící zemi původu (E8 je ČR). Zkušební značka
musí ještě obsahovat sériové číslo a označení předpisu, dle ně-
hož byla schválena, např. ECE R44/03. Autosedačku bez zku-
šební značky nepořizujte! Jestliže je na zkušební značce nápis
„Universal“, znamená to, že sedačka je použitelná pro všechna
vozidla. Moderní automobily bývají vybaveny pro tzv. ISOFIX

systém. Sedačka ISOFIX se jednoduše „za-
cvakne“ do úchytek ve voze. Pokud vaše
vozidlo ISOFIX obsahuje, rozhodně pou-
žijte i takovou sedačku. Je to nejen jed-
nodušší, ale i bezpečnější, zejména pro
vyloučení chyby osazení sedačky. Od pro-
dejce vždy vyžadujte český návod, předej-
dete chybné montáži do vozu a údržbě
sedačky. Drobné omyly mohou mít nedo-
zírné následky pro zdraví a život dítěte. Při nákupu použité se-
dačky navíc překontrolujte, zda pevná část nevykazuje prask-
liny a to i pod textilními díly. Důležitá je i celistvost upínacích
popruhů a správná funkce spojek. V rámci nákupu nepospíchej-
te, sedačku řádně vyzkoušejte, včetně montáže do svého vozid-
la a usazení dítěte. Nesnažte se na sedačce ušetřit, ale vězte,
že vysoká cena nemusí zaručovat odpovídající kvalitu. Bystré
čtenářce děkuji za upozornění. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Autosedačky 2

Jak se zrodila Petra, aneb, jak se rodí první socha
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! Tesla Přelouč 

Navazuji na Váš cyklus fejetonů o his-
torii naší Tesly Přelouč, nedá mi to, abych
Vám sdělil, jaká je skutečnost s elektro-
technickou výrobou v Přelouč. Není prav-
dou, že výroba elektroniky Teslou zani-
kla. Tento obor je v Přelouči stále živý.
Firma Elmet, pod vedením pana Lumíra
Kysely, tento obor stále rozvíjí a navazu-
je na odkaz a znalosti, získané v bývalé
Tesle Přelouči. Firma je dnes postavena
na čtyřech technologicky se rozvíjejících
pilířích. Jsou to obory: kovovýroba - přes-
né zpracování plechů na CNC strojích,
třískové obrábění - soustružení, frézová-
ní, broušení a následné montáže mecha-
nických celků. Dalším oborem je elektro-
nika. Do tohoto oboru spadá vývoj elektro-
niky a elektronických výrobků. Ve výrobě
máme osazovací automatickou linku
MYDATA, pro hromadnou výrobu osaze-
ných desek plošných spojů. Na SMD lin-
ku navazují ruční pracoviště následných
elektronických montáží zakončených
oživením, nastavením, nahráním firmwa-

re - ovládacích programů, kontrolními
pracovišti, zkušebnou OTK. Z těchto na-
šich pracovišp odchází hotové výrobky
k dalším montážím do zahraničí, nebo
hotové výrobky z vlastního vývoje umís-
pujeme na našem i evropském trhu. Dal-
ším oborem, je obor zdravotní techniky,
ve kterém zajišpujeme výrobu plicních
ventilátorů Paravent a Hemoron. Tato
výroba momentálně stagnuje pro nepěk-
né záležitosti mezi Ruskem a Ukrajinou.
Bože, dej našim kormidelníkům i těm
druhým, vice citu a méně závisti, aby se
tento konflikt podařilo v míru zažehnat
a soupeřit jen v obchodě a ve sportu!
Obor zdravotní techniky nyní rozvíjíme
ve spolupráci s našimi univerzitami a ne-
mocnicemi. Zde máme vývojové práce
do roku 2017. Předpokládáme, že se z to-
hoto partnerství narodí nové diagnostic-
ké přístroje pro potřebu zdravotnictví.
Posledním rozvíjeným oborem je oblast
moderního ekologického vytápění. Do
tohoto oboru jsme se pustili na základě

nově se rozvíjejícího se oboru vzducho-
techniky a tepelných čerpadel. Z vlastní-
ho vývoje vyrábíme zařízení pro vytápě-
ní a rekuperace rodinných domů a bytů.
Fosilní paliva jsou vyčerpatelná a nyní
omezována na dodávkách ze zahraničí,
proto jsme přišli na trh s novým prospe-
rujícím vytápěním pomocí tepelných čer-
padel značky ELAIR. Další výrobky pro
bytovou výstavbu a RD jsou z oblasti ří-
zených rekuperací a provětrávacích jed-
notek. Tento, pro nás nový obor činnos-
tí má dobrý potenciál a budoucnost. Jak
vidíte z výčtu našich činností, duch Tes-
ly se neztratil, jen se hodně změnil. Za
Tesly byla měsíční výplata mezd pro ce-
lou fabriku ve výši tří miliónů korun, dnes
nám měsíční mzdové náklady tuto část-
ku značně překračují a to máme třiceti-
nu zaměstnanců Tesly. Veškeré znalosti
materiálů, technologie, organizace a ří-
zení mají základy v Přeloučské Tesle.
Další rozvoj znalostí musí každý pracov-
ník hledat u sebe, ve své snaze se dále
učit a rozvíjet své znalosti po celý život.
Děkuji tímto všem spoluzaměstnancům
v Tesle, se kterými jsem spolupracoval
a od kterých jsem se učil a dále vzdělá-

Odkaz Tesly stále žije

Inzerce



10 / 2014 27

Premfoto Přelouč !

Konzultací několika námětů, různým kombinováním a řa-
dou úvah v následujících schůzkách jsme nakonec došli ke
spontánnímu námětu pro naši novou fotografickou soutěž.
Vedle všech v mezinárodních výstavních normách obvyklých
podmínek bude v nové soutěži zařazena podmínka tohoto
znění:

„Do soutěže budou přijímány jen ty fotografie, které do dne
poroty nebyly dosud ani nikde vystaveny ani v žádném časopi-
se reprodukovány. Tuto skutečnost doloží každý autor čestným
prohlášením, které ke svým fotografiím přiloží. A protože se tím
naše výstava stane každoročně premiérovou vystavovaných fo-
tografií, dostane výstižný název PREMFOTO. 

Jedním aspektem, který jsme tehdy sledovali a v jehož spl-
nění jsme do budoucna věřili, bylo to, že bychom chtěli z této
výstavy vytvořit pravidelnou každoroční přehlídku současné
československé a posléze i světové fotografie. Druhým, nemé-
ně závažným aspektem byla snaha pomoci mladým, talentova-
ným tvůrčím fotografům prorazit bariéru vytvořenou mnohdy
umělecky méně hodnotnými fotografiemi, jejichž hlavní váhu
poroty ovlivňují po dlouhá léta až příliš známá jména autorů.
Chtěli jsme každoročně otevírat výstavu nových snímků, niko-
liv shromažzovat staré od výstavy k výstavě putující snímky
i několik let snad i desítek let. Příkladem této skutečnosti nám
byl právě jeden polský kolega, který vytvořil za svou fotogra-
fickou éru celkem 6 zvláště dobrých snímků, tyto byly přijaty
na více než 200 mezinárodních výstavách a získaly na 60 cen
a uznání. Častým vodítkem při výběru a oceňování fotografií
na mezinárodních salonech bývá totiž pro porotu dosavadní
úspěšnost předkládaných fotografií u porot předcházejících
mezinárodních soutěží, jejich zařazení do výstavních katalogů
mezinárodních salonů a zvuk jména jejich autora ve fotogra-
fickém světě. Pokud by se totiž rozhodnutí této poroty diame-
trálně lišilo do předchozích, mohla by vyvstat domněnka, že
není špatná předložená fotografie, ale může to být nekvalifi-
kovaností této poroty, jestliže byl u porot předcházejících vždy
úspěšná. 

Při pohledu zpět s uspokojením zjišpujeme, že se oba uve-
dené aspekty po jistném čase existence výstavy splnily:
- výstava se stala skutečnou každoroční přehlídkou světové

umělecké a reportážní fotografie, z níž byly vždy dobře patr-
ny současné umělecko-fotografické trendy 

- objektivita poroty mohla být věru korektní, protože vycháze-
la jen z předložených prací a nemusela se potají kontrolovat

srovnáváním spěšnosti předložené fotografie na předchozích
mezinárodních salonech. I známý a dlouhodobě úspěšných
účastník chtěl-li uspět, musel připravovat pro naši soutěž kaž-
doročně svou kolekci nových snímků právě tak intenzivně
jako každý jiný i mladý talentovaný a dosud neznámý foto-
graf - výtvarník. 

Výstava se brzy stala dík zvyšujícímu se počtu došlých foto-
grafií takovým pojmem ve světě, že neúčast některého z před-
ních světových fotografů nikterak její úroveň neovlivnila, stala
se však dostaveníčkem velké většiny tehdejších fotografických
špiček. 

Vývoj výstavy z hlediska technických dat byl od prvních
ročníků velmi příznivý. Od 100 fotografií došlých z ČSSR do
prvého ročníku přes 900 snímků z 247 států v 5. ročníku až
k 4600 snímkům ze 43 států v 10. jubilejním ročníku. V dal-
ších 5 ročnících zůstaly počty došlých snímků přibližně stejné,
počet zúčastněných států kolísal mezi 30 až 40. Z následují-
cí tabulky je zřejmý počet došlých snímků přibližně stejné, po-
čet zúčastněných států kolísal mezi 30 až 40. 

