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! Zprávy z radnice 

30. 12. 2013 proběhla poslední ra-
da města Přelouče konaná v roce 2013.
Radní na ni zamítli žádost o přidělení
informačního centra paní Soně Levaiové
v internetové kavárně Gavi Caffé v Pře-
louči. 

Na vědomí vzali oznámení Diecézní
katolické charity Hradec Králové o pořá-
dání a organizování Tříkrálové sbírky ve
dnech mezi 1. až 14. lednem 2014. 

Dále byla schválena žádost o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města na rok 2014
Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče ve
výši 5.000,- Kč. Účelem poskytnuté dota-
ce je služba Potravinové pomoci pro po-
třebné. Je zaměřena na získávání potra-
vin od výrobců a následné předávání
těchto získaných potravinových darů li-
dem v sociální nouzi, kterým hrozí z dů-
sledků této nouze sociální vyloučení. Dis-
tribuce se uskutečňuje prostřednictvím
městských sociálních odborů a nestát-
ních neziskových organizací, které posky-
tují sociální a charitativní služby ve svých
zařízeních. Středisko potravinové pomo-
ci získává nejen potraviny, ale i základ-
ní hygienické potřeby. Je předpoklad, že
v Přelouči bude tato služba poskytová-
na pravidelně měsíčně pěti rodinám. 

Na vědomí vzali radní i zápis z jed-
nání bezpečnostní a dopravní komise ze
dne 17. 12. 2013. projednávána na ní
byla mimo jiné žádost p. Povejšila - pře-
místění kamery v ul. Sportovní (u sporto-
viště pod parkem) tak, aby zaznamená-
vala průjezd vozidel nerespektujících zá-
kazové dopravní značení mezi bytovkou
u sportoviště a tribunou a aby byl násled-
ně záznam z kamery využít k postihu ři-
dičů. Komise konstatovala, že stávající
kamera monitoruje hlavně veřejný pořá-
dek na sportovištích, pochopitelně za-
znamenává i případný průjezd vozidel,
záleží ovšem na tom, kam je v konkrét-
ní časový okamžik otočena. V případě
protiprávního jednání ze strany řidičů je
potřeba kontaktovat Policii České repub-
liky nebo Městskou policii. 

92. schůze Rady města Přelouče
proběhla 13. 1. 2014. Radní rovněž
schválili žádosti o dotace z fondu rady
města v roce 2014: 5 tis. Kč Domovu
sv. Josefa, Žireč na náklady související
se zajištěním sociálních služeb občanům
města v roce 2014, 10.000,- Kč občan-
skému sdružení Laxus Nymburk na ná-

klady související s výkonem terénních so-
ciálních služeb na katastru města v ro-
ce 2014. 30.000,- p. Petru Vackovi, sbor-
mistrovi pěveckého sboru J. B. Foerster.
5.000,- Svazu tělesně postižených ČR,
místní organizaci Přelouč na náklady
související s činností organizace v roce
2014. 10.000.- Klubu českých turistů Pře-
louč na úhradu energií v sídle KČT v Pře-
louči v roce 2014. 7.500,- Kč Domovu pro
seniory Heřmanův Městec na úhradu ná-
kladů souvisejících s poskytováním sociál-
ních služeb občanovi města. 10.000,- Kč
SK SKI Přelouč na činnost sportovního
klubu v roce 2014. 5.000. Kč oddílu futsa-
lu FC Mazáci Přelouč na úhradu nákladů
za pronájem sportovní haly. A 20.000,- Kč
HS ČHJ Přelouč na podporu činnosti
s mládeží v roce 2014 (pořádání soutě-
ží, doprava na soutěže, letní dětské sou-
středění).

Rada dále doporučuje zastupitelstvu
zařadit v rámci rozpočtového opatření
č. 1 rozpočtu města tyto položky:

Stehno marine klub Pardubice - po-
řádání Mistrovství Evropy a Afriky ve vod-
ním lyžování - částka 100.000,- Kč (jed-
ná se o mimořádnou sportovní událost
nejen v rámci Pardubického kraje, ale
i ČR. Mistrovství bude pořádáno v srpnu
2014. A příspěvek na úhradu nájemné-
ho ve výši 25.000,- o.p.s. Volant. Jedná
se o částku, která byla v minulých letech
poskytována na činnost klubu Radost.
Klub vykonává smysluplnou činnost a na-
vštěvují jej děti ze sociálně slabých rodin,
kde rodiče nemají prostředky na zapla-
cení poplatků ve sportovních či jiných zá-
jmových oddílech. 

Projednán byl i zápis z jednání ko-
mise pro rozvoj města. Předseda komise

společně s panem Manželem členy ko-
mise seznámili s návrhem studie na ře-
šení komunikace a chodníků v lokalitě
před nádražím. Vzhledem k rozměrovým
podmínkám a požadavkům na umístění
daných prvků (4xBUS stání, otáčení BUS
a osobních aut, zastávka pro osobní auto-
mobily) při splnění všech norem je opti-
mální řešení problematické. Proto i přes
některé nutné kompromisy (např. na bez-
pečné otáčení autobusů) komise návrh
doporučuje radě schválit. 

93. schůze Rady města Přelouče
proběhla 27. ledna 2014. Rada na ní
schválila rozšíření činnosti příspěvkové
organizace Kulturní služby města Přelou-
če o provozování turistického informač-
ního centra od 1. 3. 2014 a doporučila
zastupitelstvu navýšit v rozpočtu města
příspěvek pro Kulturní služby o částku
500.000,- Kč určenou na provoz turistic-
kého centra. 

Vzhledem k tomu, že hotel Fontána,
který pro naše město služby TIC zajišlo-
val, poskytuje od počátku letošního roku
pouze dlouhodobé ubytování, bylo tře-
ba tyto služby zajistit jiným způsobem.
Cílem je provozování plnohodnotného
informačního centra se snahou o mini-
malizaci navyšování nákladů. K tomu by
byli využiti stávající zaměstnanci Kultur-
ních služeb a v hlavní turistické sezóně
dle potřeby i pracovníci s krátkodobou
pracovní smlouvou. Výhodou je také to,
že činnost by byla zajišlována v centru
města ve stávajících prostorech Kultur-
ních služeb. Organizační zajištění činnos-
ti TIC v Přelouči by také velmi usnadni-
lo plánované zřízení nového pracovního
místa pro správu a prezentaci městských
muzejních sbírek. Tento pracovník by ne-
jen zajišloval pravidelné konání různých
výstav, které by pro návštěvníky mohl do-
provázet odborným komentáře, ale podí-

RADA MĚSTA PŘELOUČE

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 18. února 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma
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lel by se i na zajištění činnosti infocen-
tra. K diskuzi byl radním také předložen
návrh na změnu názvu na Kulturní a in-
formační centrum Přelouč, nebo na Kul-
turní a informační centrum města Přelou-
če. Občané si pak zcela jistě brzy osvojí
pojem „infocentrum“. 

Rada města rovněž vyhlásila konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky Zá-
kladní umělecké školy Přelouč.

Rada města rovněž vzala na vědo-
mí zprávu k řešení dalšího postupu ve
spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. Z in-
formací, se kterými byly zastupitelé měs-

ta seznámeni na posledním zasedání
v prosinci 2013 vyplývá, že ani jeden ze
zástupců SVJ nevyjádřil souhlas s podpi-
sem předloženého návrhu smlouvy o do-
dávkách tepla se spol. ČEZ Energo a to
z důvodu výše ceny, tj. 604,- Kč /GJ. Spol.
Tepelné zdroje by získala za prodej ma-
jetku 7,2 mil. Kč a je zřejmé, že právě
výše nabídnuté kupní ceny za majetek
ovlivňuje cenu za GJ. K řešení se tedy
nabízí odkoupení pouze toho majetku,
který bude nezbytný pro další provoz ce-
lé soustavy CZT, tedy pouze nemovitost
kotelny č. 10, některé části rozvodů a tech-

nologie dalších kotelen. Ostatní nemovi-
tosti a technologie by byly ČEZu pronaja-
ty pouze na dobu, než bude vystavěna
kogenerační jednotka. První hrubý pro-
počet ceny tepla při této variantě činí či-
ní cca 575,- — 580,- Kč /GJ. Tato cena je
velice příznivá a dávala by naději, že by
smlouvy na dodávky tepla od ČEZu mohl
podepsat dostačující počet odběratelů
k tomu, aby se záměr vůbec zrealizo-
val. Je zřejmé, že v každém případě dojde
k zániku spol. TZ a že to bude věc mimo-
řádně složitá ve všech případech. 

mh

V prosincovém vydání Roštu jsme Vás informovali o tom, jak
postupují práce na novém strategickém plánu rozvoje města.
V prosinci se konalo Setkání s podnikateli a také první jedná-
ní Komise pro strategický rozvoj (dále jen Komise).

Prioritní oblasti strategického plánu
Na prvním jednání Komise bylo rozhodnuto o třech priorit-

ních oblastech, na které se proces strategického plánování za-
měří:

Doprava a infrastruktura - témata, která v této oblasti navr-
huje Komise k řešení, jsou:
" místní dopravní infrastruktura - kvalita místních komunika-

cí, bezbariérovost
" doprava v klidu
" dopravní obslužnost včetně veřejné dopravy
" cyklistická doprava

Ekonomika, vzdělávání a profesní příprava - řešení jsou
navržena např. následující témata:
" předškolní a základní vzdělávání - motivace k technickému

vzdělávání
" sekundární vzdělávání - propojit vzdělávání s praxí, sladění

zájmu místních firem a škol
" další vzdělávání - odborné rekvalifikace, jazykové vzdělávání
" spolupráce zaměstnavatelů, institucí a škol
" podpora stávajících klíčových zaměstnavatelů k rozvoji,

investicím a vytváření sofistikovanějších pracovních míst

Město Přelouč = dobrá adresa - hlavní úsilí v této části stra-
tegického plánu bude zaměřeno na zkvalitnění oblastí, které
zvýší komfort života stávajícím obyvatelům a budou výraznou
motivací pro příliv nových vzdělaných lidí. Dílčí aktivity by
měly pomoci:
" udržet mladé vzdělané lidi ve městě
" přivést do města nové vzdělané obyvatele
" zvýšit pozitivní vnímání města a celkově zvýšit image

města

Oblasti, které jsou důležité z pohledu kvality života a atraktivi-
ty města, jsou například:
" fyzické prostředí
" dostupnost bydlení
" dostupnost kvalitních služeb (sociálních, volnočasových, spo-

lečenských)
" občanská vybavenost…

Ke každé prioritní oblasti bude ustavena zvláštní pracovní
skupina z řad odborníků na danou oblast, která se sejde vždy
celkem třikrát. Na první schůzi pracovní skupiny budou pro-
jednány priority dané oblasti, na druhé opatření ke zlepšení
a na třetí schůzi se budou řešit návrhy konkrétních projektů
a výstupů.

Pracovní skupiny SWOT a VIZE
V pátek dne 17. ledna 2014 se jednorázově sešly dvě pra-

covní skupiny, které svými jednáními zahájily strategickou fá-
zi projektu. 

První pracovní skupina jednala dopoledne a zabývala se
vnitřní SWOT analýzou (SWOT analýza je metoda, která má
pomoci identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: We-
aknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby
(ang: Threats). Jednání pracovní skupiny se kromě vybraných
členů Komise zúčastnili i zástupci republikové a městské po-
licie, ředitelky obou základních škol, zástupkyně kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR v Přelouči a ředitel Technických
služeb. V rámci jednání se diskutovala nad silnými a slabými
stránkami města podle zvolených prioritních oblastí. 

Odpoledne se sešla pracovní skupina složená ze členů Ko-
mise, která si vytkla smělý cíl - formulovat strategickou vizi
města. Po úvodní prezentaci vizí z jiných měst a firem se čle-
nové pracovní skupiny pustili do práce - diskutovali o tom, jak
si představují Přelouč v horizontu budoucnosti, co by ve vizi
města nemělo být opomenuto atd. 

V této chvíli je již vize města předběžně formulována a su-
marizují se výsledky vnitřní SWOT analýzy. Výsledky jednání
pracovních skupin SWOT a VIZE bude schvalovat Komise na
svém příštím jednání, o výsledku budeme informovat v ně-
kterém z dalších vydání Roštu. 

Informace o procesu tvorby strategického plánu



Závěrem
Kromě jednání pracovních skupin SWOT a VIZE se v led-

nu 2014 konalo také veřejné projednání výsledků analytické
části strategického plánu v městském kině. Reportáž najdete
v tomto vydání Roštu. 

Připomínáme ještě, že projekt nového strategického plánu
rozvoje města je spolufinancován z dotace poskytnuté Evrop-
ským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu

lidské zdroje a zaměstnanost. Z této dotace je hrazen nejen
projekt strategického plánu, ale rovněž procesní a bezpečnost-
ní audit, který probíhá na Městském úřadě.

Mgr. Veronika Dofková

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

Lidské zdroje a zaměstnanost.

V pondělí 20. ledna 2014 se v městském kině konalo ve-
řejné projednání výsledků analytické části tvorby strategické-
ho plánu. 

Setkání proběhlo za účasti představitelů města, zástupců
dodavatelské společnosti a členů realizačního týmu. Veřejnost
byla bohužel zastoupena jen velmi málo, do kina se v dešti-
vém počasí vypravilo pouze 9 občanů. Po úvodním slovu sta-
rostky města proběhla vlastní prezentace a následně krátká
diskuse, jejímž tématem byly možnosti sportovního vyžití ve měs-
tě. Těm, kteří se do kina nedostali, připomínám, že výsledky
analýz a prezentaci, která byla v kině promítnuta, najdete na
nových oficiálních webových stránkách města www.mestopre-
louc.cz, sekce Město, záložka Strategický plán ekonomického
rozvoje města. Níže přinášíme ještě stručný výtah z analýz, kte-
ré pro město zpracovala dodavatelská společnost.

Setkání v městském kině nad strategickým plánem nebylo
posledním - během jarních měsíců, poté, co bude dokončena
strategická fáze projektu, je plánováno další setkání s obča-
ny. Přesný termín konání včas uveřejníme v Roštu.