Konec 2. části 
Jaroslav Bulušek

val. Tímto článkem chci také apelovat na
rodiče vycházejících dětí ze ZDŠ, pokud
Vás tento článek a vyznání oslovilo, ne-
bojte se dát vyučit Vaše potomky těmto
oborům. Tato potřebná řemesla mají bu-
doucnost a budou vyhledávána. Pokud
Vás to zaujalo, nebojte se přijít před kon-
cem školního roku 2015 na konzultace
o budoucím povolání Vašeho potomka.

Pokud bude vážný zájem projevovat i Váš
potomek, zajistíme mu učební praxi u nás
včetně záruk na přijetí do pracovního po-
měru po ukončení studií. Toto se též tý-
ká budoucích absolventů SPŠS i SPŠE.
Dále vyzývám učitele, aby se nás nebáli
a klidně nás oslovili s potřebou ukázky
našich technologií, které jsou na světo-
vé úrovni. Exkurzi vám rádi poskytne-

me. Pro potřebu naší firmy potřebujeme
v budoucnu vyučence těchto oborů: me-
chaniky elektroniky, seřizovače a obslu-
hu CNC strojů, zámečníky, svářeče, bru-
siče, soustružník, frézaře, technology,
vývojáře. Tak najděte odvahu a přijzte
mezi nás.

Kysela Lumír
ředitel

Premfoto - 2. část - říjen 2014 



Generál Milan Rastislav Štefánik pa-
třil k nejpozoruhodnějším osobnostem
moderních dějin Čechů a Slováků. Naro-
dil se 21. 7. 1880 v Košriskách, v rodině
evangelického faráře. V Praze, kde se mi-
mo jiné seznámil s myšlenkami prof. Ma-
saryka, studoval filozofii, astronomii a ma-
tematiku. Promoval v roce 1904. Od té
doby vykonal po celé Evropě i v zámoř-
ských teritoriích řadu vědeckých expedi-
cí, astronomických pozorování a dalších
misí, většinou ve francouzských službách.
V roce 1912 obdržel francouzské státní
občanství a francouzské úřady si Štefá-
nikových schopností neobyčejně cenily.
Vypuknutí války zastihlo M. R. Štefánika
v Alžíru. Jeho slabé zdraví mu nedovoli-
lo okamžitě narukovat, avšak ihned po
rekonvalescenci po žaludeční operaci
se v lednu 1915 přihlásil do pilotního
kursu v Dijonu. V dubnu 1911 obdržel
certifikát a odcestoval na frontu. Orga-
nizoval pro francouzské letectvo do té
doby neznámou meteorologickou službu
a také začal pracovat pro česko-sloven-
ský odboj. 

POLITIK, VĚDEC, VOJÁK
Na podzim 1915 bojoval na vlastní

žádost v Srbsku, odrážejícím s posled-
ním zbytkem sil útok Maskensenových
spojeneckých armád. S podlomeným zdra-
vím a s notnou dávkou štěstí se mu po
zhroucení srbské fronty podařilo uniknout
do Itálie. V Paříži, kde se koncem roku
1915 stal jednou z hvězd proslulého sa-
lonu paní de Jouvenal, se také poprvé

setkal - bylo to 13. prosince 1915 - s E. Be-
nešem. Od té chvíle se plně a cele věno-
val myšlence česko-slovenského zahra-
ničního odboje. Z triumvirátu Masaryk -
- Beneš - Štefánik to byl právě v mnohém
on, kdo otevřel vůdcům odbojové akce
dveře kabinetů předních evropských po-
litiků. Jeho úloha při navazování důleži-
tých politických kontaktů byla nezastupi-
telná. Jako zástupce Slováků a později
místopředseda tak měl od roku 1916 své
pevné místo v Československé národní
radě. 

Záběr, s jakým Štefánik pracoval pro
blaho budoucího Československa, byl
neuvěřitelně mnohostranný - rozhazoval
letecky protirakouské letáky na italské
frontě, organizoval nábor dobrovolníků
v USA, pokoušel se urovnat neuspořá-
dané poměry mezi krajany v Rusku. Asi
nejznámějším Štefánkovým diplomatic-
kým počinem bylo uzavření oficiální
smlouvy mezi Československou národ-
ní radou a italskou vládou v dubnu
1918. Naopak jeho druhý zájezd do Rus-
ka na podzim 1918 k našim legionářům,
u nichž v té době začínal postupný roz-
klad bojové morálky, skončil v podstatě
bez úspěchu. 

Úměrně tomu, jak se blížila ona vy-
toužená chvíle vzniku samostatného stá-
tu, vzrůstaly i rozpaky T. G. Masaryka
a E. Beneše nad tím, co s generálem Šte-
fánikem v nové republice. Lidsky i poli-
ticky se od nich přece jen odlišoval. Měl
úspěchy u žen, byl vynikajícím společní-
kem, ale též trochu dobrodruhem. Vojá-

kem byl velmi dobrým. Rysy, za které by
se nemusel stydět žádný aristokratický
kavalír. Avšak jeho konzervativní politic-
ké přesvědčení mu nedovolovalo sdílet
tehdy převládající socializující optimis-
mus. Za nejoptimálnější státní formu ne-
považoval republiku, ale konstituční mo-
narchii. 

Mnohé z tehdejšího složitého Štefá-
nikova postavení naznačila skladba prv-
ní československé vlády (od 14. listopa-
du 1918) - zatímco M. R. Štefánik v ní
zastával spíše fiktivní úřad ministra vo-
jenství /války, skutečné ministerstvo ná-
rodní obrany podléhalo V. Klofáčovi. 

22. dubna 1919 psal T. G. Masaryk
ministerskému předsedovi K. Kramářovi:
„Tez čekám na Štefánika a doufám, že
se s ním dohodneme. Hodnost minister-
stva války jsem mu udělil, když jsme za
hranicemi proklamovali prozatímní vlá-
du. Na Slovensku by pro něho místo by-
lo, ale nevím, je-li tomu současně i v Pra-
ze.“ Nevděk? Jistě. Avšak nic nového pod
sluncem. 

Na jaře 1919 se Štefánik rozhodl
k návratu do vlasti. Měl k tomu dva váž-
né důvody: chtěl pomoci Slovensku v je-
ho boji proti bolševickému Mazarsku
a zřejmě i doufal, že se mu podaří urov-
nat konflikt mezi italskou vojenskou mi-
sí v Československu s Francouzi. Navíc
si jistě potřeboval vyjasnit i své budou-
cí postavení ve státě, o jehož vznik se
tolik zasloužil. 

Pokračování příště
zdroj Wikipédia
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! Historie 

Poslední let M. R. Štefánika
Slovo Historie ze dne 3. ledna 1997

(z článku Ivana Šedivého vybral pro Přeloučský říjnový ROŠT roč. 2014 František Hollmann)

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu, TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč,
Klub Dr. M. Horákové a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

vzpomenou v úterý 28. října 2014 v 10.00 hodin

96. výročí vzniku samostatného československého státu
položením kytic k památníku T. G. Masaryka - prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.



V minulém vydání Přeloučského Roštu jsme vás informo-
vali o vítězství přeloučské kapely Crionic na 7. ročníku TPCA
Beat Festu 2014 v Kolíně. Požádali jsme zpěváka skupiny Mar-
tina Kočího o několik otázek ze života a historie této skupiny. 

Od kdy kapela funguje a co hraje?
Kapela původně vznikla v roce 1987 pod názvem Sailor.

Tento název ale nevyhovoval všem, a tak jsme se vznikem no-
vých, kvalitnějších skladeb přejmenovali kapelu v roce 1991
na Crionic. Název Crionic odkazuje na ranou skladbu americ-

ké thrash metalové legendy Slayer. Od počátku jsme se orien-
tovali na tvrdší odnož metalu s anglickými texty. Později jsme
začali vnímat vlivy dalších žánrů rockové muziky, začínali jsme
experimentovat ve vlastní tvorbě, kde se začali objevovat nej-
dříve prvky stylu grunge, poté nu-metalu a následně crossoveru. 

Co považujete za milníky v historii kapely?
Důležitý je určitě právě rok 1991, kdy kapela začala fun-

govat pod novým názvem Crionic. Významnou událostí je ale
zejména vydání alba Different z roku 1993, které v nákladu
několika tisíc kusů distribuovala společnost MAB Bona pře-
devším do zahraničí. Dodnes dostáváme na tento náš debut
příznivé ohlasy takřka z celého světa. Koncem téhož roku jsme
absolvovali několikatýdenní turné po Čechách a na Moravě
s kapelami KRYPTOR a TARANTULA. V listopadu 1994 jste na-
točili demosnímek BIG BUG a na základě této nahrávky byl
Crionic vybrán z bezmála 400 kapel mezi 24 postupujících do
čtvrtfinále vyhledávací soutěže MARLBORO ROCK - IN 95. Oce-
nění a různých úspěchů v soutěžích bylo více. Dalším velkým
milníkem je pak rok 2012, kdy sestavu kapely opustili dva zá-
kladní členové, navíc tvůrci hudby i anglických textu. Pokud
jsme chtěli hrát dál, chtě nechtě jsme se museli pustit do no-
vé tvorby a českých textů. Nikdy jsme s tím neměli zkušenos-
ti, ale už delší dobu jsme o tom uvažovali. O to víc se těšíme
na výsledek. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí i naše
výhra v soutěži TPCA Beat festivalu v letošním roce.

Kdo píše texty a skládá hudbu?
Do tvorby textů se zapojuje takřka celá kapela, na většině

spolupracuji já a oba kytaristé, kteří mají na svědomí i hudeb-
ní stránku skladby. Nové skladby jsme již na prvních koncer-
tech předvedli i s českými texty a bylo zřejmé, jak český po-
sluchač vnímá rodný jazyk, kontakt s obecenstvem byl daleko
těsnější. Již po prvním refrénu byla patrná snaha zpívat si s ná-
mi a to nás velice těší. Doufáme, že se některá z našich skla-

deb zaujme třeba i v rádiu, když mnozí recenzenti tvrdí, jak hi-
tový potenciál naše kapela má. Tak uvidíme…

Kde vás mohou posluchači slyšet?
Co se týče koncertů, hrajeme víceméně, kde se dá, i když

po tolika letech hraní jsme ve výběru vystoupení přece jen
zkušenější. Hráli jsme mimo jiné na Sázavafestu, na Rockfor
People, Rockové Lipnici, ale převážně nás posluchači mohou
vidět na Pardubicku a Přeloučsku, na různých typech akcí, od
vesnických zábav, po klubové koncerty. V průměru odehrajeme
ročně 20-30 koncertů. 

V jakém složení v současné době kapela vystupuje?
Aleš Doležal, bicí, zpěv, Petr Michálek, kytara zpěv, Martin

Kočí, zpěv, Jiří Kopecký, baskytara, Jaroslav Mrázek, kytara, zpěv.

Jak vidíte budoucnost kapely, jaké jsou vaše plány?
Ta souvisí hodně právě s naší výhrou na TPCA Beat festi-

valu v letošním roce. Finanční výhru bychom rádi uplatnili při
výrobě nového CD, které by mělo spatřit světlo světa, pokud to
dobře půjde v roce 2015. Je pravděpodobné, že na něm budou
skladby výhradně s českými texty. Tez jsme zhruba v polovině
přípravy, máme vydané tři singly na internetových portálech
(Prezident, Spálím v nás a Na plnej plyn). Ještě nás čeká vydá-
ní několika singlů a pak už by mělo přijít oficiální CD za při-
spění firmy TPCA. 

Tak aS se daří a zlomte vaz. Děkuji za rozhovor
mh
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Kultura !

Crionic

TJ SOKOL Přelouč
oddíl stolního tenisu pořádá v přízemí sokolovny

ve dnech 17. — 18. října 2014

B U R Z U
oblečení, sportovních potřeb,

obuvi, hraček, knih…

příjem věcí: pátek 17. října 15.30 — 19.00 hod.
prodej věcí: sobota 18. října 7.30 — 11.45 hod.
výdej věcí: sobota 18. října 16.30 — 17.00 hod.



Pokud jste během letních měsíců při toulkách Přeloučí
zahlédli hlouček mladých lidí s kamerou, stativem a klapkou,
stali jste se svědky natáčení nového krátkého amatérského
snímku Bludice. Autorská dvojice Aleš Doležal a Luděk Dvořá-
ček ve svém druhém krátkém filmu vypráví příběh mladého
páru, který bojuje s nepřízní osudu na přelidněné Zemi budouc-
nosti. Snímek v sobě kombinuje prvky sci-fi, akčního žánru i ro-
mantiky a pokud vše půjde dobře, mohl by mít premiéru za-
čátkem příštího roku. Diváci v něm uvidí talentované začínající
herce v čele s Jakubem Kropáčkem, studentem Vyšší odborné
školy herecké v Praze, Eliškou Třasákovou z pardubického di-
vadelního studia LAIK nebo přeloučskou rodačku Markétu Špi-
covou, která též studuje na pražské VOŠH. Mnozí z herců také

prošli dramapákem místní ZUŠ. Štáb v mnoha scénách využil
různých lokací v Přelouči. Pro svůj moderní vzhled například
novou budovu Městského úřadu či okolí bytových domů v uli-
ci Edvarda Beneše. Natáčelo se i v podchodu zdejšího nádra-
ží. Krom Přelouče vznikaly další scény v Pardubicích, Praze
a Chvaleticích. Bludice je naším druhým filmařským pokusem.
S prvním - krátkým filmem Věž, se nám podařilo vloni získat
3. místo na Malém filmovém festivalu mladé tvorby při Brněn-
ské 16 a i tentokrát doufáme, že bude mít náš film úspěch.
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům Měst-
ského úřadu, Městské policii a obyvatelům Přelouče za trpě-
livost a možnost natáčet v centru města.

za štáb Aleš Doležal, režisér

Už tradičně využívá KLAS celostátní akce Dny evropského
kulturního dědictví. V předešlých letech jsme navštívili Heř-
manův Městec a Chrudim, letos jsme vybrali LItomyšl. Předem
jsme objednali dvě komentované prohlídky. Ta první nám zpro-
středkovala nově otevřený piaristický kostel Nanebevzetí sva-
tého Kříže na zámeckém návrší a piaristickou kolej. Druhá nás
seznámila s litomyšlským podzámčím - s bývalou jízdárnou,
konírnou, kočárovnou a zrekonstruovaným parkem. Po vystou-
pení z vlaku sice pršelo a za mírného mžení jsme si prohlédli
náměstí Bedřicha Smetany. Procházeli jsme litomyšlskými pod-
síněmi (podloubím) a všímali si těch nejznámějších domů a při-
pomínali si jejich bývalé využití, obyvatele B. Němcovou, A. Jirás-

ka, J. Mařáka, B. Smetanu). Obdivovali jsme sgrafita vytvořená
na motivy románu J. Váchala Krvavý román i bývalou Tkalcov-
skou, (nyní Umrlčí uličku). Poté jsme „vystoupali“ na zámecké
návrší a prošli jsme Klášterními zahradami, které jsou od roku
2000 nádhernou odpočinkovou zónou Litomyšle. Další část
programu byla na volbě každého z 20 účastníků zájezdu. Mo-
hli navštívit Portmoneum, zámek, zámecký pivovar s rodným
bytem Bedřicha Smetany, mnozí vystoupali po 150 schodech
na věž piaristického kostela a kochali se pohledy na město
i okolí. Komentované prohlídky vedli aktéři rekonstrukce těch-
to objektů a tudíž jsme měli možnost vyslechnout si skutečně
zasvěcený výklad a dostat opravdu fundované odpovědi na
mnohé všetečné otázky. Měli jsme štěstí, že počasí se během
odpoledne natolik vylepšilo, že zbytek dne jsme si užili i slu-
níčka. Prožili jsme opravdu bohatý den.

V září se ještě uskutečnil krátký výlet buz autobusem, ne-
bo na kole (tedy ve dvou skupinách) do Semína. Tato vesnice
má také co nabídnout (akvadukt, Gočárův zámeček, písečný
přesyp, dřevěnou zvonici). Tento výlet byl 23. 9.

Anna Kubátová

V říjnovém vydání Přeloučského Roštu přinášíme tuto foto-
hádanku:

Věříme, že úkol to pro vás bude snazší než v minulém vy-
dání, nebop k naší zářijové hádance nepřišla žádná správná
odpověz. Na fotografii z měsíce září byl zachycen dům truhlá-
ře Josefa Bambase v Pražské ulici po požáru kolem roku 1960.
V současnosti se na této parcele žádná stavba nenachází. Vpra-
vo od domu stojí dnešní restaurace Na Růžku.

Své odpovědi můžete opět zasílat na naši e-mailovou adre-
su: rost@mestoprelouc.cz

Na vaše odpovědi se opět těší redakce Přeloučského Roštu.
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V Přelouči o prázdninách
vznikal krátký film

KLAS na návštěvě
v Litomyšli



„Řekneme-li TUPESY, každému se hned v mysli vybaví křeh-
ké, průzračnou glazurou povlečené keramické tvary, zdobené
hřejivými ornamentálními kresbičkami. Bezmezná radost nad
krásou lidského žití, vmáčknutá zručnou hrnčířovou rukou do
roztočeného kusu mokré hlíny a pomalovaná temperamentem
slovácké krve, řemeslným fortelem, který si svou podmanivou
krásou dokázal získat srdce bezmála celého světa.“

Každý čtenář asi okamžitě poznal, že „motto“ z knihy „Z his-
torie obce Tupesy“ nepatří Tupesům u Přelouče, ale daleko vět-
ší a půvabnější obci u Uherského Hradiště. Třináct členů Sboru
dobrovolných hasičů z Moravy dorazila v sobotu 28. července
2014 do naší malé obce, aby si s místními hasiči a ostatními
občany obce připomněli a zároveň oslavili 115. výročí založe-
ní místního sboru. Přípravy pro zdárný průběh celé akce byly
nemalé. Přes měsíc, ve dnech všedních, ale především o sobo-
tách, se scházeli místní hasiči, spolu s ostatními občany a cha-
lupáři. Nejen že se natíralo, uklízelo a spravovalo se, co se da-
lo, ale také se připravovala organizace celé akce. A naše úsilí
bylo odměněno zdařilou akcí za přispění „slováckých“ hasičů.
Přítomní hosté ocenili práci kolektivu lidí, kteří chtěli důstojně
oslavit významné výročí a těm všem ještě jednou veliký dík.

TJ Sokol Přelouč pořádá dvakrát ročně výlety. Tentokrát se
autobus pana Staňka s 39 účastníky vypravil nejdříve do Čes-
ké Skalice. Návštěva budovy Muzea Boženy Němcové trvala
dvě hodiny. Komplex totiž ukazuje kromě života naší spisova-
telky ještě historii textilní výroby v kraji. Velmi nás překvapila
výstava výtvarných prací místního rodáka, legionáře Jindřicha
Vlčka. Bohužel jsme nemohli navštívit jiřinkový park na Malo-
skalické tvrzi, protože se právě připravovala výstava jiřinek pro
následující víkend. Potěšil nás ale výhled z oken budovy na
pestrobarevné záhony. Po prohlídce historické školní budovy
a po obědě v hotelu Holzbecher jsme pokračovali do Ratibořic.
Většina účastníků si prohlédla vnitřní prostory Ratibořického
zámku, zbývající si užili procházku zámeckým parkem a pose-
zení na lavičkách. Program byl zakončen tradiční návštěvou
Rudolfova mlýna a Starého Bělidla. Cesta Babiččiným údolím
kolem Úpy a starých úlů až k Viktorčinu splavu za příjemného
počasí završila celý den. Kolem 19. hodiny nás pan Staněk roz-
vezl do našich domovů. 