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se na úspěšné
realizaci akce v městském kině podíleli.

Průzkum spokojenosti obyvatel 
aneb Jak jste odpovídali v dotazníkovém šetření

V říjnu 2013 proběhla dotazníková akce k analytické čás-
ti tvorby strategického plánu nazvaná Průzkum spokojenosti
obyvatel. Dotazník v elektronické verzi bylo možné vyplnit na
webových stránkách města, papírovou verzi si mohli občané
vyzvednout v městské knihovně, v turistickém informačním
centru a na recepci městského úřadu. Velké poděkování pat-
ří všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku a rozdělili
se tak o svůj pohled na život ve městě. 

Níže přinášíme výňatky z analýzy Průzkum spokojenosti oby-
vatel, kterou nám poskytla dodavatelská společnost. Připomí-
náme, že plný text analýzy je dostupný na oficiálních webových
stránkách města www.mestoprelouc.cz, sekce Město, záložka
Strategický plán ekonomického rozvoje města. 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 170 respondentů ve vě-
ku nad 18 let. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel starších
18 let je početnost souboru respondentů standardně velká. 

Rozložení respondentů z hlediska pohlaví bylo téměř rov-
nocenné (48 % ženy, 52 % muži). Věková struktura responden-

tů je uvedena v tabulce (Tabulka 1). Největší zastoupení ma-
jí respondenti ve věku 30 - 64, jejichž podíl je 70 %, senioři
byli zastoupeni 13 % a mladí obyvatelé do 30 let věku 16 %. 

Tabulka 1 Věková struktura respondentů

Věková kategorie Podíl (%)
18 - 29 let 16 %
30 - 44 let 31 %
45 - 64 let 39 %
65+ let 13 %
Bez odpovědi 1 %

Z hlediska vzdělanostní struktury byla nejvíce zastoupena
skupina obyvatel se středním úplným vzděláním s maturitou
(52 %), vysokoškolským vzděláním (27 %), středním bez ma-
turity (15 %) a 5 % respondentů uvedlo základní vzdělání.

Z celkového počtu 170 respondentů se průzkumu zúčastnilo
61 % osob v zaměstnaneckém poměru, 19 % v seniorském věku,
9 % OSVČ, 4 % studentů, 6 % ekonomicky neaktivních (4 % ne-
zaměstnaných, 2 % osob na mateřské/rodičovské dovolené). 

Za nejdůležitější zjištění průzkumu lze považovat
následující:
" Většina obyvatel je s životem ve městě spokojena. Z celko-

vého počtu dotázaných obyvatel 71 % považuje Přelouč za
dobré nebo výborné místo pro život, 18 % za průměrné a pou-
ze 1 % dotázaných hodnotí život v Přelouči jako špatný. 

" Pouze 20 % dotázaných obyvatel považuje Přelouč za do-
bré nebo výborné místo pro podnikání, 32 % za průměrné
a 12 % hodnotí místní prostředí jako špatné.

" Největší spokojenost je ve městě se systémem třídění a li-
kvidace tuhého komunálního odpadu, s dostupností škol-
ských a vzdělávacích zařízená a kvalitou a dostupností so-
ciálních služeb ve městě. Naopak nejméně jsou obyvatelé
Přelouče spokojeni s dopravou v klidu, dostupností pra-
covních míst a celkovou propagací města navenek.

" Obyvatelé se ve městě cítí bezpečně - 76 % dotázaných. Me-
zi nejvíce problematické lokality zařadili respondenti - ná-
draží, městský park, lokalitu u Hájku, autobusové i vlakové
nádraží, okolí heren.

" Ve městě je celkově spokojenost se způsoby poskytování in-
formací o dění ve městě. Obyvatelé by uvítali více informa-
cí o připravovaných investičních akcích města.

" Dopravní dostupnost (poloha města v blízkosti dálnice a na
hlavní železniční trati) je obyvateli považována za význam-
nou výhodu. Na druhou stranu, celá řada kritických ko-
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Setkání s občany nad výsledky analýz



mentářů se týká velkého zatížení dopravou a chybějící ob-
chvat města, zhoršující se dopravní obslužnosti, zejména
autobusové dopravy.

" Nabídka kulturního a sportovního vyžití - nekvalitní a tech-
nicky zanedbaná sportoviště ve městě, absence cyklostezek
a plaveckého bazénu, nízká podpora cyklodopravy to jsou
hlavní bariéry, které obyvatelé vnímají.

" Většina obyvatel si přeje být informována, případně se chce
aktivně zapojit do procesu tvorby strategického plánu roz-

voje města. Jako témata, kterým by měla být věnována pozor-
nost, respondenti doporučovali dopravní obslužnost, parko-
vání, údržbu silnic a konečně, ekonomický rozvoj a podporu
podnikání, vzdělání.

Mgr. Veronika Dofková

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

Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Není nutné v obecné rovině objasňo-
vat hesla jako „veřejné osvětlení“ a „obec“,
které jsou klíčovými v tomto příspěvku.
Většina z nás je dokáže bez větších po-
tíží vysvětlit, či popsat, liší se jen úhel
pohledu...

Zákon však dává předmětným po-
jmům specifický - tzv. normativní vý-
znam. Ten říká, jak se kdo smí, musí,
resp. nesmí chovat. Z pohledu zákona
se tedy budeme dívat na obec jako na
subjekt práv a povinností, jež mu nále-
žejí i ve vztahu k systému veřejného
osvětlení, které se nachází na jeho území.
Pokud jde o obsah předmětného právní-
ho vztahu je středem zájmu v poslední
době především problematika osvětlová-
ní silnic, které vedou zastavěným, či za-
stavitelným územím obce, tzv. průjezdní
úseky silnic, jak je pojednává prováděcí
vyhláška č. 104/1997 Sb. k zákonu o po-
zemních komunikacích. 

Pokud jde o otázku určení vlastnic-
tví, odpově{ rovněž nalezneme v citova-
ném zákoně. Ten stanovuje, že vlastníkem
dálnic a silnic I. třídy je stát, vlastníkem
silnic II. a III. třídy je kraj a místních ko-
munikací obec. Z daného vyplývá nejen
to, že vlastníkem mohou být jen a pouze
zmíněné subjekty, ale rovněž skutečnost,
že pro určení vlastnictví je rozhodná ka-
tegorie pozemní komunikace a nikoliv
její poloha. Na území obce tedy zpravi-
dla platí dvojí vlastnický režim.  

Zmiňovaný zákon vymezuje veřejné
osvětlení obecně jako příslušenství po-
zemní komunikace (dálnice, silnice a míst-
ní komunikace). To však neplatí bez vý-
jimky. Ve své dikci zákon výslovně sta-
noví, že veřejné osvětlení nacházející
se na průjezdních úsecích silnic obcí
příslušenstvím takové komunikace není.
A to je pro účely řešené problematiky
stěžejní. Skutečnost, že veřejné osvětle-
ní není v zastavěném území obce příslu-

šenstvím průjezdního úseku silnice má
zásadní význam pro přičitatelnost povin-
nosti zajišlovat osvětlení těchto komu-
nikací. Problémy v tomto ohledu zřejmě
nečiní situace, kdy vlastník pozemní ko-
munikace vlastní i veřejné osvětlení. Ale
jiná situace nastává, pokud vlastník ta-
kové komunikace přiléhající soustavu VO
současně nevlastní. Tím se dostáváme
k jádru věci: Povinnost osvětlení po-
zemní komunikace v určitém prosto-
ru přikazuje prováděcí vyhláška k zá-
konu (v § 25) jejímu vlastníku! Jestliže
tedy např. vede obcí např. silnice II. třídy,
její osvětlení by měl zajistit primárně
kraj, byl veřejné osvětlení vlastní (histo-
ricky) dotyčná obec. 

Z vyhláškou dané formulace této po-
vinnosti, která jde k tíži vlastníka komu-
nikace, lze dovozovat, že směřuje „pouze“
k dosažení stanoveného výsledku, při-
čemž způsob, jakým vlastník tohoto vý-

sledku dosáhne, již zákonodárce, resp.
vyhláškodárce, neurčuje. 

Je tedy v zásadě na uvážení povinné-
ho subjektu (kraje, státu), jakými prostřed-
ky osvětlení předmětných komunikací za-
jistí. Na tomto místě vyvstává otázka, jak
se stavět k situaci, kdy obec sice faktic-
ky, ale bez jakéhokoliv právního rámce
zabezpečuje na vlastní náklady osvět-
lení těchto úseků silnic namísto jejich
vlastníka. V úvahu připadá několik mož-
ností: od odkoupení, či pronajmutí ve-
řejného osvětlení od obce až k dohodě
o spolupráci, jež pro povinného vyústí
v zajištění dané činnosti za úhradu. Al
už ji bude vlastník komunikace plnit sám
nebo prostřednictvím třetí osoby, měl by
to být on, kdo bude nést náklady s tím
spojené, zejména hradit dodávky el. ener-
gie, provoz, údržbu, opravy i obnovu sys-
tému. Na tento stav lze nahlížet v ně-
kolika rovinách.

První rovina se týká otázky, zda lze
spravedlivě po kraji (státu) nárokovat ná-
klady, které za něj již obec vynaložila.
Na situaci, kdy za povinného poskytne
plnění někdo jiný, ač tak činit nemusí,
nahlíží zákon primárně jako na bezdů-
vodné obohacení. V tomto případě při-
kazuje tomu, za koho se plnilo (tedy kra-
ji, státu), poskytnout peněžitou náhradu
alespoň části nákladů tomu, kdo za něj
plnil (tedy obci). Teoreticky tedy nelze bez
dalšího vyloučit, že obec by měla nárok
i na náhradu alespoň části nákladů, kte-
ré již vynaložila v souvislosti s osvětlo-
váním průjezdních úseků silnic v obci.

Druhá rovina nastíněné problemati-
ky se týká uspořádání vztahů mezi obcí
a krajem (státem) do budoucna tak, aby
odpovídala tomu, co předpokládá pro-
váděcí vyhláška k zákonu o pozemních
komunikacích. V ideálním případě by to
měl být vlastník komunikací, jehož tíží
předmětná povinnost, kdo vyvolá iniciati-

Veřejné osvětlení a obec ve světle zákona...

Inzerce



6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

V neděli 19. 1. 2014 oslavila 10-leté narozeniny přeloučská
trojčata Adélka, Michal a Filip Moravcovi. 

Při příležitosti tohoto prvního kulatého životního jubilea na-
vštívili na pozvání paní starostku Irenu Burešovou a tak jsme
se jich zeptali na pár důležitých věcí:

Co vás baví a čím chcete jednou být?
Adélka: Ráda hraji na piano a jednou bych chtěla být zubařkou.
Michal: Rád hraju na bubny, hlavně proto, že za odměnu mám

povolený počítač. Čím bych chtěl být zatím nevím.
Filip: Baví mě kytara a badmington, dřív jsem chtěl dělat to,

co dělá talka, ale te{ ještě nevím. 

A co vám v Přelouči chybí, co by jste tu potřebovali?
Filip: Aquapark.
Michal: Závodní dráha pro auta.
Adélka: Nechybí mi tu nic.

Redakce Roštu se dodatečně připojuje mezi gratulanty. Všech-
no nejlepší milá trojčata, hodně zdraví, spokojenosti a ve ško-
le pořád samé jedničky, jako máte dosud. 

Děkujeme za milé pozvání paní starostce k příjemné-
mu setkání a za projevené blahopřání k narozeninám.

Adélka, Michal a Filip

vu s cílem dohodnout se s vlastníkem
veřejného osvětlení (obcí). Možností, jak
daný vztah upravit je několik a bude zá-
ležet na konkrétní dohodě. Při vyjedná-
vání může obec zvážit i uplatnění výše
zmíněných nároků na minulé náklady. 

Shora nastíněné neznamená, že do
doby než se obec dohodne s vlastníky
komunikací na řádném zajišlování po-
vinnosti osvětlovat průjezdní úseky sil-
nic, má být obci stav těchto komunikací
lhostejný, příp. na daných úsecích veřej-
né osvětlení bez dalšího vypnout. V prv-
ní řadě je třeba poukázat na rozdíl me-
zi povinností zajišlovat osvětlení těchto
komunikací vlastníkem a povinností ob-
ce řádně užívat, udržovat a pečovat o je-
jí majetek. Vlastnictví není jen chráněno,
ale i zavazuje. Neočekávaná absence
osvětlení silnic by totiž mohla ztížit, příp.

až znemožnit předvídatelnost nebezpeč-
ných situací na rizikových místech ko-
munikací. V tomto ohledu lze poukázat
i na zákonnou objektivní odpovědnost
obce za škodu vzniklou následkem zá-
vady ve schůdnosti komunikace, která
spočívá v jejich nepředvídatelných změ-
nách. Zatímco totiž u závady ve sjízdnos-
ti se uplatní pravidlo, že za škody od-
povídá vlastník komunikace, v případě
závady ve schůdnosti odpovídá obec
i za škodu vzniklou na silnicích, které
vedou přes její území. A náhlá nefunk-
čnost veřejného osvětlení takovou záva-
dou může být.

Svět ale není černobílý, a nelze pro-
to poskytnout paušální řešení všech mož-
ných vzniklých situací. Naopak, rozsah
povinností subjektů ve vztahu k veřejné-
mu osvětlení a z toho plynoucí rizika, či

jiné důsledky, příp. možnosti, lze posou-
dit až v návaznosti na konkrétní okolnos-
ti každého jednotlivého případu. Platí to
tím spíše v případě veřejného osvětlení,
coby problematiky z právního hlediska
komplexní a v praxi málo probádané.

S použitím časopisu Světlo 2013/6
Karel Šilhavý - ředitel TS

Technické služby města Přelouče
oznamují, že nové sídlo organizace je
od 3. února 2014 na  adrese Choceň-
ská, č. p. 1771 v Přelouči (bývalý areál
firmy SVOS spol. s r.o.).

Již několikrát jsme prostřednictvím
Přeloučského Roštu upozorňovali ob-
čany města (především starší genera-
ci) na podvodníky, kteří se pod různou
záminkou snaží dostat do jejich do-
mu či bytu za účelem krádeže. V po-
lovině ledna jsme do redakce Roštu
opět obdrželi upozornění, že parta ta-
kovýchto podvodníků se v Přelouči opět
objevila. 

Parta fingovaných pracovníků Vodo-
vodů a kanalizací jako důvod své návště-
vy tentokrát uvedla odečet vody a vypla-
cení přeplatku vodného. V bytě jim pak
už stačilo na malou chvíli odvést po-
zornost seniorky fingovaným rozměně-
ním finanční hotovosti a odcizit jí znač-
nou peněžní částku. 

Apelujeme znovu především na starší
generaci - bu{te obezřetní, nepouštějte do

bytu žádnou cizí osobu, aniž si předem
neověříte její totožnost. A ještě jedno dů-
ležité upozornění - pracovníci Vodovodů
a kanalizací žádné přeplatky vodného
v hotovosti tímto způsobem nevyplácejí!

Pamatujte, že především svojí vlast-
ní pozorností a rozhodností předejdete
dalším nepříjemnostem. Bohužel ne všich-
ni naši spoluobčané mají snahu živit
se poctivě.                                 mh

Upozornění na podvodné jednání

Oslava narozenin

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

Z technických důvodů jsou v období od 20. 1. 2014
do 15. 2. 2014 zrušeny v pátek úřední hodiny.

K 31. 12. 2013 činil počet nezaměstnaných v okrese Par-
dubice 7 090 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evi-
dováno 835 volných míst, na jedno místo pak připadalo
8,5 uchazečů. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu činil 6,1 %.

Trh práce
na Přeloučsku

Základní údaje - prosinec 2013

Struktura uchazečů o zaměstnání dle věku - prosinec 2013

Struktura uchazečů o zaměstnání dle vzdělání - prosinec 2013

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

Další informace lze najít na stránkách: 
www.portal.mpsv.cz 

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč



Vážení čtenáři,
po nějaké době si vás dovoluji opět oslovit na téma psi. Pes
a člověk patří odpradávna k sobě. Většina lidí psy chová a mi-
luje. Ale někteří lidé s nimi neumí zacházet a pořizují si ple-
mena, na která nestačí a potom se takový nezvladatelný pes
vinou člověka stává nebezpečným.

Je tedy na rodičích, prarodičích, školských za-
řízeních a všech kdo přispívá k výchově a informo-
vanosti dětí, aby vhodnou formou působili na děti
předškolního věku.

Vysvětlujte a opakujte svým dětem, že:
1. Žádný pes není od narození hloupý, zlý ani agre-

sivní, takové chování zaviní svým působením
člověk. 

2. Pes se řídí obrannými instinkty a pudy, které má
vrozené a proto chrání sebe, své blízké a svoje
teritorium.

3. Všechny členy rodiny považuje za svou smečku a zde vy-
vstává první riziko, kdy se může pes
snažit zaujmout vyšší pozici než má
dítě. Odtud potom pramení děsivá
zpravodajství pokousání dětí rodin-
ným psem.

4. Pes má skvělou paměl na konkrét-
ní lidi, na pěkné i špatné zážitky např. spojené s pachy atd.

Je třeba dětem opakovat, co je zakázané a patří k nejdů-
ležitějším pravidlům:
1. Neprovokovat psy k agresivnímu chování a to i za plotem
2. Nevstupovat na místa, která hlídá pes bez majitele nebo

doprovodu jiného dospělého člověka. 
3. Nikdy se pes neruší u jídla!
4. A velmi důležité pravidlo - nikdy nehladit cizí

psy bez dotazu majitele, že můžeme a zda je
pejsek hodný a zvyklý na děti.

Pokud už dojde k nejhoršímu a agresivní pes zaútočí, mě-
li by si děti zapamatovat:
1. Pokud máme dost času, snažíme se ochránit útěkem - vyle-

zeme na něco vysokého jako je strom, zídka, oplocení, na
něco, kam pes nemůže vyskočit.

2. Pokud už nemáme dostatek času na
útěk a útočící pes je příliš blízko, ne-
hýbeme se - schoulíme se do klubíč-
ka, do tzv. pozice želvy - obličejem
k zemi, hlavu vtaženou mezi rame-
na a chráníme si všechny důležité
orgány, kam by nás pes mohl kousnout. 

Některé události uplynulých dní
Opilý násilník
V nočních hodinách zavolala vyděšená žena na služebnu

městské policie oznámení, že ji doma napadá opilý manžel
a ona se ho bojí. Po příjezdu hlídky tento agresor verbálně na-
padal i zasahující strážníky a policisty. Jelikož situace v bytě

nebyla bezpečná a muž se nechtěl uklidnit, žena i s dcerou se
přemístila ke kamarádce na přenocování. Celá věc byla na mís-
tě předána k dalším úkonům policii ČR. 

Skateboardisti
Na městskou policii byli všímavým občanem nahlášeni zlo-

ději v jednom továrním areálu. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno, že několik mladíků si sple-
tlo tyto prostory s hřištěm a pokusili si zde vybudo-
vat U-rampu na jízdu na skateboardech. Nesmysl-
nost podobné akce jim byla vysvětlena.

Traktor na poli
V době nočního klidu bylo oznámeno na slu-

žebnu MP, že na poli za sídlištěm jezdí několik no-
cí po sobě traktor a ruší noční klid natolik, že jejich
nemocné dítě se neustále budí. Hlídka s řidičem
traktoru domluvila, že bude v noci orat na poli mi-
mo slyšitelnost obyvatel města.

Opilec na nádraží
V ranních hodinách hlídka řešila stížnost na skupinku opil-

ců, kteří budí veřejné pohoršení v čekárně ČD. Na místě zasti-
žen pouze jeden hlídce notoricky známý alkoholik, který vyspá-
val svou opičku na lavičkách čekárny. Byl probuzen a vykázán
z prostor určených pro cestující. Tato událost bude dále řešena
před správním orgánem. 

Opět alkoholik
Po několika hodinách byla hlídka volána opět ke stejnému

opilci, který si tentokrát ustlal v jednom obchodě u radiátoru.
Mezitím někde spadl ze schodů, potloukl se a tvrdil, že je mu
špatně. Na pomoc mu byla přivolána záchranná služba a lékař
rozhodl o odvozu do nemocnice.

Těžba dřeva
V odpoledních hodinách zavolal projíždějící řidič, že za

městem kdosi neoprávněně těží dřevo. Záležitost byla proše-
třena a zjištěno, že kácející muž má řádnou smlouvu s majite-
lem lesa na těžbu dřeva a vše je legální.

Malá zlodějka
V obchodním domě s potravinami byla při krádeži přichy-

cena třináctiletá školačka při krádeži zboží. Dítě bylo předáno
otci a dále celou záležitost prošetřuje sociální odbor.

Bezdomovec u lékaře
V dopoledních hodinách bylo oznámeno na služebnu MP,

že si jakýsi bezdomovec spletl čekárnu u obvodního lékaře
s noclehárnou. Tento pobuda byl hlídkou vyveden.

Dopravní nehoda
Krátce po poledni se stala dopravní nehoda bez zranění

osob, ale se škodou na veřejném zařízení a to na sloupu veřej-
ného osvětlení s měřičem rychlosti. Hlídka zajistila účast všech
potřebných záchranných složek a dočasné řízení dopravy.

tísňová linka: 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
fax: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii  
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč a
Tamara Rongeová, strážnice MP
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Napsali nám !

7. prosince se také v Tupesích konala mikulášská besídka.
Mikuláš, anděl a čerti přijeli na koních a každému dítěti za
odvahu, za krátkou básničku (některé dalo i příslib, že se do
příště polepší), předali mikulášskou nadílku.Besídka dále pokra-
čovala v klubovně výrobou vánočních papírových ozdob a sou-
těžemi. Večer byl zakončen malým ohňostrojem.

Poděkování Zdeně Malíkové a jejímu týmu za organizaci.

Petr Šurkala
předseda komise místní samosprávy v Tupesích

Devátý ročník posilvestrovského hokejbalu se na Klenovce
hrál za vlhkého počasí, bez sněhu a mrazu.

Osmnácti hráčům, kteří si poměřili síly po dlouhodobém svá-
tečním hodování, takové počasí vyhovovalo.

Všichni hráli jako na „mistráku“. Trochu potu a nějaké to
kilo dolů žádnému z nich neubralo na vzhledu a šarmu. 

3x20 minut se na hráčích přeci jen podepsalo, proto bylo
třeba urychleně doplnit tekutiny a občerstvit se teplým ovarem.

Pro diváky se tak hráči postarali o skvělou podívanou a zpe-
stření celého odpoledne. Na této akci se sejdou všichni, co si
rádi hrají, zvaní jsou i všichni ostatní.

kronikářka K. Veselá

Upozorňujeme čtenáře Roštu, že ve středu 5. 2. 2014 bu-
de v galerii „U Kotýnků“ od 15.30 probíhat beseda k člán-
kům „Osudy přeloučského pomníku Antonína Švehly“, na kte-
rou jste tímto srdečně zváni.

Současně upozorňujeme , že v příštím vydání Roštu vyjde
článek o pokračování osudů tohoto pomníku.

Václav Mrázek

OV Klenovka

Upozornění

Tupesy

Inzerce



1. 2. 1707 vypukl v Přelouči rozsáhlý požár, který postihl
většinu domů ve městě i na předměstí. 

1. 2. 1949 byly v důsledku vzniku Pardubického kraje zří-
zeny Okresní národní výbory v Přelouči a v Holicích v Če-
chách. 

1. 2. 1949 byla k nově vzniklému okresu v Přelouči připo-
jena obec Turkovice. 

1. 2. 1995 obdrželi v budově Parlamentu ČR zástupci obce
Svinčany pověřovací listiny pro používání znaku a praporu
této obce. 

2. 2. 1879 byl jmenován čestným občanem města Přelou-
če Augustin Plischke, okresní soudce v Přelouči, později ra-
da zemského soudu v Plzni. 

2. 2. 1946 se narodil v Černé za Bory doc. RNDr. Ing. Sta-
nislav Ďoubal, vedoucí katedry biofyziky a fyz. chemie farma-
ceutické fakulty UK Hradec Králové, autor četných odbor-
ných článků. Žije v Přelouči. 

4. 2. 1644 zemřel ultrakvistický kněz z přeloučské rodiny
podobojí Petr Zelenka (Gryneus Přeloučský). Působil jako
kaplan v Novém Bydžově, později jako duchovní správce
v Přelouči a Mladé Boleslavi. Je autorem spisu „Zrcadlo zá-
kona Jéžišova.“

4. 2. 2006 zemřel v Přelouči ve věku nedožitých 77 let Jo-
sef Jůza, bývalý kapitán a dlouholetý funkcionář místní ko-
panopané, narozen 21. 5. 1929. 

6. 2. 1960 se narodil v Pardubicích Ivan Exner, akade-
mický malíř, mládí prožil v Přelouči. Byl zakládajícím čle-
nem skupiny Tunel, uspořádal několik výstav, t. č. žije
v Praze. 

7. 2. 1801 se narodil v Přelouči Josef Pardus, vlastenec-
ký katolický kněz. Studoval v Hradci Králové a Praze, od
12. 5. 1851 byl farářem v Kameničkách. Stal se hlavní po-
stavou románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous). 

7. 2. 1846 se narodil v Čáslavi JUDr. Ladislav Quis, právník
a spisovatel, v letech 14884-1908 byl advokátem v Pře-
louči, kde byl všestranně veřejně činný. Byl blízkým spolu-
pracovníkem Jana Nerudy. 

7. 2. 1916 se narodil v Přelouči MUDR. Karel Cholínský,
významný internista, působil v Institutu klinické a experi-
mentální medicíny v Praze, a to až do důchodu v roce
1980. Zemřel 7. 11. 2005 v Praze ve věku 89 let. Urna ze-
snulého byla uložena do rodinné hrobky na přeloučském
Svatém poli. 

10. 2. 1993 byla v Přelouči ve Zborovské ulici otevřena lé-
kárna u Zlatého raka. 

12. 2. 1803 se narodil v Malíně Josef Množislav Bačkora,
vlastenecký učitel a obrozenecký překladatel, působil jako
domácí učitel na zdechovickém zámku v rodině Paarů. 

12. 2. 1849 zemřel v Přelouči v domě č. p. 222 František
Veverka, který společně s bratrancem Václavem vynalezl
ruchadlo. Je pochován na přeloučském Svatém poli. 

12. 2. 1947 byl ustaven Autoklub Přelouč. 
12. 2. 1946 se narodila v Řečanech nad Labem Marcela

Marboe-Hrabincová, bývalá středoškolská profesorka a uči-
telka na konzervatoři, současně spisovatelka. Od roku 1979

publicistická činnost, předsedkyně Vč. obce spisovatelů, člen-
ka Penklubu. 

15. 2. 1976 zemřel v Přelouči Josef Závodský, bývalý baka-
lář theologie, působil jako farář církve českobratrské evange-
lické v Přelouči, autor četných publikací a článků, viz „Bratr
Tůma Přeloučský.“

15. 2. 1997 byla ve chvaletických loděnicích spuštěna na
vodu lo{ „Pilsen“, vyrobená pro německou společnost
Wessels. 

16. 2. 1907 se narodila PhDr. Anna Zbořilová - místní ro-
dačka, hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudeb-
ním oddělení pražské univerzitní knihovny. Zastřelena za
heydrichiády 20. 6. 1942 v Praze. 

16. 2. 1973 byla v Cholticích otevřena moderní prodejna
Jednoty. 

17. 2. 2002 zemřel v Praze Jiří Chvojka (87 let), nestor čes-
kých nakladatelů, jako knižní nakladatel působil v Hav-
líčkově Brodě, později v Praze. Mládí prožil s rodiči a sou-
rozenci v Přelouči v městské části Na Dole. S mladším bra-
trem Miroslavem se věnovali v místním sportovním klubu
atletice.