Sokol plánuje mimořádně ještě jeden podzimní zájezd, a to
návštěvu nově umístěného Třebechovického betlému v měsí-
ci listopadu.

Od pondělí 11. 8. 2014 do pát-
ku 15. 8. 2014 zněl Divišovou vilou
tlukot paliček, ano kurzem palič-
kované krajky začal krásný týden
paličkování. Výuky se ujala známá
krajkářka Ing. Iva Vanžurová, která
mně řekla, že je na každém z nás,
jak strávíme tu trochu volného ča-
su, který máme v uspěchaném ži-
votě 21. století. Můžeme ji strávit
u televize, v nákupních střediscích,
blouděním po internetu, ... nebo za-
čít paličkovat. 

„Je mnoho různých technik ručních prací, ale paličkování
proti ostatním má minimálně jednu obrovskou výhodu, vždyc-
ky máte prostor k růstu, nezažijete „stop stav“, nudu z opako-
vání, pořád se máte co učit. Nikdy se nebudete nudit, doslova
se dokážete vypaličkovat třeba i ze smutku. Venku prší! Řek-

nete si: „Super, mám čas na paličkování! Nebude vám chybět
sluníčko, prostě si je upaličkujete! V krajce dokážete vyjádřit
své emoce, radost, bolest, svůj vztah k životu. Paličkování je vý-
borné na udržování mozku, pravá a levá hemisféra musí při té-
to činnosti spolupracovat. Paličkování je činnost, která vytěsní
„nepohodu“ a krajkářky jsou „vybraná společnost“, jsou trpěli-
vé, pracovité, ctižádostivé“.

Však malá výstavka-vernisáž na konci přeloučského kurzu
ukázala, že krajka v sobě nese velký podíl světla plného potě-
šení. Je v ní i značná dávka něhy, proto je její nejčistší podo-
ba svěřena především ženám. Na konci se jedenáct účastnic
uměleckého kurzu paličkování v Divišově vile vděčně a nera-
do loučilo se svou učitelkou. Vřelá slova díků byla důkazem, že
od významné výtvarnice získaly něco, co umí málokdo. Pokro-
čilé i začínající krajkářky si procvičily prsty i paměp a ,jejich
chvála byla naprosto upřímná. Zkušená umělkyně krajkářské-
ho umění Ing. Iva Vanžurová odvedla v Přelouči dobrou práci.

Marcela Danihelková
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Napsali nám !

TUPESY Sokol v kraji 
Boženy Němcové

Divišova vila o prázdninách 2014 — 
Krajka s Ivou Vanžurovou



Jan Večeřa do války narukoval 27. čer-
vence 1914 jako rakousko-uherský vo-
ják. Velmi dobře se mu podařilo popsat
strasti a hrůzy, které ho provázeli od je-
ho rozloučení na nádraží v Polné, jako
kdyby věděl, že je píše pro historiky. V je-
ho zážitcích jsou vyjádřeny všechny útra-
py, které prožil na vlastní kůži a přesto-
že podmínky pro psaní zřejmě nebyly pro
něj příznivé. Dokázal je předat tak, že těm,
kteří je čtou, naskočí až „husí kůže“. Je-
ho paměti jsou zajímavým dokumentem,
dokladem přímého účastníka z 1. světo-
vé války. Nejprve vojáka habsbursko-uher-
ské mocnosti a od 28. 7. 1917 dobrovol-
níka do Československého vojska, tzv.
legií. Do článku, který vychází v říjnovém
Roštu je vyjmuta ukázka z jeho pamětí,
popis jeho otřesných zkušeností z prvních
dnů na bojišti v Rusku. 

… „Všechny vlaky byly plné vojska.
Ve voze seděli všichni známí pohromadě
bylo jim všelijak, jen ne dobře. Koncem
srpna 1914 jsme se dostali do Ruska,
kde jsme zažili první boj, po kterém nás
zbylo polovička. Co mne zachránilo? Do-
stal jsem koně na opatrování, na kterém,
když už bylo zle jsem ujel. Druhý den byl
další boj, kde se nastupovalo na otevře-
ném terénu, to jsme leželi až do večera,
tam bylo pole mrtvých a raněných. Zaži-
li jsme první hlad. Byl to velký boj a my
jsme již 4 dny nejedli. Bloudili, jsme le-
sem a hledali jsme náš pluk. Večer pak
jsme našli pluk a kuchyně nám přivezla
jídlo, v zámeckém parku jsme se zako-
pávali celou noc a druhý den žádný ne-
směl vystrčit hlavu, jak Rusové do nás
z kanónů mazali, byli jsme jako syslové
zalezlí v hlubokých zákopech. 

Časně ráno v úterý 1. září 1914 byl po-
stup k Ruské rávě, kde byl opět boj a dru-
hý den opět postup až do jednoho městeč-
ka za Ruskou rávu, kde se spalo na poli.

3. září 1914 jsme začali běžet na-
zpátek a to hodně rychle, až do Haliče,
k Laškam. Tam jsme se zakopali. Byli
jsme tam celý týden, poslední den, když

již jsme byli zesílení, začalo se postupo-
vat. Postupovalo se až za Jaroslavu, kde
byl hrozný boj, tam jsem musel nésti
munici do prvé linie, ještě s jedním. Špast-
ně jsme došli a pak jsme tam zůstali le-
žet v zákopu. V noci se šlo k Radymnu
za dráhu. 2 dny jsme byli ve vesnici, kde
se nastupovalo za Ruské dělostřelby do-
předu a k Radymskému hřbitovu, kde
jsme byli až do 3. listopadu 1914, tam
nebyl 1m/čtverečný/ aby tam nebyla dí-
ra od granátu. Tam se odehrávaly den-
ně krvavé scény a hrozně bylo nám u ře-
ky Sam, hlad nebyl nic vzácného, neb byl
nedostatek potravin a v noci za tmy jsme
chodili pro mináž, a to bylo hrozně ne-
bezpečné, neb musel každý zvlášp a leh-
ko bloudil. Museli jsme krýt ústup a zdr-
žovat nepřítele. Překročili jsme hranice
Uher a v Dukelském průsmyku a byli jsme
v jedné vesnici přes noc. 

29. listopadu 1914 v 3 hodiny ráno
byl alarm a byli jsme v pochodu na okol-
ní kopce, které jsme obsadili a kde jsme
se měli zakopat. Zem byla na 10 cm zmrz-
lá a sněhu bylo asi 15 cm. Mlha byla
hrozná, nebylo vidět ani na 10 kroků. Po-
zice naše byla do podkovy a střed byla
vesnice, ve které jsme byli na noc a sil-
nice po které ujížděl náš trén. Odpoled-
ne 29. listopadu Rusové na nás udělali
útok a prořízli podkovu, takže se střílelo
na všech stranách. V husté mlze se ne-
bylo možno ani orientovat, kde jsme a ku-
dy možná utéci. Zůstal jsem v díře se-
dět a hlavu jsme zaryl do hlíny, abych
nebyl zastřelen a čekal jsem, jak to do-
padne, můj kvér přestal střílet, nemohl
jsme dostati patronu ven, tak jsem jej od-
hodil a vyčkával jsem situace, netrvalo
to dlouho a za střelby a křiku Rusové na
nás udělali útok, kdo neutekl byl zajat
a kdo utíkal byl každý zabitý, o čemž jsme
se přesvědčili, až jsme šli jako zajatci. Při
zajetí, jeden Rusák mě vytáhl ze záko-
pu a druhý mě chtěl propíchnout, ale je-
ho bajonet zůstal vězeti v patrol-torně
a tak mě jen poškrábal na zádech. 

Odvezli nás do lesa, ze kterého na nás
dělali útok a tam nás soustřezovali, tam
jsme všecky nepotřebné věci a zbraně
odhazovali a jen nejnutnější hlavně de-
ky jsme si nechali, čekali jsme až na nás
přijde řada. Potom nás odvedli do té ves-
nice, co jsme byli přes noc a odtamtud
jsme každý den dělali 30-40 km cesty
zpáteční, co jsme šli do Uher. 

Uherská Polanka to byla, co jsme prv-
ně spali, jako zajatci. Bylo nás asi 2 tisí-
ce. První tři dny jsme měli hlad a jíst ne-
bylo co, takže jsme jedli syrové brambory
a košpály a na polích pod sněhem a za
to nás kozáci byli bičem, druhý den jsme
byli v Žmigrodu a ve škole jsme spali,
třetí den jsme došli do Dukly“...

Sarajevský atentát na následníka trů-
nu Františka Ferdinada zEeste a zahá-
jení I. světové války přineslo mnoho utr-
pení zároveň však umožnilo propuknutí
národně-osvobozeneckého boje národů
žijících v přežilém svazku rakousko-uher-
ské monarchie. Krajanské spolky ve Fran-
cii, Rusku, Velké Británii i Spojených stá-
tech Amerických se po vyhlášení připojily
k úsilí o vytvoření samostatného česko-
slovenského státu, byp měly o jeho podo-
bě rozličné představy. V Rusku, ve Fran-
cii a později také v Itálii vznikaly nejprve
z krajanů a následně i z válečných za-
jatců české a slovenské národnosti vo-
jenské dobrovolnické formace, pro které
se vžilo označení legie. Jejich vytváření
nebylo jednoduché a naplno se rozběh-
lo až v posledních dvou válečných le-
tech. Legie se proslavily v bitvách u Zbo-
rova, Bachmače, Arrasu, Vouzieere nebo
Doss´Alto, velký ohlas vyvolalo obsazení
sibiřské magistrály a přilehlých území
v Rusku. Celkem v nich bojovalo téměř
110 tisíc osob, z nich necelých 90 tisíc se
stalo legionáři. 

... otázka legionářů a úlohy českoslo-
venských legií během 1. světové války
možná nebude nikdy doceněna...

Marcela Danihelková 
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Sto let od počátků první světové války — 
Paměti Jana Večeři, legionáře z Polné 

Pokračování článku ze zářijového Roštu



Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, prázdninový výlet
Z důvodu termínu uzávěrky minulého čísla Roštu se nyní

vracíme k letnímu výletu, který jsme pořádali pro naše uživa-
telské rodiny a také pro děti z pěstounských rodin, se kterými
máme uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Na výletě jsme byli v pátek 15. 8. 2014 a podle reakcí účast-
níků se nám povedl. Letos nám dokonce přálo i počasí. Navští-
vili jsme Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka. Pracovník
stanice měl pro nás připravený program „Kdo žije v našich za-
hradách“, vypravoval dětem o tom, jaká zvířátka můžou potkat
v našem nejbližším prostředí a jak se k nim chovat. Ukázal
nám dva živé ježky, které jsme si mohli všichni pohladit. Děti
si také zahrály velké zvířátkové pexeso a obdržely malé od-
měny. Potom jsme si všichni prohlédli záchrannou stanici, jsou
zde zvířata, která z důvodu nějakého handicapu nemůžou žít
ve volné přírodě. Dětem se líbili hlavně lišky, veverky, pštros,
vydry a divoké prase. Program v záchranné stanice jsme do-
plnili společným opékáním buřtů, tombolou pro děti a odmě-
nou za pěkné chování na výletě. Výletu se zúčastnilo 7 dospě-
lých a 17 dětí, společně jsme strávili hezký den. Rodiče i děti
se v dotazníkovém šetření vyjádřili k výletu pochvalně, příště
by rádi navštívili třeba ZOO nebo dinopark. 

Výlet jsme financovali z těchto zdrojů: příspěvek Kulturní
komise Města Přelouč, postní almužna Římskokatolické farnos-
ti Přelouč, dárce - bývalý uživatel služeb pro seniory, přátelé
z charity v Německu, státní příspěvek na výkon PP. Všem srdeč-
ně děkujeme.

Za pracovnice služby Rita Hudcová.

Charitní pouR do Neratova, 
ocenění pracovnice naší charity

Jako každoročně se v srpnu konala charitní poup v malé
obci Neratov v Orlických horách. Letos byla zvláštní příležitost
se jí zúčastnit, protože dlouholetá pracovnice naší charity pa-
ní Hana Smutná byla navržena za svoji práci k ocenění stří-
brným charitním křížem. V kostele Nanebevzetí Panny Marie
převzala paní Smutná ocenění z rukou diecézního biskupa
Mons. Jana Vokála. Předávání cen charitním pracovníkům pro-
běhlo po mši svaté, kterou pan biskup také celebroval společ-

ně s indickým biskupem Mons. Morasem. Pro nás zúčastněné
to byl krásný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Za
všechny pracovníky přeloučské charity děkuji Haně za její
dlouholetou, obětavou práci, bez ní by Charita v Přelouči
nebyla tím, čím je. Přejeme si, aby Hana ještě dlouho roz-
dávala radost nám kolegyním i klientům seniorských služeb.

Za pracovnice charity, Rita Hudcová

INFORMACE JAKUB KLUBU
Ačkoli bývají děti nerady, že končí prázdniny a s nástupem

do školy jim začíná mnoho povinností. S ohledem na vysoký
počet dětí v prvním týdnu se dá předpokládat, že se těšily i do
klubu. Z překvapení, které na děti po prázdninách čekalo, mě-
ly obrovskou radost a pokud nám to počasí dovolilo, děti ská-
kaly na trampolíně každý den. 

Preventivní program pro tento měsíc se zaměřil na 100. vý-
ročí 1. světové války. Pro děti byla v místní knihovně připrave-
na beseda na toto téma. S válkami je spojené násilí, a proto
jsme s dětmi hovořili o násilí mezi lidmi a vzájemné toleranci,
která je důležitá. Děti se opět věnovaly svým oblíbeným činnos-
tem v klubu, nezapomínáme však na školní povinnosti, takže
dětem pomáháme s domácími úkoly. Jelikož je září měsíc, kdy
se v Přelouči koná 20. ročník udílení Cen dabingu Františka
Filipovského, tak jsme si v klubu promítli film tohoto význam-
ného herce a dabéra, aby děti nezapomínaly na důležité osob-
nosti města Přelouče. V říjnu se zaměříme na ochranu naše-
ho životního prostředí. Naučíme děti správně třídit odpad a jak
se správně mají chovat k prostředí, ve kterém žijí. S dětmi také
oslavíme anglosaský lidový svátek Halloween a budeme tvořit
podzimní dekoraci do našeho klubu.

Mgr. Mirka Škávová
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sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������



Můj Bože, miluji tě!
Milí občané, po pěkných ale i deštivých dnech, po

slavnosti Sv. Václava, hlavního patrona českého národa
začínáme říjen a s ním i nové rozmary počasí. Prvního
října v církevním kalendáři „patří“ svaté Terezičce, řehol-
ním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře /Tere-
zie Martenová/ patronce misií, ale v půli 15. října svaté
Terezie z Avily a také jménu Terezie. Socha, která stojí
pod věží kostela sv. Jakuba je právě mladá karmelitán-
ská řeholní sestra Terezie od dítěte Ježíše, která zemře-

la ve věku 24 let na tuberkulózu v klášteře ve francouzském Lisieux. Na-
rodila se v roce 1873, pochází z 5 dětí, ve čtyřech letech jí umírá matka
a otec se stěhuje s dětmi k příbuzným do Lisieux. O vánocích ve čtrnácti
letech prožívá zážitek s Ježíškem a touží vstoupit do kláštera. Ačkoli mla-
dá, vstupuje do něj v 15-ti, s povolením papeže Lva XIII. „vstoupíš, bude li
chtít Bůh“. Prožije v něm devět let proniknutých modlitbou a prací. Sepsa-
la několik dopisů se svým životopisem, dopisy, básně a divadelní hry. Po-
sledních půl roku života prožívá těžkou nemoc, ztrácí víru a žije temnotou
ve víře. Jakoby se přibližovala všem lidem, kteří nevěří v Boha se slovy:
„Kdyby byl Bůh, nedopustil by tolik utrpení“. Toužila být spojená se všemi,
kteří se nacházejí v temnotě svých bolestí ale i temnotě utrpení světa, bez
Boha. Umírá 30. září 1897 se slovy: „Ach, miluji ho, můj Bože miluji tě!“ Pa-
pež Jan Pavel II. ji dne 19. 10. 1997 prohlásil za učitelku církve. Zobrazu-
je se s růžemi, podle výroku, že po smrti sešle z Nebe déšp milostí, déšp rů-
ží na lidi. V katechismu se její jméno nejvíce cituje ve statích o modlitbě.

Jan Pavel II.
V říjnu dne 22. 10. také slavíme liturgickou památku, od letošních ve-

likonoc 27. 4. 2014 již svatého papeže Jana Pavla II. Českou republiku na-
vštívil 3 krát; v roce 1990, 1995 a 1997. Potřetí navštívil v sobotu 26. 4.
1997 i Hradec Králové a s ním tenkrát v týmu přijel i Jan Vokál, nynější
biskup královéhradecký. S biskupem Janem jsme se letos sešli ☺ v kláš-
teře Želivě /u Humpolce/ dne 13. září na diecézní pouti v rámci oslav
350 let založení diecéze. Premonstrátský klášter posloužil komunistům

jako vězení pro kněze v době tota-
lity, od roku 1950-1954, zavřeli zde
cca 400 kněží, mimochodem jsem
s jedním z nich kráčel k oltáři /94letý
kněz P. Exner/, nebo v Semíně pohřbe-
ný i P. O. Bažant, ale zde „pobýval“
i náš biskup Karel Otčenášek, nebo
kardinál Tomášek. Na pouti bylo pří-
tomno jako relikvie i srdce faráře
z Arsu, v rámci roku kněží, jako do-
brý příklad pro kněze ale i věřící.
Srdce jako symbol dobroty a lásky
pro všechny. V tomhle roce se modlí-
me za nové kněžská povolání a le-
tos bude či bylo postupně vysvěceno
v diecézi 13 ženatých jáhnů. Šest
jich bylo vysvěceno 20. září v Hradci
Králové. Nejhezčí potlesk sklidili při
děkování manželky vysvěcených trva-
lých jáhnů: „Bez vás bychom nebyli,
tím, čím jsme“. A předali jim květiny!
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Mé nebe
/7. června 1896/

To naše slzavé údolí, Spasiteli,
unesu jenom když na tebe hledět smím,
mé oči v zraku tvém zhlédnout tvou krásu směly,
a předzvěst štěstí, jež je darem nebeským.
Ježíš se usmívá, když vzdychám, slzy v líci, 
už necítím však trýzeň víry zkoušené,
vždye Boží pohled, jeho úsměv strhující
je celé nebe mé! 