19. 2. 1921 bylo v Přelouči ustaveno místní sdružení „Sva-
zu skautů republiky Československé.“

20. 2. 1928 proběhla kolaudace vodní elektrárny, plavební
komory a silničního mostu přes Labe v Přelouči. V letech
1921-1927 vše postavila firma Kapsa a Müller z Prahy. Stav-
ba byla vyhlášena technickou památkou. 

21. 2. 1896 byl jmenován čestným občanem Přelouče bás-
ník Svatopluk Čech.

22. 2. 1926 se narodil v Přelouči-Lohenicích František Štruml,
dlouholetý vedoucí stavebního oddělení MěstNV v Přelou-
či. Zemřel v Přelouči 3. 10. 2008 ve věku 83 let.

23. 2. 1518 zemřel v Přerově Přeloučský Tomáš, první bis-
kup jednoty bratrské, literárně velmi činný. 

23. 2. 1863 byla v Přelouči založena Občanská záložna. 
23. 2. 1865 byl jmenován čestným občanem Přelouče měst-

ský správce Jan Dítě. 
24. 2. 1925 se narodil v Přelouči Miroslav Potůček, student

pardubické reálky, za 2. světové války se zapojil do protifa-
šistického odboje, v roce 1943 zatčen a 11. 1. 1945 popra-
ven v Dráž{anech.

26. 2. 1893 zemřel v Kameničkách Josef Pardus, vlastenec-
ký katolický kněz, přeloučský rodák. Stal se hlavní posta-
vou románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous). 

28. 2. 1871 zemřel ve Vídni přeloučský rodák ThDr. Václav
Kozelka. Byl profesorem bohoslovecké fakulty v Praze, poz-
ději jejím děkanem. V roce 1836 jmenován profesorem ví-
deňské univerzity. 

28. 2. 1928 se konal v Přelouči protestní tábor proti zruše-
ní okresu v Přelouči. 

F. H. 

Prameny:
# Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
# Aktualizovaný záznamník autora 
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! Výročí a významné události 

Únorová výročí 
a významné události na Přeloučsku — doplnění



Vážení,
po několika jednáních se zástupci ČEZ
ENERGO, s.r.o., ve snaze optimalizace ná-
kladů a snížení výsledné ceny tepelné
energie pro odběratele jsme dospěli k mo-
difikaci původně uvažovaného modelu,
která umožní snížení výsledné ceny tep-
la pro koncové odběratele. Konkrétně se
jedná o kombinaci prodeje a pronájmu
nemovitého a movitého majetku (dopo-
sud vlastněného spol. Tepelné zdroje Pře-
louč) společnosti ČEZ ENERGO. Takovýto
model nám umožní dosáhnout výsled-

né ceny tepelné energie ve výši 500,- Kč
bez DPH tj. 575,- Kč/GJ vč. DPH (což či-
ní pro koncové odběratele další snížení
o 29,- Kč/GJ tepla oproti současné na-
bídce ve výši 604,- Kč/GJ vč. DPH). Při
předpokládané potřebě energie na úze-
mí města ve výši cca 32 000 GJ ročně se
jedná o roční úsporu ve výši 0,928 mil. Kč,
což za 10 let činí úsporu 9,28 mil. Kč.
Věřím, že zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 20. 2. 2014 z důvodu hod-
ných zřetele tento model schválí. V sou-
časné době dochází k finalizaci návrhu

smlouvy na dodávku tepelné energie, kte-
rá bude zaslána konečným spotřebitelům
ve druhé polovině února 2014. Město pro-
věřilo další možnosti změny způsobu zá-
sobování občanů města tepelnou energií
(nové nabídky od potencionálních pro-
vozovatelů) a neshledala žádnou novou
variantu výhodnější (ekonomická strán-
ka se zárukou bezpečné a spolehlivé do-
dávky tepelné energie), než je tato va-
rianta dohodnutá se spol. ČEZ ENERGO.

Bc. Irena Burešová
starostka 
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Zprávy z radnice !

Informace pro odběratele
z centrálního zásobování teplem

V pátek 17. ledna byly spuštěny nové webové stránky měs-
ta. Upoutat by měly jak svou grafikou, tak novým aktualizo-
vaným obsahem. Čtenáři by se z jejich obsahu měli dozvědět
nejen aktuální informace z úřadu a města, ale i z kulturního
a sportovního života ve městě. Pod záložkou MĚSTO/Rozvoj
a obnova majetku města Přelouč vás budeme mimo jiné in-
formovat o aktivitách v oblasti nové výstavby či oprav majetku
ve městě a jeho místních částech. 

Změnu si vyžádala především stará nevyhovující, nevýraz-
ná grafika, malý obsah a nepřehlednost. Nové webové strán-
ky jsou svou grafikou výrazné, živé a dobře zapamatovatelné.
Určitě je doporučujeme Vaší pozornosti.

MĚSTO PŘELOUČ
zveřejňuje záměr

odprodat budovu 
a pozemky

Nové webové stránky
města

" budova č. p. 88 na pozemku st. p. č. 533 
v ulici Českobratrské v Přelouči se všemi součást-
mi a příslušenstvím (sklad a dílna, sklady, skladova-
cí přístavek a venkovní úpravy)

" pozemek st. p. č. 533 o výměře 1 113 m2

v k. ú. Přelouč

" pozemek p. p. č. 222/3 
o výměře 116 m2

v k. ú. Přelouč

Podmínky prodeje:

1. Cena nemovitostí je minimálně
2 060 000,- Kč

2. Zájemce musí současně s podá-
ním své žádosti zaplatit zálohu
ve výši 10 % z vyvolávací ceny,
tj. 206 000,- Kč na účet u KB Pře-
louč, č. ú. 19-1425561/0100, var.
symbol 571031

3. Výše uvedenými nemovitostmi
nelze ručit na poskytnutí úvěru
u peněžního ústavu, nebol celá
kupní cena musí být zaplacena
před podáním návrhu na vklad
nemovitosti u Katastrálního úřa-
du v Pardubicích.

Inzerce



Stačí prohodit písmenka, jedno při-
dat a rázem se význam celého nadpisu
naprosto změní. Ne, bohužel v tomto pří-
padě se nejedná o práci zlomyslného šot-
ka, jež by nadpis záměrně pozměnil, ale
o skutečnost a nepříjemnou zkušenost,
kterou jsme zažili u příležitosti již tradič-
ního „Setkání u stromečku“, 23. 12. 2013.

Stejně jako každý rok i letos jsme se
vypravili v předvečer Štědrého dne a nej-
krásnějších svátku na ani už nevím ko-
likáté zpívání u stromečku. Ideální chví-
le na setkání s přáteli, zazpívat si koledy,
načerpat vánoční atmosféru a popřát si
krásné svátky. Tím spíše, že letos máme
v rodině dva předškoláky, kteří se velmi
těšili, jak si na podiu zazpívají koledy,
které tak pilně ve školce již měsíc nacvi-
čovali. 

Jaké bylo však naše překvapení, když
nám paní učitelka R. V. oznámila, že ani
jedna z ratolestí nezpívá, protože ona je
nevybrala a vybrala jen některé. A co ty
ostatní děti, které by si také rády zazpí-
valy? Člověku v takovou chvíli ztuhne

úsměv na rtu přestože bylo poměrně tep-
lo a napadá ho jediná otázka: „Jak ne-
vybrala? Proč nevybrala?“ Přišli jsme ke
stromečku, abychom si zazpívali. Nejed-
ná se tu přece o žádnou talentovou sou-
těž. Nebo se snad něco změnilo? 

Již spoustu let si mohl přijít zazpí-
vat každý, kdo měl zájem a nikomu to
nevadilo. Proč máme najednou vybírat?
Není snad trochu brzy, začít dělat jaké-
si rozdíly mezi dětmi v takto raném vě-
ku? Paní učitelka jistě jako „profesionál-
ní“ pedagožka velice dobře ví, co tím
způsobí v dětských duších. Přesto však
zvítězila jakási, pro mě nepochopitelná
touha ukázat, jak šikovně s dětmi vše na-
cvičila. A jak pravila paní ředitelka H. N.,
která se rovněž akce účastnila, že je ve-
lice těžké vybrat z 80 předškoláků. Ano
věřím, že je občas těžké vybrat dobře. Do-
konce jsme se o tom zrovna přesvědči-
li, že?

Ale proč vůbec vybírat? Všechny dě-
ti by měly mít možnost si zazpívat, pokud
samy chtějí. Připomíná mi to dobu nedáv-

no minulou, kdy byl v dětech od útlého
věku živen pocit třídního rozdílu. 

Možná vám to někomu připadá mali-
cherné, ale když se nad tím zamyslíme,
kde se to projeví příště? Mnohokrát se
člověk v životě setká s tím, že je odně-
kud vystrčen, odmítnut, takový je život.
Ale zrovna v této situaci a takhle brzy?

Tak co s tím? Jistě by se našlo řeše-
ní, stačila jen trocha „dobré vůle“, o kte-
ré se o Vánocích tak často hovoří. Ně-
kde prostě chybí. 

Kdo to nezažil, neumí si představit to
zklamání v dětských očích, jaké takový-
to „pozdrav“, nebo jak je uvedeno v nad-
pisu „podraz“, způsobí. Inu, každý dává
dárky dle vlastního uvážení. 

A co nějaké řešení? Ano, jedno bych
měla. Pokud budeme chtít někdy vybírat,
vybírejme dobře, ale nevybírejme mezi
dětmi. Všechny děti by měly mít, pokud
to jenom trochu jde, stejné možnosti. 

Všem lidem dobré vůle, přeji v tom-
to roce hodně zdraví a štěstí. 

P. V.
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! Z redakční pošty... 

Vánoční podraz (pozdrav) pro dětskou duši

Statistika nám říká, že na Přeloučsku máme v současné do-
bě přibližně 6,1 % osob, které nemohou sehnat pracovní obži-
vu. Jistě je statisticky podchycen počet psů v našem městě. Ale
nikdo s jistotou nenapíše kolik procent chovatelů psů odklízí
po svých miláčcích psí lejna, která musí vadit každému, kdo má
jen nepatrný smysl pro pořádek a představu o zdravém život-
ním prostředí. Ani z praktického hlediska nelze kladně hodno-
tit potřebu nalepeného psího lejna na botě či v pískovišti hrají-
cích si dětí. 

V odborné publikaci Dějiny světa dostáváme dobrý námět
řešení tohoto problému ve staré Číně. Zde zvedli hned dvě vhod-
né pracovní profese a to Sběrač psího lejna a Nosič lidského
hoje. Nám v našem městě by postačila jen ta první profese, pro-
tože těch producentů lidských výkalů je mnohem méně. Jejich
produktivitu ovlivňuje množství spotřebovaného alkoholu ne-
bo drogy i když mezi psími lejny tu a tam narazíme na vyda-
řený kousek. 

Zavedení profese Sběračů psího lejna by podle mého ná-
zoru mohlo vytvořit optimálně cca 8 pracovních míst, to podle
toho, kolik rajonů venčení psů by město vytvořilo. Mzdové pro-
středky by samozřejmě vytvářeli ti, co „si dávají hrát“. Pokud
tento můj námět zaujme kompetentní orgány, jsem ochoten
bez nároku na odměnu spolupracovat na metodice organizač-
ní i finanční. 

Ing. Moravec Václav

Poučení z historie

Inzerce



Skoro nikdo to neví. Jen pozorní kolemjdoucí si povšimnou,
že se při rekonstrukcích některých chodníků děje něco neob-
vyklého. O co se jedná?

Již řadu let ve městě vzniká metropolitní síl. Tři různoba-
revné polyetylénové trubky průměru 40 mm míří pod dlažbou
chodníků od nové budovy městského úřadu všemi směry. Je-
jich cílem je propojit ji s jinými budovami ve vlastnictví města,
v nichž sídlí jeho příspěvkové organizace, ale i s kamerovými
body městského kamerového dohlížecího systému. Po dokon-
čení ucelené části trasy jsou do trubek umístěna optická vlák-
na, kterými je zajišlován přenos dat a informací pro potřeby
městského úřadu, ale využití by bylo možné i pro jiné subjek-
ty či jiné sítě.

Přímé spojení je již dokončeno s bývalou budovou měst-
ského úřadu, se základní školou na Masarykově náměstí, s bu-
dovou Občanské záložny, s městským kinem, ale i se vzdále-
ným autobusovým nádražím. Částečně je položena trasa v ulici
Za Fontánou, napojující sportovní halu a mateřskou školu, a rov-
něž v ulici Račanské a Libušině pro napojení pečovatelské služ-
by a domů pro seniory.

V letošním roce by mělo dojít k prodloužení trasy v ulici
Československé armády a Obránců míru pro budoucí napoje-
ní objektů základní školy ve Smetanově a Školní ulici a mateř-
ské školy v Kladenské ulici. Rovněž je uvažováno s trasou
v Hradecké a Nádražní ulici pro napojení Domu dětí a mládeže
a Základní umělecké školy. Ta by měla být dovedena až k vla-
kovému nádraží, kudy prochází páteřní síl internetu pro Českou
republiku.

Použití optických vláken pro přenos dat a informací má
obrovské možnosti a bezdrátové technologie mu nemohou kon-
kurovat.

Trpělivě, po částech tak vzniká v podzemí města technické
dílo, jehož význam možná ocení až další generace.

Miroslav Manžel
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Společenská kronika !

Neviditelné dílo

JUBILANTI
Jarmila Horníková 93 let
Božena Nejedlá 92 let
Hubert Balík 89 let
Božena Danielová 90 let
Alena Štroufová 80 let
Eva Váňová 86 let
Josef Beran 85 let
Marie Procházková 85 let
Danuše Jičínská 80 let
Miroslav Štengl 80 let
Zdeňka Zindulková 80 let
Bohuslav Kvasnička 80 let
Miroslav Burket 80 let

Věra Salfická 75 let
Pavel Taich 75 let
Naděžda Rulcová 75 let
Věra Nechvílová 75 let
Eva Turynová 75 let
Marta Hošková 75 let

ZLATÁ SVATBA
Josef a Jitka Jelínkovi 23. 12.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Roman a Radka Hledíkovi 14. 1.