Mé nebe, to je církvi, matce milované
a sestrám Ježíšovu milost vyprosit,
milost a Boží oheň, jenž jim v duších vzplane
a umí zarmoucené srdce utěšit.
Vše mohu obdržet, když v skrytu s Bohem prodlím,
když od srdce zní k srdci prosby pokorné.
Ta sladkost, když se blízko svatostánku modlím,
je celé nebe mé!

Mé celé nebe se v hostii bílé skrývá, 
kde Ježíš prodlévá tajemně zahalen,
plamenem božského ohniska chci být živa,
kde Spasitel mě slyší, ae noc je nebo den.
Jak šeastná chvíle je, když v něze nevídané
přicházíš drahý můj, mé srdce změnit v své!
To sladké opojení soulad lásky samé,
je celé nebe mé!

Mé nebe je mít v sobě trochu podobnosti
s Bohem, jenž stvořil mě svým dechem všemocným.
Mé nebe je být stále v jeho přítomnosti,
být jeho dítětem zvát ho Otcem svým.
U něho srdce se před bouří nezachvěje.
Mým zákonem je odevzdání bezmezné.
Dřímat na jeho srdci, blízko obličeje
je celé nebe mé! 

Mé nebe v svatou Trojici je pohrouženo,
kterou jak vězně lásky chovám v srdci svém,
tam říkám bez bázně, velebíc boží jméno,
že mu chci s láskou sloužit, pokud živa jsem.
Mé nebe úsměv je milovanému Bohu,
když ukrývá se ve víře, často zkoušené,
usmívat se, když v jeho pohled doufat mohu,
je celé nebe mé!

A jestli se někdo nedávno divil, že papež František
oddal i páry, které již měli děti, tak jen dal do po-
řádku manželství některých katolíků. Říjen je mě-
síc růžence a pro nás další možnost žít dobrý ži-
vot. Přeji vám hodně zdraví, dobré VOLBY, a zvu na
faru 8. listopadu od 13hodin opět budeme mít DEN
BIBLE a biblické dílo - P. Petra Chalupu a ThDr. Ma-
rii Klaškovou. Srdečně vás zveme. Přeji vám požeh-
naný říjen,                       Váš P. Lubomír Pilka.

Obrázek sv. Terezie z Lisieux., 
obr. kláštera Premonstrátů v Želivě,

kostela Narození Panny Marie



V sobotu 13. 9. 2014 se zúčastnili hasiči ČHJ Přelouč Ma-
teřovského memoriálu. Jedná se o soutěž v požárním útoku,
která se každý rok koná v nedalekém Starém Mateřově. Zá-
vody jsou určené jak pro mladé tak i pro dospělé hasiče. Pře-
loučský Sbor reprezentovala celkem čtyři soutěžní družstva
v kategoriích: mladší žáci, starší žáci a muži. 

I na těchto závodech podali hasiči velmi dobré výkony,
o čemž svědčí dosažené výsledky. 
V kategorii mladších žáků: Družstvo A získalo 4. místo, druž-
stvo B se umístilo na 6. místě.
V kategorii starších žáků: Starší žáci vybojovali 3. místo. 
V kategorii mužů: Družstvo mužů vybojovalo 2 místo.

Tyto závody byly zřejmě poslední soutěží letošního roku, kte-
ré se mladí hasiči z Přelouče zúčastnili. Ve své přípravě však ne-
budou polevovat a budou se pečlivě připravovat na další sezónu,
a to jak na hřišti, tak v tělocvičně, nebop je bude čekat opět mno-
ho různých hasičských závodů a soutěží, ve kterých budou moci
předvést své znalosti a dovednosti.  Všichni se již tez velmi těší. 

Letošní hasičské soustředění strávili přeloučští mladí hasi-
či v rekreačním středisku Renospond v obci Zderaz. Oblíbené-
ho týdenního pobytu plného her a tréninků se zúčastnilo celkem
36 dětí (od 4 do 16 let) a 10 členů sboru ČHJ Přelouč. 

Hlavním tématem provázejícím celé soustředění bylo „MLA-
DÝ ZÁCHRANÁŘ“, kdy děti rozdělené do pěti soutěžních sku-
pin (Puberpáci, Tepostopáci, T-bass, Plameňáci a Požárníci s.r.o),
bojovaly o získání právě tohoto titulu. V tematických hrách
a soutěžích získávaly děti body, díky kterým mohly postupovat
se svou figurkou na předem připravené hrací ploše k různým
hasičským zásahům. Vybranou akci poté museli mladí hasiči
předvést formou scénky, za použití různých dekorací, kulis a ná-
řadí, které si museli sami opatřit, připravit nebo vyrobit. Během
celého týdne byla tedy viděna celá řada nejrůznějších druhů
požárů, hasičských zásahů a akci, se kterými se hasiči a zá-
chranáři skutečně mohou setkat. Například povodeň, tornádo,
záchrana tonoucího, včelí úl ohrožující život, požár seníku, koč-
ka na stromě, náraz automobilu do stromu, asistence na pále-
ní čarodějnic nebo požární ochrana na plese. Šikovní mladí
záchranáři se s tímto úkolem vypořádali skvěle a předvedli sku-
tečně výborně sehrané scénky. Z toho důvodu byl titul Mladý

záchranář udělen všem zúčastněným a od svých vedoucích
jim byl předán pamětní odznak s tímto motivem.

K soustředění však nepatří jen hry, a proto děti nezahálely
a věnovaly se také tréninku požárního útoku, štafet a dalších
hasičských disciplín, které jsou důležité. Například prohlubo-
vání znalostí topografických a hasičský značek nebo uzlů. 

Celý pobyt byl však hlavně zaplněn zábavou. Volné chvíle
si hasiči vyplnili diskotékou pod širým nebem, opékáním buř-
tíků, vodní bitvou nebo koupáním v hotelovém koupališti či
bazénu. Znovu navštívili záchranou stanici a ekocentrum Pa-
síčka a prošli se při celodenním výletu na zámek Nové hrady,
kde si maximálně užili tamějšího zámeckého labyrintu a ně-
kteří i nedaleké rozhledny. Poslední večer byl připraven velko-
lepý ohňostroj, který sklidil velký úspěch u dětí, vedoucích i blíz-
kého okolí. Byl opravdu krásnou tečkou za celým týdnem. 

Letošní letní soustředění rozhodně patřilo k jedněm z nej-
povedenějších. Díky sehranému kolektivu vedoucích a členů
přeloučského hasičského sboru, vše proběhlo v pořádku a tak,
jak mělo. Už tez se mohou přeloučští mladí hasiči těšit a při-
pravovat na příští sezónu, která začíná již v září a bude jistě
plná závodů, soutěží, akcí, výletů a dalších skvělých zážitků. 

10 / 2014 35

Sport !

HASIČSKÉ ZÁVODY 
VE STARÉM MATEŘOVĚ

Hasičské soustředění
mladých hasičů ČHJ Přelouč

Inzerce



Snem většiny malých kluků je být v dospělosti policistou
nebo hasičem. Nestačí jen chtít, co proto udělat? V první řadě
začít se připravovat na toto povolání již od mala, takže se při-
hlásit do hasičského kroužku. V našem hasičském sboru ČHJ Pře-
louč je přípravka, mladší žáci a starší žáci pod vedením E. Tro-
janové, K.Vrbové a M. Macháčka. Bohužel zde nejsou podmín-
ky pro dorost, a přece se zde našlo pár nadšenců, kteří začali
běhat v dorostenecké kategorii „běh na 100 m s překážkami“.
Jako první a jediný za Přeloučský sbor, který se v průběhu le-
tošní sezóny závodů postavil na start, byl Michal Krupka. Bě-
hem prázdnin se zúčastnil většiny závodů pro dorost v České
republice. Svůj první závod běžel v seriálu závodů „Východočes-
ké stovky“ 8. 5. v Jaroměři, kde se umístil na krásném 9. místě
s časem 19,92, 20. 7. Meziměstí 5. místo s časem 19,28, 14. 9.
Choltice 4. místo s časem 18,19. V celkovém součtu obsadil
skvělé 4. místo. Dále následovaly závody: „Český pohár rebel
2014“ 10. 5. Praha 16. místo s časem 19,77, 26. 7. Horní Lideč
9. místo s časem 19,14, 9. 8. Kamenec u Poličky 12. místo s ča-
sem 18,60, 23. 8. Bludov 12. místo s časem 18,10, 31. 8. Písko-
vá Lhota 14. místo s časem 20,66. V celkovém součtu obsadil
21. místo. „Big Shock pohár 2014“ 27. 7. Brno 8. místo s časem
18,90, 2. 8. Třeština 8. místo s časem 18,41. Od 1. září nastu-
puje na Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích
obor Požární ochrana, kde bude mít dobré podmínky pro dal-
ší tréning v požárním sportu. V říjnu ho čeká 1. kolo výběru do
dorostu reprezentace ČR. Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat firmám: Truhlářství Vlček, SPS elektro, Dys-káček Přelouč
a Truhlářství Brzica za sponzorství a podporu v cestě za snem.

LK.

V sobotu 6. září 2014 se konaly na rybníku „BAŠTA“ v Láz-
ních Bohdaneč závody v lovu ryb na udici handicapovaných.
Soutěž pořádala místní organizace českého rybářského sva-
zu z Přelouče. Jednalo se o 7. ročník soutěže a zúčastnilo se
8 týmů z domovů pro handicapované spoluobčany Pardubic-
kého kraje: Domov U Studánky, Anenská Studánka, Domov Na
Rozcestí, Svitavy, Domov Pod Hradem, Žampach, Domov Na
Zámku, Bystré, Domov sociálních služeb Slatiňany, Domov Pod
Kuňkou, Chráněné bydlení Pardubice - DKP Ráby, Chráněné
bydlení Přelouč - DKP Ráby.