PŘELOUČÁCI

Náboženská obec Církve československé husitské v Přelouči 
Vás zve na přednášku 

SEKTY
rizika a nebezpečí

přednáší ThDr. Martin Chadima ThD.
teolog, pedagog, spolupracovník Českého rozhlasu 

23. 2. 2014 v 16 hod. v modlitebně
(ul. T. Přeloučského 332, Přelouč)

Pozvánka na koncert 

SPOLEČNÁ VĚC 2014
Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se uskuteční v:

PŘELOUČI, OBČANSKÁ ZÁLOŽNA, 
MASARYKOVO NÁM. 46 V 19.00.

Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným souzně-
ním hráče a nástroje, tvoříc neopakovatelný umělecký zážitek. Návštěv-
níci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historic-
ký nástroj Vodnářský zvon s unikátní parabolickou projekcí. Filmový
doprovod - příběh pro jednotlivé skladby koncertu je inspirován kaž-
dodenním životem. 
Témata skladeb koncertu Společná věc se pravidelně obměňují. V le-
tošním roce se návštěvníci mohou těšit např. na skladbu Rezonantia
Temporum - souznění zvonů Vodnářského a zvonu z chrámu sv. Víta
v Praze, barevné krása matematiky je zachycena ve skladě Chaos -
- fraktály. Pohled do hlubokého i blízkého vesmíru nám zprostředku-
jí dosud málo známé snímky - v Patria Deum.
V tónech tohoto nástroje - Vodnářského zvonu lze prožít hloubky re-
zonance, která dle odkazu dávných mistrů, kladně působí na celou by-
tost i prostor. Na závěr koncertu budete mít možnost vidět Vodnářský
zvon zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortissimech
levituje v tisících kapičkách, nebo vytváří rezonanční obrazce. Nástro-
je se lze i zlehka dotknout a vnímat jeho vibraci přímo.
Pokud budete chtít zažít jedinečný kulturní zážitek, jste srdečně zváni
na koncerty Společná věc. Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz,
kancelář předprodeje vstupenek, Masarykovo nám. 26,

tel.: 466 672 259, info tel.: 728 158 153.



Pardubický spisovatel a pedagog František Karel Rosůlek
by pisateli tohoto příspěvku jistě prominul, že si pro připomenu-
tí významného přeloučského rodáka a dobrodince „vypůjčil“ ná-
zev z jeho vlastivědné čítanky „Našim i cizím“, kterou napsal na
sklonku I. světové války v roce 1918 a později doplnil v roce
1924. Proč zařadil F. K. Rosůlek do své čítanky právě článek
o „Přeloučském střádalovi?“ Pokusme se o odpově{...

Náš národ měl v dávné minulosti četné velikány svých dě-
jin, al již to byli slavní husitští vojevůdci či moudří panovníci,
kteří se postarali o vybudování nejvyšších vzdělávacích ústa-
vů - univerzit, vědeckých akademií apod., později známí veli-
káni ducha - Hus, Komenský, Dobrovský, Šafařík, Jungmann,
Palacký, Havlíček aj., avšak teprve novější doba dokázala oce-
nit i jinou formu zásluh ve prospěch národa či spoluobčanů: by-
li to mecenáši, kteří mnohdy nesmírným úsilím a obětavostí na-
byli velkého jmění, které však věnovali k posílení národních
a vlasteneckých cílů. Namátkou si připomeňme radu J. Hláv-
ku, paní Annu Náprstkovou, Bedřicha Schnella a další. V řadě
těchto národních dobrodinců je vzpomínán i přeloučský ro-
dák - PhMr. Jindřich Tesánek. 

Předkové Tesánkovi pocházeli ze Stojic na Přeloučsku, kde
měl Jindřich děd Vincenc hostinec v č. p. 27 a hospodářství. Poz-
ději - v r. 1830 koupil hostinec č. p. 91 v Přelouči. Dle pověsti
to byl člověk dobrý, který uměl hospodařit a šetřit, aby mohl
dát svého syna Jana na gymnázium do Jihlavy a později do Pra-
hy na medicínu. MUDr. Jan Tesánek se záhy oženil s Marií
Hiltscherovou z Jihlavy, národnosti německé, která se z lásky
k manželovi naučila velmi brzy česky. A těmto manželům dvo-
jí národnosti, kteří přesídlili ještě před rokem 1848 do Přelouče,
se narodil v domě č. p. 84 (bývalý Pavlův Dvůr, později Emle-
rův pivovar, resp. velkoobchod Drogerie) dne 28. 6. 1849 syn
Jindřich. MUDr. Jan Tesánek byl v letech 1848-50 přeloučským
radním, od roku 1851 působil jako panský lékař u hraběte Ja-
na Thuna v sousedních Cholticích. V roce 1860 se Tesánkovi
vrátili zpět do Přelouče, kde malý Jindřich prožil svá mladá léta
v domě č. p. 23 „Na podloubí“. Otec Jan, známý lékař - chirurg,
jemuž se v Přelouči výborně dařilo a jenž vynikal též spořivos-
tí, přikoupil záhy nejen hostinec „U Libuše“, ale též četné pol-
nosti. Zemřel v Přelouči dne 24. 5. 1881 ve věku 67 let, jeho
manželka Marie pak 13. 11. 1888 ve věku 68 let. 

A ve šlépějích děda i otce pokračoval též mladý Jindřich.
Mezi svými vrstevníky byl velmi oblíben především pro svoji do-
brosrdečnost. Tato ctnost ho provázela i v dospělosti, kdy se
vždy hlásil ke svým spolužákům i spoluobčanům, pro které byl
opravdovým lidumilem. 

Po gymnazijních studiích v Hradci králové vstoupil do léká-
renské praxe v Hořovicích a Josefově, kde působil jako asistent.
Po dvouletých studiích na univerzitě byl r. 1872 povýšen na ma-
gistra farmacie. Působil pak v lékárnách v Liberci, Vídni, Lan-
dehutu, Hradci Králové a Praze. Roku 1878 mu otec koupil v Be-
rouně právo lékárnické a později i dům na náměstí. Zde se
těšil velké vážnosti, v letech 1895 až 1900 byl městským staros-
tou, později se stal předsedou správní rady místního pivovaru
a byl rovněž činným v četných spolcích. 

V roce 1908 odešel PhMr Jindřich Tesánek na odpočinek do
Prahy. Zůstal svobodný, jeho starší bratr Čeněk zemřel jako

lékárnický praktikant již
26. 5. 1863 ve věku 21 let,
mladší sestra Marie Gün-
nerová, vdova po dvorním
radovi, však svého bra-
tra přežila. Jindřich nabyl
značného jmění jednak
po svých rodičích, jednak
vlastní pílí a spořivostí, kte-
ré však věnoval pro dobro
a blaho jiných. Na svých
cestách po Čechách, Mo-
ravě i cizině sbíral a ku-
poval rozličné starožitnos-
ti, které daroval přelouč-
skému muzeu, jehož byl
zakládajícím členem, poz-
ději pak se svojí sestrou
Marií Günnerovou čest-
ným členem. Oba souro-
zenci darovali muzeu starožitný nábytek a starobylé šperky.
Jako člen muzejního výboru zúčastňoval se pravidelně jeho
schůzí, ke kterým ochotně dojížděl z Berouna i Prahy. 

František Hollmann
Prameny:
# František Karel Rosůlek: „Našim i cizím“ - vlastivědná čítan-

ka pardubická pro mládež a dospělé. 
# Josef Ledr: „Dějiny města Přelouče“
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PhMr. Jindřich Tesánek - „Přeloučský střádal“
1. část



Plošné spoje v TESLE Přelouč

Tato technologie nahradila v elektro-
nických obvodech vodiče a kabelové svaz-
ky, kterými se propojovaly součástky do
funkčních celků. Úvahy o využití této tech-
nologie publikoval již T. A. Edison kolem
roku 1905. 

Shodou okolností se s měděnými pís-
kovými (plošnými) vodiči setkáváme v Pře-
louči při výrobě radiopřijímačů již v le-
tech 1928 až 1929. V Přelouči začala
výroba plošných spojů (tištěných spojů)
od roku 1956. 

Klasický plošný spoj, zhotovený z izo-
lační desky i tloušlky 1,5 mm a pokrytý

měděnou folií o tloušlce 0,035 mm s vy-
leptaným vodivým obrazcem, se začal sé-
riově používat v roce 1958 ve výrobě ka-
belkového radiopřijímače T58 - Mír. 

Tím se Tesla Přelouč stala první to-
várnou v celém bloku východních stá-
tů Evropy (sdružení RVHP), která plošné
spoje začala sériově používat. Postupně

se v Přelouči začaly plošné spoje vyrá-
bět i pro ostatní zákazníky. Současně
s technologií plošných spojů bylo do vý-
roby zavedeno hromadné připájení sou-
částek. 

Soubor této technologie v montáži pří-
strojů zaznamenal 50% úsporu pracnos-
ti. Výroba plošných spojů je spojena s che-
mickými pochody při leptání a pokovení
otvorů, s technologií sítotisku na vytvá-
ření leptuodolných obrazců s možností
vytvářet spoje o šíři 0,5 až 0,8 mm. Pro
mechanické opracování desek je přede-
vším nutné uvést potřebu zhotovit tisíce
malých otvorů o průměru 0,8 mm a men-
ších. Pro větší otvory se používalo lisová-
ní, stejně jako k vytváření tvarů desek
frézování nástroji z tvrdokovu. Narůsta-
jící složitostí vodivých obrazců nevysta-
čila jen se dvěma vodivými obrazci (rub
a líc jedné desky). Do výroby přistoupila
vícevrstvá technologie čtyř a více vrstev
nad sebou. Tyto desky se zhotovovaly sklá-
dáním dvouvrstvých desek s technologií,
při které se desky nad sebou prokláda-
ly listy s nedotvrzenou pryskyřicí a celá
sestava se slisovala na speciálních lisech
za vysokých teplot a tlaku do jednoho
celku, zpravidla tloušlky 1,5 mm. Potisk
plošných spojů umožňoval kontrolovat

u výrobce, rozložení součástek, info o měr-
ných bodech a zjednodušenou servisní
činnost. 

Pro zvyšované objemové požadavky
na desky plošných spojů musely být v Te-
sle v roce 1966 a následně v roce 1982
zahájeny stavby velkoplošných výrobních
hal. V továrně byl posílen i technologic-
ký vývoj oboru a v posledních letech se
začala vyrábět další nová technologie
propojování - drátové plošné spoje. Při té-
to technologii se vodiče programově říze-
nými stroji ukládaly na desku plošného
spoje do speciální lepivé vrstvy. Vodiče
se mohly křížit a tak dovolit zvýšit husto-
tu vodivého obrazce. Desky s naklade-
nými dráty se lisováním podobně zpra-
covávaly jako vícevrstvá technologie. 

Ve výrobě plošných spojů pracovalo
zhruba 20 % pracovníků, kteří odváděli
podniku 50 % výroby celé Tesly. 

V Tesle byl vládou zřízen koordinač-
ní útvar pro plošné spoje, který odpovídal
za rozvoj této technologie v celé repub-
lice. Mimo Přelouče se výrobou plošných
spojů zabývalo v Československu 29 vý-
znamnějších výrobců, z nichž Tesla Pře-
louč, ZPA Nový Bor a ZVT Báňská Bys-
trica vyráběly 75 % potřeb republiky. 

I v této oblasti dosáhla Tesla Přelouč
ve své historii významných výsledků. 

Příště: Pásová výroba v Tesle Přelouč

p. Vl. Šlechta (p. P. Schejbal)
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Tesla Přelouč !

TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků

Inzerce Inzerce



Ve sbírkách městského muzea se na-
chází také exponáty z doby současné či
nedávno minulé. Jedním z nich je model
podrobného územního plánu sídliště z ro-
ku 1972. Vysvětleme si nejprve zásadní
okolnosti. Tzv. bytová otázka byla pro ně-
kdejší garnituru klíčová. Vyřešila jí užitím
panelových domů. V 60. letech se v Česko-
slovensku užívalo více typů panelových do-
mů. Převažoval typ „G“ bez nosného ske-
letu, konkrétně „G 57“, který umožnoval
univerzální orientaci, mohl mít tři až sedm
pater, různý počet sekcí a skladbu bytů.

V letech 1973—1979 byla v nedalekých
Chvaleticích vystavěna tepelná elektrárna.
Pro Přelouč to znamenalo výstavbu zcela
nového sídliště s až osmipatrovými pane-
lovými domy, které bylo lokalizováno na
jižní okraj města. K sídlišti patřily také ob-
jekty zajištující občanskou vybavenost, tzv.
areál služeb a budova školy (dnes gymná-
zia) z roku 1959. Osmipatrové domy sta-
věné z železobetonových panelů začaly
v do té doby nezastavěné části města vzni-
kat v okolí dnešního náměstí 17. listopa-
du (tehdy Vítězného února) a ulice Obrán-
ců míru. Bylo zamýšleno vybudovat 372 by-

tů. Nejprve byla vybudována restaurace
s klubovnami na tehdejším náměstí Ví-
tězného února, dále čtyřpatrové obytné do-
my a přízemní objekt s prodejnami před
budovou školy. Na počátku 80. let pak
vznikly čtyřpodlažní a šestipodlažní pa-
neláky jihozápadně od školy. Až v druhé
polovině 80. let byly vystavěny panelové
domy v dnešní Jižní ulici.

Model podrobného územního plánu
sídliště vznikl v roce 1972. Nachází se na
dřevěné dřevotřískové desce černé barvy
o rozměrech 74x60 cm. Výška modelu je
deset centimetrů. V uliční síti obklopené
plochou zeleně jsou umístěny jednotlivé
modely (nejen) panelových domů vytvoře-
né z dřevotřísky a dalších materiálů. Ex-

ponát muzeu v roce 2002 věnoval měst-
ský úřad. 

Je bezpochyby zajímavé porovnat před-
stavu tvůrců územního plánu se skuteč-
nou realizací. Pozorný divák si tak jistě
všimne jiné podoby domů v severní části
Jižní ulice, odlišné elevace dalších objek-
tů a především absence na koso oriento-
vaných panelových domů, s kterými se
v 70. letech ještě nepočítalo. Místo nich
zde nalezneme velké parkoviště. Zajíma-
vé je, že kolem tohoto sídliště měl vést
již v 70. letech jakýsi silniční obchvat měs-
ta — o této variantě se diskutuje i v naší
současnosti.

Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl čtvrtý, 1918 — 1989.
Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s. 
ISBN 987-80-254-0032-6.
Příslušná evidenční karta Městského mu-
zea v Přelouči 

Bc. Matěj Pešta, správce depozitáře
Městského muzea v Přelouči

+420 731 200 821
matejpesta@email.cz

V minulém roce uspořádal depozitář
městského muzea ve spolupráci s dal-
šími institucemi tři akce pro širokou ve-
řejnost. Dne 5. září proběhla v Občan-
ské záložně hojně navštívená přednáška
„Dr. Ladislav Quis a Přelouč“, kterou pořá-
dala městská knihovna společně s depo-
zitářem. Téhož dne se uskutečnila vernisáž
stejnojmenné malé výstavy v prostorách
městské knihovny, která byla otevřená ce-
lé září a navštívilo jí více jak 250 návštěv-
níků. Konečně 16. září byla zahájena vý-
stava „Lví silou, vzletem sokolím! 125 let
Sokola v Přelouči“, na kterou si našlo ces-
tu do poloviny listopadu opět více jak
dvě stovky návštevníků. Tato výstava by-
la realizována ve spolupráci s TJ Sokol
Přelouč a Kulturními službami města Pře-
louče. Celkově tedy na všechny akce při-
šlo více jak pětset zájemců. Děkujeme za
Vaši účast!

Depozitář však samozřejmě prováděl,
podobně jako v minulých letech, též běž-
né interní aktivity. Zmiňme se stručně
o několika z nich. Úspěšná byla sbírko-

tvorná činnost — získali jsme do sbírek na
osm desítek zajímavých exponátů, od fo-
tografií a pohlednic, přes plakáty, diplo-
my a knihy až po předměty větších rozmě-
rů, jako je např. cenný šicí stroj z 20. let
20. století či skleněné vývěsní tabule z pře-
loučských záložen. Na toto téma chystá-
me samostatný článek do některého z pří-
štích vydání Přeloučského Roštu. Všem
dárcům patří velký dík.

Nelze pominout také práci pro ba-
datele. Depozitář navštívilo čtrnáct bada-
telů z řad středoškolských a vysokoškol-
ských studentů, odborníků a ostatních
zájemců. Několik dní strávili v depozitá-
ři archiváři z Filozofické fakulty Univer-
zity Karlovy pod vedením dr. Aleny Fidle-
rové, kteří zde zpracovávali sbírku starých
tisků do chystané odborné publikace. Pro-
běhla spolupráce s Archeologickým ústa-
vem Akademie věd ČR v Brně, kam jsme
zapůjčili pravěký kamenný pazourek k od-
bornému zkoumání. Jako každý rok jsme
zapůjčili řadu zajímavých předmětů na
výstavu Státního okresního archivu v Par-

dubicích, tentokrát s názvem „Nerealizo-
vaná budoucnost“.

Povedlo se nám několikrát proniknout
do médií — vyšly dva články o depozitáři
a jeho aktivitách v Mladé frontě DNES,
jeden též v Pardubickém deníku. Český
rozhlas Pardubice natočil reportáž o vý-
stavě „Lví silou, vzletem sokolím! 125 let
Sokola v Přelouči“.

Tento stručný výčet je důkazem to-
ho, že přeloučské muzeum ani v době,
kdy nemá vlastní budovu, nezahálí. Inter-
ní činnost vykonává víceméně standart-
ně, činnost pro veřejnost v rámci omeze-
ných možností. Na rok 2014 chystáme
opět několik akcí, o kterých Vás bude-
me informovat na stránkách Přeloučské-
ho Roštu.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se
na setkání v roce 2014.

Bc. Matěj Pešta, správce depozitáře
Městského muzea v Přelouči

+420 731 200 821
matejpesta@email.cz
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! Co nemůžeme vidět... 

Rok 2013 v depozitáři Městského muzea v Přelouči

Plánování a realizace socialistické výstavby: 
model podrobného územního plánu sídliště



Tříkrálová sbírka
Od 6. ledna 2014 se zúčastnilo přes

čtyřicet žáků z osmých a devátých tříd Tří-
králové sbírky. Chodili ve městě a v při-
lehlých obcích. Každoročně je takový zá-
jem, že se na každého nedostane. Žáci
získali novou zkušenost a pomohli dob-
ré věci. Žáci 9. tř.

Mateřinky v tělocvičně
V prvním lednovém týdnu si do naší

tělocvičny přišlo zasportovat a zasoutěžit
okolo 100 předškoláčků. Vedli si zname-
nitě - šplhali, překonávali různé překážky,
zvládli manipulaci s hokejkou, předvedli
práci s míčem a mnoho dalšího.

Vše probíhalo za dohledu pedagogic-
kých pracovníků a žáků 9. ročníku.

Možná se někdo pozná i na fotografii.

Lyžařský výcvik v Jedlové 
v Orlických horách

Ve dnech 11. - 17. ledna 2013 se zú-
častnili žáci ZŠ Masarykovo náměstí ly-
žařského výcviku. Letos již po patnácté od-
jeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem

naší cesty byla chata Kristýna v Jedlové,
nedaleko Deštného v Orlických horách.

Ačkoliv počasí nebylo zimním rado-
vánkám příliš nakloněno, dopadlo vše nad
očekávání. Každý den nás skibus vozil
do hlavního lyžařského centra, kde mohl
na uměle zasněžených sjezdovkách vý-
cvik v pohodě probíhat. Svahy byly solid-
ně upraveny, lyžařů mnoho nebylo a do-
konce nás občas ozářilo sluníčko. 

Bc. M. Bulušek

V den příjezdu to se sněhem vypa-
dalo špatně. Naštěstí se počasí umoud-
řilo a my jsme mohli sjíždět sjezdovky
v Deštné.

Učitelé si pro nás připravili plno spo-
lečenských aktivit a soutěží, zkusili jsme
si třeba napodobenou verzi biatlonu a ta-
ké orientační běh, při kterém jsme plni-
li různé úkoly. Ačkoli počasí nebylo na
horách úplně nejlepší, užili jsme si plno
legrace.

Na lyžařský výcvik 2014 nikdy neza-
pomeneme. Spokojení žáci

Vánoce u nás doma
V předvánočním čase proběhla ve

všech odděleních školní družiny výtvar-
ná soutěž na téma „Vánoce u nás doma“.

Této soutěže se zúčastnily převážně
děti z I. a II. oddělení - prvňáčci a dru-
háčci. Velké předvánoční emoce se vidi-
telně vryly do výtvarných prací všech sou-
těžících.

Vítězové z I. oddělení: 
1. místo - Ema Chalupníková
2. místo - Laura Aisová
3. místo - Iveta Pecoldová

z II. oddělení: 
1. místo - Aneta Vachková
2. místo - Aleš Kysilka
3. místo - Anička Vrabcová

ze III. oddělení:
1. místo - Eliška Pejřilová
další místa nebyla obsazena

Vítězům ještě jednou blahopřejeme.
E. Zoulová, vych. ŠD

Zápis do 1. třídy 
na základní škole

Masarykovo náměstí Přelouč
V pátek 17. 1. 2014 ve 14 hodin se bu-

dova naší školy otevřela budoucím prvňáč-
kům a jejich rodičům, kteří přišli k zápi-
su do 1. tříd pro školní rok 2014-2015.

Letošní zápis se nesl v karnevalovém
duchu. Předškoláky vítala děvčata ze 4. tří-
dy v kostýmech čarodějnice, námořníka
či indiánky a stala se jim v budově naší
školy průvodcem. Čekání si děti krátily
kreslením, stavbami z LEGA, vyzkoušet si
mohly hry pro předškoláky na PC, někoho
nejvíce zaujalo sledování pohádky. 

Pro každé z dětí to byl jistě výjimečný
den, na který se pečlivě připravovaly. Roz-
hovor s paní učitelkou, básnička či pís-
nička a plnění úkolů na „kouzelné“ inte-
raktivní tabuli vyžadovalo mnoho odvahy
a dovednosti. Proto byly děti po zásluze
odměněny. Krásné dárky pro ně připravi-
li žáci 1. stupně. Zároveň také probíhal
zápis do školní družiny a nábor do oddě-
lení ZUŠ. Rodiče využili také konzultaci
s p. uč. Černohlávkovou, která se na na-
ší škole zabývá logopedickou péčí a pro-
vádí nápravu řeči ještě před nástupem
dětí do 1. třídy.

Pro všechny zúčastněné to bylo od-
poledne plné dojmů a pro malé předško-
láky mezník, kdy zanedlouho vymění bez-
starostný život her v mateřské škole za
ten školní. Přejeme jim, aby byl pro ně
úspěšný, a těšíme se, až usednou do na-
šich lavic. Mgr. V. Vašíčková 

2 / 2014 17

Přeloučské školství !

Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Podpora
přírodovědného a technického

vzdělávání
je název projektu EU, jehož realizace by-
la zahájena na začátku tohoto školního
roku na GY a SOŠ v Přelouči. Do tohoto
projektu se také partnersky zapojila na-
še škola. Jeho cílem je podpořit výuku pří-
rodovědných a technických oborů a zkva-
litnit výuku v daných předmětech. Na GY
a SOŠ v Přelouči budou vybudovány no-
vé učebny a dílny a stávající prostory pro
praktickou výuku budou modernizová-
ny. Novou laboratoř biologie a chemie,
špičkovou učebnu výpočetní techniky, tis-
kařskou dílnu vybavenou 3D technolo-
gií a moderně vybavenou učebnu fyziky
tak budou mít možnost v rámci tohoto
projektu využívat i žáci naší školy. Žáci
6. - 8. ročníku partnerských základních
škol se navíc zúčastní exkurzí zaměře-
ných na aktuálně probírané učivo z fy-
ziky a přírodopisu. Pokročilí a technicky
zaměření žáci pak mohou navštěvovat
kroužek technických dovedností, který se
schází jedenkrát za dva týdny v dílnách
grafiků a tiskařů. Žáci se zde seznamují
s různými grafickými programy, fotogra-
fickou a ateliérovou technikou a na-
hlédnou do zákulisí výroby tiskovin a re-
klamních předmětů. Již nyní můžeme
konstatovat, že se projekt setkal u žá-
ků i učitelů s velmi příznivým ohlasem
a všichni zúčastnění se již těší na dal-
ší výukové bloky a exkurze, které jsou
v průběhu dvou let naplánovány.

Den otevřených dveří
V úterý 7. ledna si přišli předškoláci

společně se svými rodiči a prarodiči pro-
hlédnout školu. Paní učitelky je provedly
po celé budově, ukázaly jim třídy a za-
vedly je i do družiny, keramické dílny a po-
čítačové učebny. Budoucím prvňáčkům
se asi nejvíce líbilo v učebnách s inter-
aktivní tabulí. Některým z nich se ani ne-
chtělo domů. Doufejme, že jim jejich nad-
šení vydrží.

Zápis 2014
Zápis dítěte do 1. třídy je bezesporu

slavnostní událostí, kterou prožívají ne-
jen malí předškoláci, ale i ostatní členo-
vé rodiny. Pátek 17. ledna se tak stal „vel-
kým dnem“ pro 66 budoucích prvňáčků,
kteří přišli k zápisu v doprovodu svých
rodičů a prarodičů. V budově I. stupně
v Kladenské ulici byly pro děti připrave-
ny stanoviště s úkoly, při jejichž plnění
předvedly své dovednosti a znalosti, a vy-
zkoušely si také práci na interaktivní ta-

buli. Pak už jejich kroky směřovaly do
tříd. Zde paní učitelky posoudily zralost
a připravenost předškoláků pro školní prá-
ci a postaraly se o administrativní nále-
žitosti zápisu. 

Celkově jsme tedy zapsali 66 dětí.
Rodiče tří předškoláků uvedli, že bu-
dou žádat o odklad povinné školní
docházky. Je tedy pravděpodobné, že
v novém školním roce otevřeme po
dlouhé době dokonce tři první třídy.

Děkujeme všem rodičům, kteří dali
naší škole důvěru.

DĚTI LZE DO 1. TŘÍDY DODATEČ-
NĚ ZAPSAT V KANCELÁŘI ŠKOLY DO
15. ÚNORA.

Tříkrálová sbírka
„My tři králové jdeme k vám, štěstí,

zdraví vinšujem vám…,“ tato slova jste
mohli slyšet z úst koledníků ve dnech
4. 1. - 8. 1. 2014. V kostýmech králů Kaš-
para, Melichara a Baltazara se vystřída-
lo také 45 žáků 8. a 9. tříd naší školy.
Dobrovolníci procházeli nejen ulicemi Pře-
louče, ale navštívili i přilehlé obce a po-
díleli se na rekordním výtěžku letošní sbír-
ky 147 400 Kč. Bude použit na služby
pro seniory, na pomoc sociálně slabým
rodinám a na provoz nízkoprahového
centra Jakub klub. 

Výsledky školních kol
olympiád

Brzy po pololetí začnou probíhat okres-
ní kola olympiád. Naši školu budou repre-
zentovat žáci, kteří se umístili na prvních
dvou místech školních kol:

Český jazyk:
1. Dušková Veronika
2. Mrvíková Alena 
3. Kalinová Renáta

Dějepis:
1. Vahovský Martin
2. - 3. Danielková Elena
2. - 3. Lebduška Štěpán

Anglický jazyk:
1. Černovská Barbora 
2. - 3. Hrouda A. Halíková Z., 
2. - 3. Dušková V. 

Německý jazyk:
1. Mrvíková Alena
2. Zemanová Aneta
3. Čapková Aneta
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Dům dětí a mládeže Přelouč !

HARRACHOV
14. 6. - 20. 6. 2014

Dům dětí a mládeže v Přelouči pořádá již tradiční
týdenní pobyt pro rodiče s malými dětmi v Harrachově.