Celkově se soutěže zúčastnilo 58 handicapovaných lidí,
které doprovázelo celkem 12 zaměstnanců z výše uvedených
domovů. Na jednotlivých stanovištích se o soutěžící starali ry-
báři z MO Přelouč a to nejen radou a předvedením techniky
lovu, ale i zapůjčením lovného nářadí. Program je přiložen na
jedné z fotografií. Počasí soutěži přálo, všichni si užili pozdně
letního slunečného dne při chytání ryb. Svačinu pro soutěžící
pořadatelé roznášeli přímo na stanoviště. Na všechny soutěž-
ní týmy čekal dort a medaile. První tři týmy dostaly pohár, ale
o ceny v tomto případě určitě nešlo. Na rybník bylo navezeno
přes 5 metráků ryb, takže pocit z lovu ryb si všechny týmy ur-
čitě užily. Každý z týmů získal víc než 250 bodů, tedy převe-
deno na centimetry úlovku, každý z týmů vytáhl z vody v sou-
čtu centimetrů jednotlivých úlovků více než 2a půl metru ryb.
Pořadatele z Českého rybářského svazu v Přelouči a Lázních
Bohdaneč podpořil Pardubický kraj, města Přelouč a Lázně
Bohdaneč, Lesy ČR a HAINZ. Jenom pro pořádek uvádím, že
pohár pro vítěze se v letošním roce stěhoval do Svitav, ale ra-
dost z dobré akce měli určitě soutěžící i pořadatelé. 
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Jít si za svým snem… Rybářské závody 
handicapovaných 

v lovu ryb na udici

Inzerce



Potřetí za sebou hostila Česká republika mistrovství re-
publiky kategorie U20 v ragby. Tentokrát Prahu a Říčany na-
hradila Moravská města Brno a Vyškov. Mistrovství Evropy se
zúčastnilo 8 mužstev - Ukrajina, Švýcarsko, Lucembursko, Mol-
davsko, Lotyšsko, Mazarsko, Kypr a domácí Česká republika.
Komplikací před samotným mistrovstvím bylo odhlášení se tý-
mu z Kypru a tak pořadatelé sestavili za pomocí všech muž-
stev tým Barbarians Rugby Europe. A právě tým Barbarians byl
prvním soupeřem našich mladíků. Odchovanec místního klu-
bu Rugby club Přelouč Jan Johny Kohout se tak jako loni pro-
pracoval do reprezentačního týmu a i do základní patnáctky.
Celé mistrovství odehrál na postu tříčtvrtky s číslem 13 a zau-
jal roli kopáče v týmu. V prvním utkání na část zápasu převzal
i kapitánskou pásku po střídajícím Voháňkovi.

Česká republika U20 - Barbarians Rugby Europe 103:5 (55:0)
- neděle 24. srpna Bystrc Brno

Narychlo sestavený výběr Barbarians neměl proti naší re-
prezentaci šanci a jednoznačně až drtivě s naším týmem pro-
hrál. Johny v utkání zaznamenal 18 bodů (9 kopů po položení)

V semifinále naši borci změřili síly s týmem Lucemburska -
- středa 27. srpna Dragon Brno
Česká republika - Lucembursko 22:6 

Vyrovnanější utkání oproti úvodnímu zápasu naše repre-
zentace zvládla a postoupila po třetí za sebou do finále. Johny
byl opět vidět a zaznamenal, za položení, dvě konverze a trest-
ný kop celkem 12 bodů. Po skončení utkání byl navíc vyhlášen
nejlepším hráčem v utkání - man of the match. Konečný vý-
sledek mohl být i výraznější, ale naši hráči se snažili hrát mnoh-
dy individuelně, na což byl i tým upozorněn trenérem Thoma-
sem Putrou.

Finále - sobota 30. srpna Vyškov
Česká republika - Švýcarsko 25:21 (5:16)

Za vytouženým zlatem čekalo v cestě Švýcarsko a náš tým
působil v prvním poločase celkem zakřiknutě a Švýcaři se tro-
chu překvapivě ujali celkem slušného vedení. V druhé půlce

už, ale náš tým hrál to, co v tréninkách nacvičoval a postupně
otočil vývoj utkání a dočkal se obrovského úspěchu. Na potře-
tí dokázali naše mladé naděje ve finále uspět. Johny opět jako
kopáč nezklamal a zajistil našemu týmu 10 velmi cenných bo-
dů. Celé mistrovství třetího Evropského výkonnostního koše bylo
obrovským zážitkem a finále ve Vyškově bylo po všech stránkách
na vynikající úrovni, které podpořilo víc než tisícovka diváků.

Všechny ostatní výsledky ME U20

1. kolo - Česká republika - Barbarians 103:5, Švýcarsko - Ma-
zarsko 43:7, Ukrajina - Moldavsko 13:6, Lucembursko - Lotyš-
sko 32:12

semifinále - Česká republika - Lucembursko 22:6, Barbarians -
- Lotyšsko 15:24, Moldavsko - Mazarsko 15:13, Ukrajina - Švý-
carsko 15:22

o sedmé místo - Mazarsko - Barbarians 52:7

o páté místo - Moldavsko - Lotyšsko 50:3

o třetí místo - Ukrajina - Lucembursko 10:9

finále - Česká republika - Švýcarsko 25:21

Martin Máia Kohout
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PO LOŇSKÉM STŘÍBRU JE JAN KOHOUT 
Z RUGBYOVÉHO CLUBU PŘELOUČ 

NA MISTROVSTVÍ EVROPY DVACETILETÝCH ZLATÝ

Inzerce



Odjezd na Crailsheim v pohodě, tech-
nika nachystaná, Liazka šlape jako hodi-
ny. V pátek proběhly technické přejímky,
přálo nám i krásné počasí. Shlédli jsme
si sekce, které nás zaskočili dost drsnými
brankami ve velice těžkém terénu. V sobotu začínáme kla-
sicky rozděleni do 5-ti kategorií, namixovaný s velkými vozy. 

Nastoupili jsme s jasným výsledkem zvítězit, abychom si
udrželi v celkovém pořadí druhé místo. Bohužel jsme chtěli pře-
konávat nemožné a to se nám stalo osudným. 

V sobotu večer po sečtení bodů jsme byli na 3. místě, ale
s nepatrným odstupem. V neděli, v důsledku špatného počasí
byly vyřazeny ze závodu dvě sekce, které my jsme ale již mě-
li odjety v sobotu. To nám velmi přitížilo a stala se ta nejhorší
věc. Z třetího pořadí jsme se propadli na 4. místo. Což zname-
nalo v celkovém pořadí propad na třetí místo na ME. 

Další závod následoval zhruba o 260 km dále v Nieder-
-Ofleiden. Byl pro nás významný hlavně pro posun v celkovém
umístění na ME a to znamenalo vítězství a nic jiného, večer
jsme byli na průběžném 2. místě, kdy nám scházelo 6 bodů na
první místo. V neděli před obědem ale zjišpujeme závadu na
Avii a to poškození reduktoru zadní nápravy. Místo oběda na-
stupujeme na opravu. Za podpory kamarádů i z Německa se
nám daří vše opravit přes polední pauzu a to za pouhých 30 mi-
nut. Tudíž do dalších sekcí nastupujeme ještě s větší bojovnos-
tí.  Francouzský tým, který s námi bojoval o vítězství, chtěl sní-
žit rozdíl bodů a zvolil jinou taktiku, která naštěstí nevyšla. 

Opět jsme ukázali, že jediná Avie ve startovním poli doká-
že bojovat s německým gigantem a to MERCEDES - UNIMOG,
kdy nám to v letošní sezóně přináší 3 vítězství na ME. 

Na prvních dvou místech se umísiují dva týmy z Čes-
ké republiky. Bohouš a Katka

A-TÝM NHbL VÝCHOD
neděle 7. 9. 
TJ SOKOL PORUBA - HC JESTŘÁBI  1 : 7 (0:2, 0:2, 1:3)
Moravec 3x, Čapek 2x, M. Kazimír, Příhoda

neděle 13. 9. 
HC JESTŘÁBI - HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE

3 : 4 po sam. náj. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)Kubát 2x, Svoboda

ROZPIS NA ŘÍJEN
neděle 12. 10. 14 14:00 Přelouč 

HC Jestřábi - HBC Hradec Králové 1988 B
neděle 19. 10. 14 14:00 Opava

SHC Opava - HC Jestřábi 
neděle 26. 10. 14 14:00 Přelouč

HC Jestřábi - HbK Karviná
neděle 02. 11. 14 14:00 Přelouč

HC Jestřábi - TJ Sokol Poruba

B-TÝM KHbL VÝCHOD
neděle 31. 9. 
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE C - HC JESTŘÁBI B 

4 : 3 (0:2, 2:1, 2:0) Pecinovský 2x, Šanda

neděle 7. 9. 
HC JESTŘÁBI B - HBC JOJERIT CHRUDIM B 

1 : 2 po sam. náj. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Raška

sobota 13. 9. 
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ C - HC JESTŘÁBI B  

5 : 1 (1:0, 2:1, 2:0) Rob

neděle 14. 9.
DELTA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B 10 : 0 (2:0, 3:0, 5:0)

ROZPIS NA ŘÍJEN
sobota 04. 10. 14 Pce-Svítkov

Svítkov Pardubice B - HC Jestřábi Přelouč B
neděle 05. 10. 14 16:30 Přelouč

HC Jestřábi Přelouč B - Svítkov Stars Pce B
neděle 12. 10. 14 16:00 Česká Třeb.