Penzion Bílá voda je vhodný pro pobyty rodin s dětmi. Nachá-
zí se v klidné části města Harrachov nedaleko lanové dráhy na
Černou horu a zároveň nedaleko centra města. K dispozici je
velká zahrada s dětskými prolézačkami, pískovištěm, ohništěm,
je zde i hřiště na míčové hry. Ubytování je v 2 - 4 lůžkových po-
kojích, každý pokoj je vybaven toaletou a sprchovým koutem. 
V budově je k dispozici velká jídelna s hernou. Stravování - 
- plná penze, svačiny dopoledne i odpoledne, pitný režim.

Přihlásit se můžete u Blanky Leksové - 777 267 671

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Příměstský tábor 2014

Termín: 25. 8. - 29. 8. 2014
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her. Děti si
s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení, turistická obuv.

V případě špatného počasí aktivity v DDM. 
V ceně tábora jízdné a vstupy.

Přihlášky do 30. června 2014 
Vedoucí: Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119

e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

zve holky a kluky na čtrnáctidenní letní tábor s názvem

Marco Polo 
- mořeplavec

TERMÍN: 30. 6. - 13. 7. 2014
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: Osada VRANICE u Nových Hradů, 
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE.

Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k tábo-
ru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U tábora
jsou suché záchody, myjeme se ve studené vodě ve žlabu se stříš-
kou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká potok. Pro
holky a kluky je připraven bohatý program na téma Marco Po-
lo - mořeplavec. Celé dny se budeme pohybovat v krásné, pro
mnohé již známé přírodě.              Strava je zajištěna 5x denně.

CENA TÁBORA je letos 3 600,- Kč.
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM v Přelouči

od 3. 2. 2014 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor zaplatit
je třeba nejpozději do 31. 5. 2014. Platbu můžete pro-
vést osobně v DDM, nebo bankovním převodem na účet
GE MONEZ BANK Přelouč, číslo účtu 1502709524/0600,

jako variabilní symbol uvejte toto číslo 3013 
a číslo přihlášky (např. 301310- 10 je číslo přihlášky).

Dotazy k táborům zodpovíme na telefonním čísle 466 672 003
nebo mobilním telefonu 739 633 508.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 14. 7. - 23. 7. 2014

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Uby-
tování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Stra-
va je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora bu-
de poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve
volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen Labe, 

koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. 
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 3. února 2014, na požádání zašleme poštou.

Vyplněnou přihlášku vramte a finanční úhradu 
provejte do konce května 2014.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha -
- doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 

Ge Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 3 700,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, 
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně 
nebo na uvedených telefonních číslech. 

Pozor! Kapacita tábora je omezena, 
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý, 
telefon 466 672 003, 739 246 119

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 13. 7. - 26. 7. 2014

Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
14 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské vr-
choviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s kuchy-
ní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevě-
ný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení a sprchy 

s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně. 
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM 
nejpozději do 31. 5. 2014. 

Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí 
a organizační pokyny.

cena tábora: 3 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 3. 2. 2014 v DDM Přelouč 

každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.



Z lavic gymnázia
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do primy a kvinty
osmiletého studia gymnázia budou zahájeny 21. února 2014
v 14.30 v učebně primy (II. patro). Podrobnosti najdete na strán-
kách školy pod odkazem Přijímací řízení.

Výuka cizích jazyků a moderní informační technologie
Díky projektu EU pro Gymnázium a Střední odbornou ško-

lu Přelouč naše škola získala 20 tabletů, s kterými mohou
studenti pracovat (nejen) v hodinách cizích jazyků. Studenti
i učitelé oceňují především širokou nabídku vzdělávacích apli-
kací a možnost využívat on-line podporu klasických papírových
učebnic. Začlenění tabletů do výuky se také kladně promítá
na motivaci žáků ke studiu.

Exkurze do Chlupáčova muzea
Dne 15. 1. 2014 třída kvarta navštívila Chlupáčovo mu-

zeum historie vývoje Země a známou mineralogickou sbírku
PřF UK. Jednotlivými geologickými érami studenty prováděl
RNDr. Martin Mazuch z PřF Univerzity Karlovy, který bude mít
v červnu na našem gymnáziu odbornou přednášku. 

Olympiáda v anglickém jazyce
Dne 17. 1. 2014 se konala olympiáda v anglickém jazyce

pro třídy prima - septima. Soutěžilo se ve třech kategoriích a sou-
těžící si museli poradit s písemnou a ústní zkouškou. V kate-
gorii nejmladších žáků zvítězila Viktorie Tlustošová (sekunda),
v kategorii tercie a kvarty zvítězil Tobiáš Licek (kvarta) a v ka-
tegorii vyššího gymnázia byla nejlepší Gabriela Hoang (sexta).
Tito žáci budou naši školu reprezentovat na okresních kolech
olympiády, která se konají v únoru. 

Pozvánka na maturitní ples OKTÁVY 2014
Gymnazisté z OKTÁVY Vás srdečně zvou na svůj maturitní

ples v komiksovém stylu, který se koná 22. února 2014 od 19:00

v prostorách přeloučské sokolovny. Vstupenky jsou k zakou-
pení od 27. 1. 2014 prostřednictvím Kulturních služeb města
Přelouče nebo přímo v budově Gy a SOŠ Přelouč v kanceláři
ekonomicko-správního úseku.
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Gy a SOŠ Přelouč ve školním roce 2013/2014

V rámci soutěžního mezinárodního
festivalu Pražské vánoce, který probíhá
tradičně 2. adventní týden v Národním
domě na Vinohradech v Praze, soutěžil
Rošlák již podruhé a Plamen poprvé.
Konkurence byla veliká - v našich kate-
goriích přijely vynikající sbory hlavně
z Ruska, Ukrajiny, Polska, ale také ze Sin-
gapuru a Jižní Afriky.

Také poroty v obou našich kategoriích
měly mezinárodní zastoupení, o to cen-
nější je pro nás stříbrné pásmo pro oba
sbory a zvláštní ocenění za výběr reper-
toáru pro komorní sbor Plamen!

Veronika Pokorná, dirigent

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

ROŠŤÁK A KOMORNÍ SBOR PLAMEN NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU PRAŽSKÉ VÁNOCE



Vánoční koncert
18. 12. Dechový orchestr ZUŠ Přelouč uspořádal v Ob-

čanské záložně již tradiční vánoční koncert. Před zaplněným
sálem zahrál nejen vánoční koledy, ale také několik filmových
a muzikálových melodií, skladby současných autorů a sta-
rých mistrů. Posluchači si mohli také poslechnout náročné
soutěžní skladby, které orchestr nacvičil na lednovou mezi-
národní soutěž v Praze. Průvodního slova se zhostil pan Mi-
loň Čepelka - herec Divadla Járy Cimrmana. 

Zlaté pásmo pro dechový orchestr
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč se 4. 1. 2014 zúčastnil Me-

zinárodní soutěže dechových orchestrů Praha 2014. Tento fes-
tival se koná každý rok a pravidelně se ho zúčastňují nejlepší
orchestry z celé Evropy. Přeloučský orchestr se přihlásil do dru-
hé nejvyšší kategorie a se ziskem 90,3 bodů získal skvělé zla-
té pásmo. Dostalo se mu uznání nejen od odborné poroty, ale
také od několika dalších odborníků na dechovou hudbu a skla-
datelů, kteří byli na soutěži přítomni. Orchestru se tak podaři-
lo navázat na úspěchy z minulých let, když se mu na této sou-
těži již potřetí podařilo získat zlaté pásmo. 

Nyní čeká dechový orchestr příprava na soutěž dechových
orchestrů základních uměleckých škol, jejíž krajské kolo bude
hostit přeloučská ZUŠ 19. března v Občanské záložně. Soutěž
je veřejnosti přístupná, takže doufáme, že náš orchestr přijde
do záložny podpořit co nejvíce posluchačů.
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Hypermarket Tesco Přelouč se roz-
hodl věnovat již podruhé finanční dar
našemu Rodinnému centru Sluníčko. Dar
15.000 Kč jsme použili na zakoupení ma-
lého dětského kolotoče na zahradu cen-
tra. Společně se dvěma houpačkami, do-
mečkem a pískovištěm bude na krásné
zahradě tvořit malé hřišlátko pro děti.
Mockrát děkujeme!

Přeloučské Tesco nás však velmi mi-
le překvapilo i další akcí. Před Vánoci vy-
slovilo záměr ustrojit pro děti ze Sluníč-
ka Stromeček splněných přání. Velmi si
tohoto nápadu vážíme! Protože však ví-
me o dětech, které nemají tolik štěstí,
aby mohly být na Vánoce s rodinou a roz-
balovat s nim dárky, rozhodli jsme se
Stromeček splněných přání postoupit pro

Dětské centrum v Praze Krči (kojenecký
ústav).

Ve spolupráci s Janou Kaňukovou
(tvorba letáků pro Sluníčko i Krč), Tes-
cem a zejména díky laskavým lidem jsme
společně zajistili splnění 10 vánočních
přání pro děti v Krči. Vánoční stromeček
s přáníčky stál poblíž Informací Tesca.
Lidé si mohli vybrat dětské přáníčko a to
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splnit. Pracovníci Tesca dáreček krásně
zabalili a po splnění všech přáníček by-
ly dárečky předány Rodinným centrem
Sluníčko přímo do Krče pod stromeček.
Vše se stihlo do Štědrého dne.

Děkujeme všem laskavým lidem, kte-
ří dárečky pro děti zakoupili. Víme, že stro-
meček přinesl radost nejen dětem v Krči,
ale i zaměstnankyním DC Krč, které na-
ši snahu velmi uvítaly, našemu RC, které
dostalo šanci tuto akci zprostředkovat,
i zaměstnancům Tesca, kteří stromeček
ozdobili přáníčky a netrpělivě vyhlíželi
nakupující, a bezpochyby těm, kdo děti
obdarovali ☺. Celkem tedy přinesl radost
na pěti místech, což považujeme za na-
prosto úžasné.

Srdečně zveme všechny maminky
s dětmi (ale i tatínky, babičky...) na ná-
vštěvu Sluníčka. Navštívit nás můžete
s dětmi prakticky již od narození. Setká-
vání se slouží maminkám či jiným oso-
bám pečujícím o miminko a zprostředko-

vává jim smysluplný kontakt se společ-
ností. Setkání miminek vede absolventka
kurzu manipulace s miminky, kurzů me-
todika pohybových her s kojenci a bato-

laty a metodika cvičení rodičů s dětmi
a laktační poradkyně. Společně s kolek-
tivem dalších dobrovolnic se těší na Vás
a Vaše děti ☺.
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První setkání členů v roce 2014 proběhlo
v prostorách bývalého městského úřadu. Ten-
tokrát přišlo na schůzku 22 členů. Rozhodli
jsme se využít barevné kalendáře z minulé-
ho roku k vytvoření dárkových tašek. Přítom-

ní pánové pomohli zvláště při zvládání technicky obtížnějších
operací (otvory pro ucha). Některé účastnice stihly i dva výrob-
ky. Výsledné práce se líbily a mnozí se přesvědčili o tom, že lze
ekologicky využít krásné fotografie pro užitečné věci. 

Na příští setkání 4. 2. připravu-
jeme opět tvoření z papíru, které se
nazývá QUILLING, což je vlastně
papírový filigrán. Lze ho užít k vý-
robě přání, ozdobě dárkových krabi-
ček, k výrobě bižuterie, ozdob a dal-
ších drobností.

Kubátová A.

Klub aktivní senior (KLAS)



NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
ŠNAJDR, Miroslav
Muži a stroje proti přívalu: stíhači RAF
a Hitlerův blitzkrieg 1940.
Praha: Mladá fronta, 2013.
LAKOSIL, Jan
Sudety 1938 pohledem důstojníků
německé armády. 
Praha: Mladá fronta, 2013.

etika
ŠIKLOVÁ, Jiřina
Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich, 2013.

výchova
GRUBER, David
Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte. 
Ostrava: Gruber-TDP, 2013.
JACOBS, Debra S.
Nácvik sebeobsluhy a sociálních doved-
ností u dětí s autismem.
Praha: Portál, 2013.

vlastivěda
CÍLEK, Václav
Krajiny domova: chodit, hledat a dívat se.
Praha: Albatros, 2013.

ŽIVOTOPISY
BONĚK, Jan
Krabice od bot Vladimíra Renčína. 
Praha: Eminent, 2013.

ČECHOVA, Olga
Život a sochy Olbrama Zoubka. 
Praha: Mladá fronta, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA
COURTILZ DE SANDRAS, Gatien de
Paměti hraběte d'Artagnana. 
Praha: Dobrovský, 2013.

GABALDON, Diana
Hořící kříž. Plzeň: Plejáda, 2012.

RUGE, Eugen
V čase ubývajícího světla. 
Praha: Ikar, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BUDAŘ, Jan
Největší tajemství Leopolda Bumbáce:
pohádka z Pekla pod Sudem.
Praha: Mladá fronta, 2013.

PODOLSKÝ, Cyril
Čarovná rolnička: pohádková cesta ke kli-

du, soustředění a pohodě, navíc základ-
ní cviky jógy pro děti. 
Praha: Práh, 2013.

HAVLOVÁ, Kateřina
Nejhorší rok mýho života, aneb, Už žádné
další „rady pro puberláky“
Praha: Mladá fronta, 2013.

J.K.

Přespání skautek
Z pátka na sobotu 20. 12. jsem se rozhodla udělat se

skautkami přespání. Když skauti jezdí na Skalní nevěstu, tak
si skautky udělají také společně strávený večer… 

Přespání navazovalo přímo na schůzku. Jako první jsme si
nakreslily, jaký dárek bychom si nejvíce přály od Ježíška. Kaž-
dá skautka měla za úkol donést neutrální dárek a poté si ně-
jaký jiný vylosovat. Následovala ochutnávka cukroví od našich
maminek a hrály se různé hry. K večeři jsme se přejedly pala-
činkami s nutelou a připravily se na promítání filmu. Kdo mohl
tak si zabral velké sedací polštáře, které šustí o sto šest. Zhléd-
ly jsme film Krotitelé duchů, ale holky strašidel měly asi málo,
a tak si ještě povídaly strašidelné historky.