TJ Česká Třebová C - HC Jestřábi Přelouč B
neděle 19. 10. 14 16:30 Přelouč

HC Jestřábi Přelouč B - HBC H.A.K. Pce 

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
sobota 13. 9.
SK HOKEJBAL LETOHRAD - HC JESTŘÁBI  17 : 0 (6:0, 5:0, 6:0)
SK HOKEJBAL LETOHRAD - HC JESTŘÁBI  15 : 0 (8:0, 2:0, 5:0)

ROZPIS NA ŘÍJEN

sobota 04. 10. 14 10:00 a 12:00 Jihlava
SK Jihlava - HC Jestřabi Přelouč

sobota 11. 10. 14 13:00 a 15:00 Přelouč
HC Jestřabi Přelouč - HBC Svítkov

sobota 01. 11. 14 13:00 a 15:00 Přelouč
HC Jestřabi Přelouč - SK Letohrad

ROŠTĚNKY
Východočeský přebor žen 30. 8. v Hradci Králové
ROŠTěnky - Svítkov 1 : 2 (0:1) Kazimírová
ROŠTěnky - Výběr MS kraje 0 : 3 (0:0) 
ROŠTěnky - Písek 0 : 2 (0:1) 
ROŠTěnky - Skalica 1 : 2 (1:1) Lacioková 
ROŠTěnky - Letohrad 2 : 1 (1:0) Nováková, Deverová 
ROŠTěnky - Pardubice 0 : 1 (0:0)

- fáda -
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START DO NOVÉ SEZÓNY HC JESTŘÁBI

Dvě české posádky jsou nejlepší v Evropě       (Trucktrial)



Florbalová sezóna se v září již rozeběhla na plné obrátky.
Florbalu znalí čtenáři Roštu jistě dobře vědí, že každoročně je
zahájena Pohárem České pojišpovny na přelomu srpna a září,
kdy vrcholí letní příprava jednotlivých dospělých týmů a zejmé-
na pro mužské týmy je vhodným herním testem před zaháje-
ním bojů o mistrovské body v jednotlivých soutěžích.

30.+31. 8.: Přelouč hostila 1. kolo Poháru České pojišiovny
Domácí tým mužů letos nemusel na začátek sezóny nikam

cestovat, protože se na něj usmálo štěstí při losu 1. kola, které
tak mohl pořádat poprvé v domácí hale. 

V zápasech skupiny J s dalšími 4 celky však už toho štěstí
tolik neměl a z 3. místa ve skupině nakonec do druhého kola
nepostoupil. Zejména těsná prohra s týmem z Chrudimi, který
hraje o 1 soutěž níže hned na úvod turnaje, domácí tým stála
lepší umístění a tím i postup do dalších kol. Výsledky domá-
cích: FBK Piráti Sokol Chrudim 3:4, FBC Kutná Hora 0:4, FBK
VŠSK PedF UK Praha 4:3, RFK Pohoda Praha 9:1. 

Ze skupiny postoupil tak jako první celek tým Pirátů z Chru-
dimi a jako druhý celek FBC Kutná Hora. Na domácí Orel Pře-
louč tak zůstalo třetí nepostupové místo ve skupině.

21. 9.: Souboje o první body dorostu v Přelouči
Do soubojů o první mistrovské body v nové sezóně vkroči-

li jako první celek oddílu jeho dorostenci a navíc ještě na do-
mácí palubovce. Ve 2. lize dorostenců se v rámci prvního a dru-
hého kola odehrálo v Přelouči v neděli 21. září celkem 5 zápasů,
kdy ve dvou z nich účinkoval nově sestavený tým domácích v tom-
to složení: Ondra Kasal, Miloš Kot - Pepa Samek, Láza Beneš,
David Tykvan, Lukáš Jedlička - Vojta Klenka, Tomáš Novák, Mi-
chal Bulis, Tomáš Mach, Matyáš Fialka, Vašek Košpál a Dan Žídek.

Po úvodní prohře 1:4 s Piráty z Chrudimi, kdy domácí hrá-
či stříleli všude možně, jen ne do branky soupeře, se pak do-
rostenci radovali z prvních 3 mistrovských bodů po vítězství 4:3
nad FBŠ Všestary.

Důrazného soupeře pak dokázali přetlačit až v samém zá-
věru zápasu, kdy nejprve necelou minutu a půl před koncem

soupeř vyrovnal vedení domácích, které svými 2 zásahy zaří-
dil zejména Michal Bulis, aby pak po individuální chybě sou-
peře rozhodl svým prvním gólem v sezóně Vojta Klenka. A aby
toho pak nebylo na nervy přihlížejících diváků snad málo, mu-
sel ještě skvěle chytající Miloš Kot zabránit 2 tutovkám soupe-
ře v posledních vteřinách zápasu při jeho zoufalé snaze o vy-
rovnání. Soutěž dorostu tak začala pěkně zostra.

Program dalších florbalových zápasů v Městské sportovní hale
v Přelouči v říjnu a na začátku listopadu je pak následující:

Pardubická liga mužů - neděle 5. října:
09:00 Orel Přelouč B - FBC TJ Draci Lanškroun,
10:30 ASPV Holice - ŽSK Třemošnice,
12:00 FBC TJ Draci Lanškroun - FBC Respect Heřmanův Městec,
13:30 ŽSK Třemošnice - Orel Přelouč B,
15:00 FBC Respect Heřmanův Městec - ASPV Holice.

Liga přípravek - skupina 4 - sobota 18. října:
09:00 Orel Přelouč elévky - FBK Hradec Králové,
09:30 FBC Hradec Králové - Sokol PPAS Pardubice,
10:00 FBK Hradec Králové - IBK Hradec Králové G,
10:30 Sokol PPAS Pardubice - FBC Peaksport Litomyšl,
11:00 IBK Hradec Králové G - FBC Hradec Králové,
11:30 FBC Peaksport Litomyšl - Orel Přelouč elévky.

2. liga žen - skupina 4 - neděle 19. října:
13:00 FbC Florbalky Skuteč - Orlice Přelouč,
14:30 IBK Hradec Králové B - FTC Vysoké Mýto,
16:30 FTC Vysoké Mýto - FbC Florbalky Skuteč,
18:00 Orlice Přelouč - IBK Hradec Králové B.

Pardubická liga mužů - neděle 2. listopadu:
09:00 FTC Vysoké Mýto B - ŽSK Třemošnice,
10:30 FBC Letohrad - Orel Přelouč B,
12:00 ASPV Holice - FTC Vysoké Mýto B,
13:30 ŽSK Třemošnice - FBC Letohrad,
15:00 Orel Přelouč B - ASPV Holice.
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Orel Přelouč — oddíl florbalu

Dne 23. 8. 2014 se v Benešovicích u Přelouče uskutečnil
po dvouleté pauze, V. ročník nohejbalového turnaje smíšených

dvojic „Benešovic-
ká Amazonka“. Tur-
naj byl pořádaný
pod patronací no-
hejbalového oddí-
lu Orel Přelouč za
účasti šesti týmů. 

Počasí účastní-
kům přálo a ve slu-
nečném počasí při-
jelo svým favoritům
fandit několik fa-
noušků, kteří vytvo-

řili hráčům úžasnou atmosféru. Kvalita hry a umění hráčů se
neustále zlepšují a tím i boje o nejvyšší příčky byly opravdu
náročné. 

První místo a putovní pohár si vybojovali Dagmar Danihel-
ková z Přelouče a Petr Urban z Pardubic. Na druhém místě
skončili Markéta Horká z Přelouče a Radek Kos z Pardubic
a na třetím místě se umístili Kristýna Bednářová a Jarda Mu-
sil z Přelouče. Všichni účastníci turnaje byli odměněni věcnými
cenami. 

Na závěr můžeme konstatovat, že se turnaj vydařil. Fanouš-
ci i hráči byli spokojeni, bohužel letos chyběli tradiční žertov-
ní kostýmy, které v příštím roce obnovíme. Všichni se těšíme na
VI. ročník „Benešovické Amazonky“, který se bude konat za rok
koncem srpna. 

Ředitelka turnaje Marcela Svobodová

Benešovická Amazonka 2014
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Poslední prázdninový víkend patřil v našem městě již tra-
dičně přehlídce krásných strojů z minulých časů. Konal se již
7. ročník Rallye Železné hory - soutěže historických aut a mo-
tocyklů. O tom, že tato událost překračuje rámec regionu, svěd-
čí velká účast startujících, často z dost vzdálených míst např.
Libereckého či Středočeskěho kraje. Na trati dlouhé 60 km pl-
nilo všech 75 posádek 15 soutěžních úkolů. Celkovou vítězkou
se stala Andrea Tauscherová z Přelouče na stroji Moped S 11.
Blahopřejeme! Nejen stroje byly v sobotu k vidění na náměstí.
Kolem aut a motorek se procházeli jejich majitelé v krásných
dobových kostýmech, dámy s klobouky, pánové v buřinkách,

sportovních pumpkách, vojáci v historických uniformách. Velmi
se líbilo i taneční vystoupení žen pod vedením p. Ireny Staňko-
vé, „živá“ hudba nebo vystoupení siláka. Do cíle dorazili všichni
účastníci, i když někteří pořádně zmokli. Ale to nemohlo naru-
šit dobrý dojem z celého dne. Na závěr obdrželi všichni účastní-
ci pěkné pamětní listy s obrázkem od p. Štěpánka a s fotogra-
fií od p. Sviridova a ti, kteří se umístili, hodnotné ceny. Velký dík
patří všem sponzorům, ale i pořadatelům, kteří svou pomocí při-
spěli ke zdařilé akci, a především řediteli závodu p. Josefu Havr-
dovi. Už se těšíme na další ročník!                                 JM

Přehlídka techniky a elegance

Inzerce

Inzerce



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 50
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