Ráno jsme měly plné ruce s uklízením, a tak jsme měly co
dělat abychom vše stihly a vydaly se včas domů. Doufám, že se
skautkám přespání líbilo a naplno si ho užily.

Iva Mrvíková

Praha plná strašidel
Bylo brzké ráno a čtrnáct mladých vlčáků se sešlo ve své klu-

bovně. Pěkně z rána bylo potřeba se vyběhat, protáhnout no-

hy. Před obědem ještě procvičit hlavičky, šupky na česnečku
a mohli jsme vyrazit. Cesta do hlavního města byla dlouhá. To-
ho dne se tam měla vyskytovat nejrůznější strašidla. Cestou
nám dělaly společnost naše světlušky. Bylo jich však pouze
šest, ale jejich chytré hlavičky svůj počet pěkně vynahrazova-
ly. Ještě při cestě jsme se rozdělili na skupinky po pěti, jedna
po čtyřech, abychom po Praze neběhali jako hladová smečka.
V každé skupince dominoval jeden vůdčí vlk.

Po té, co nás náš vedoucí vlčák Lucky přihlásil, jsme za-
čali luštit šifry, které nás měly nasměřovat ke strašidlům. Všich-
ni tedy vyluštili, co mohli a vyrazili na dobrodružné hledání.
Cesta nebyla tak příjemná, protože začalo lehce pršet. Ona
hledaná strašidla byla skutečně pečlivě ukrytá. Všichni se však
nakonec v mapě dokázali vyznat. Čas čmuchání byl určen na
dvě hodiny. Pak jsme se opět sešli a své výsledky odevzdali.
I přesto, že jsme se neumístili na prvních příčkách, byl to roz-
hodně úspěch. Světlušky v doprovodu jednoho ze skautů do-
kázali najít o jedno strašidlo více, než dva z našich pátracích
oddílů, tedy sedm. Výhodou jim jistě byla tma, ve které si doká-
zaly prosvítit cestu ke zdárnému vítězství nad našimi vlčaty.
Naše poslední skupina skončila s pěti body, ale to bylo jistě
kvůli mladému vůdčímu vlku, který koukal po vlčicích a tím
zdržel celou smečku.

Zpět jsme se vraceli moderním vlakem, který poskytl na-
šim dobrodruhům dostatek džusu na posilnění. Domů jsme
dorazili kolem deváté hodiny večerní a okamžitě uháněli do
postele.                                          Václav Piki Kubelka
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SKAUTING

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Přednáška o léčivé houbě Reishi
- tradiční čínská medicína -

V Městské knihovně v úterý 
dne 18. 2. 2014 v 16.30 hod.

Přednáší Ladislav Šíma.
Zveme všechny zájemce.

Městská knihovna v Přelouči 
připravuje 

pro své čtenáře a návštěvníky
na měsíc březen a duben 

výstavu obrazů Zdeňka Buriana.
Těšíme se na váš zájem.

Pracovnice Městské knihovny.



NAŠE SLUŽBY
Klub VOLANT
Pro děti a mládež ve věku od 5 do 15 let
" Píšeme domácí úkoly, doučujeme se, připravujeme do ško-

ly, malujeme, tvoříme, vyrábíme, pracujeme, sportujeme, pe-
čujeme o klub i sami o sebe, pořádáme akce, jezdíme na
výlety…

" Přijít můžeš i ty!
" Otevřeno máme od pondělí do čtvrtka od 12.00 do 17.30 hod.

Informační centrum 
Pro děti i pro dospělé
" K dispozici je počítač s internetem 
" Poskytneme důležité informace ze sociální oblasti (zaměst-

nanost, bydlení, sociální pomoc, pojištění, orientace v legis-
lativě)

" Vytištění formuláře, přihlášky atp.
" Kopírování důležitých dokumentů
" V pondělí a středu od 12.00 do 17.00 hod.

Terénní programy 
Pro děti a mládež od 6 do 26 let, pro rodiny s dětmi, osoby
v krizi, etnické menšiny
" Spolu/práce v terénu 
" Podpora a pomoc při získání zaměstnání 
" Pomoc s bydlením 
" Pomoc se školou
" Pomoc s řešením různých potíží(vztahy, práce, škola, drogy,

alkohol, dluhy…)
" Podpora v komunikaci s úřady, lidmi, pomoc s orientací

v legislativě

" Pomoc s řešením běžných záležitostí (lékař, úřady, zaměst-
nání, volný čas dětí a mládeže…)

" Doprovod - na úřad, k soudu, na pohovor, do školy, na krou-
žek, k lékaři…

" Podpora a pomoc ve změně životní situace
" Pondělí 8.00 - 10.00 a pátek 15.00 - 17.00 hod. 

Dohody o výkonu pěstounské péče
" Uzavíráme s pěstouny, kterým bylo či bude svěřeno do pé-

če cizí dítě
" Nabízíme podporu, pomoc a spolupráci při výkonu pěstoun-

ské péče 

ROK 2013 V ČÍSLECH
Klub VOLANT
Celkem bylo otevřeno 172krát
Různých dětí přicházelo celkem 131
Pravidelně(min.2xtýdně) jich docházelo 29
S úkoly a doučováním jsme dětem pomohli celkem 1 071krát
S předškolní přípravou jsme pomáhali 5ti dětem
Kroužek jsme zajistili 5ti dětem
Akcí jsme uspořádali 39

Informační centrum 
Služby využívalo opakovaně 16 různých osob 
Celkem navštívily informační centrum 60krát 

Terénní programy
Službu využívalo celkem 68 různých osob 
Celkem jsme s nimi spolupracovali 235krát

Pomáhá nám 6 ochotných a šikovných dobrovolníků, kte-
ří u nás strávili celkem 535 a půl hodiny. Moc děkujeme.
Také všem, kteří nás v minulém roce morálně či i mate-
riálně podpořili☺☺ !
Více na www.volantops.cz
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Poděkování sponzorům 
Domova u fontány v Přelouči

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, s novým rokem se ve
vzpomínkách vracíme do toho předešlého roku, bilancujeme
a promítáme si, co jsme udělali dobrého a co se nám příliš ne-
povedlo. Dobrým skutkem je i podpora sociálních služeb a za
tu my vděčíme našim dárcům a podporovatelům. Dovolte mi,
abych několik následujících řádků věnovala právě jim. Mezi dár-
ce roku 2013 patří firmy, organizace či jednotlivci, kteří chova-
jí přízeň k Domovu u fontány v Přelouči a podporovali Domov
svými finančními nebo věcnými dary a vyjádřením podpory.

Poděkování patří:
Město Přelouč, které na provoz Domova přispělo 673 224 Kč.

V součtu 206 950 Kč, bylo použito na zkvalitnění péče o naše
klienty, tuto částku nám darovala Obec Zdechovice, Městys
Choltice, paní Šárka Burešová z Chvaletic, Obec Řečany nad
Labem, Město Chvaletice, Obec Mikulovice, Obec Kostě-
nice, Obec Úhřetice, Obec Rohovládová Bělá, Obec Rybitví,
Obec Pohořany u Ronova, Město Dašice, Obec Nové Hra-
dy, Obec Předhradí, Obec Žáravice, Němečková Mirosla-
va, Stejskalová Irena, zaměstnanci třetího patra Domova
u fontány, Morávek Josef a Šefčíková Dagmar. 

Firma VČP Net, s.r.o. HK věnovala finanční dar v hodno-
tě 69 932 Kč na nákup jednoho kusu elektronické osobní vá-
hy pro zabudování do zvedacího zařízení. Díky ní jsme schop-
ni zjistit tělesnou hmotnost i nepohyblivých klientů.

Děkujeme také dárcům finančních darů na aktivizační čin-
nosti pro naše klienty v celkové hodnotě 3 596 Kč Pospíšilo-
vá Iva, Rybičková Ludmila, Pokštefl Miroslav, Fendrich Jiří,
Svoboda Miloslav, Váchová Hana, Vosáhlo Karel, Kalousko-
vá Jaroslava, Řehák Miroslav, Žižková Marie, Sykáčková
Bohumila, Krátká Dagmar, Janková Ivana, Pokšteflová Vě-
ra, Koliha Petr, Živná Miloslava, Cihelková Zdeňka, Jírek
Přemysl.

Věcné dary věnovali Domovu u fontány Redakce časopisu
Dekor, která věnovala archivní čísla časopisu Dekor, Okrasná
školka Ing. Schuch Pavel, který daroval Domovu dva vzrost-
lé stromy. Paní Zdeňka Pohanková darovala na výzdobu od-
dělení dvě palmy, Nakladatelství Columbus obohatilo naši kni-
hovnu několika knihami. Zahradní centrum Lomič věnovalo
balkónové rostliny k výzdobě teras, paní Blažková Helena vě-
novala našim klientům rotoped.

Věcné dary, které jsou zároveň pochutinou, věnovala firma
JIP - velkoobchod potravin v podobě velikonočního perníku
a vánočních figurek, CATUS spol. s.r.o. darovala sušenky pro
klienty Domova, firma Ovoce-zelenina Vitera věnoval ovoce,
zeleninu a firma Francouz věnovala maso a uzeniny pro za-
hraniční návštěvy ze Slovenska, cukrárna DUO věnovala k osla-
vě jubilejních narozenin našich klientů celkem 9 dortů a 8 kg
těsta na vánoční pečení cukroví s klienty. 

Dámský klub, na kterém se dámy pravidelně každý týden
scházejí, podpořili finančními či věcnými dary manželé Ma-
lí z Chvaletic, Milan Školník a paní Hana Čápová. Podob-
ně navštěvovaný klub kuchařinek podpořila věcným darem pa-
ní Dana Jelínková. 

Děkujeme také skupinám Gross country a Zátoka, kte-
ré našim klientům zahráli i bez nároku na honorář. Klub Au-
to-moto veteráni Přelouč našim klientům umožnil přehlídku
veteránů, herečce Martině Hudečkové za příjemné povídání
v rámci cyklu „křeslo pro hosta“, moderátorovi Michalu Pá-
caltovi, který za snížený honorář moderoval akci Loučení
s létem. 

Všem patří nejen obrovský dík, ale také uznání, za podpo-
ru činnosti, která přináší klientům radost a zároveň se podílí
na zvýšení kvality péče poskytované našim klientům, Vašim blíz-
kým. Poděkování však patří také všem, kteří do domova opako-
vaně dochází a bez nároku na odměnu pro naše klienty při-
pravují společenské a duchovní vyžití. Patří sem:

Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charity Přelouč
Římskokatolická církev
Českobratrská církev evangelická
Církev československá husitská
Církev adventistů sedmého dne
Současně bychom byli rádi, kdybychom si Vaši přízeň za-

chovali i nadále. 
Do nového roku 2014 Vám všem přejeme mnoho zdraví

a velké množství osobních i pracovních úspěchů. 

PhDr. Danuše Fomiczewová
Ředitelka Domova u fontány

Štědrý večer v Domově u fontány
Miliony lidí na celém světě každoročně slaví nejkrásnější

svátek roku - Vánoce. 
Rovněž Domov u fontány se od začátku prosince oděl do

vánoční výzdoby a Domov rozzářilo několik krásně ozdobe-
ných vánočních stromků. Vánoční strom před vchodem do bu-
dovy jsme za zvuků koled rozsvítili společně s hejtmanem Mar-
tinem Netolickým. 

Vánoce by měly být především svátkem klidu, pohody a od-
poutání se od každodenního shonu. Velký půvab mají Váno-
ce především pro děti, ale jsou také časem návštěv a setká-
vání, mnohdy se právě v tento čas obnoví přerušené vztahy
s rodinou či přáteli. Zjištění, že o Štědrém dni nebylo v těsné
blízkosti Domova volné místo k zaparkování, bylo velmi po-
vzbuzující. Věříme, že návštěvy přinesly našim klientům mno-
ho radosti. 

Ale ani Domov na své klienty nezapomněl a kouzlo Vánoc
podpořil. Již se stalo zvykem, že o Štědrém dnu ředitelka Da-
nuše Fomiczewová nebo člen nejvyššího vedení, popřejí všem
klientům a zaměstnancům příjemné prožití Vánoc a mnoho
dobrého do dalšího roku. Letos se tohoto příjemného poslání
zhostila vedoucí úseku péče o klienta Andrea Faltysová, spo-
lečně s vedoucí oddělení zdravotní péče Jaroslavou Šimkovou.
Zároveň Domov věnoval všem klientům hodnotný balíček pe-
čující kosmetiky. Balíčky předávali zaměstnanci před slavnost-
ní večeří. I oni ctili významnost dne a slavnostně se na to ob-
lékli. K večeři byl samozřejmě bramborový salát a smažený
kapr, pro ty, co rybu nechtěli, mohli zvolit řízek. 

Po celém Domově vonělo cukroví, svítila světýlka výzdoby,
cinkaly rolničky a úsměvy byly na všech tvářích.
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Dne 22. února jsem spolu s mnoha
ostatními, kteří obdrželi pozvánku od pa-
na Dvořáčka, měla tu čest zúčastnit se
vernisáže výstavy jeho obrazů v Senátu
České republiky v Praze. Jelo nás oprav-
du hodně a každý volil svou formu do-
pravy jinak. Někteří zvolili automobil,
někteří vlak. Manželé Mazalovi ze zde-
chovické ZŠ, dokonce vyrazili spolu se
svými nejlepšími žáky malým autobu-
sem, ve kterém se našlo trošku místa
i pro obrazy, které nám společně se svý-
mi žákyněmi, které měly výlet do Sená-
tu jako odměnu za své školní výsledky,
pomohli v Senátu nainstalovat. Tímto
bych jim i jejich žákům touto cestou ve-
lice ráda poděkovala za jejich vždy přiro-
zenou vstřícnost a ochotu pomoci. 

Valdštejnský palác, ve kterém se síd-
lo Senátu ČR nachází, je skvostná stav-
ba, která velmi umocnila dojem z celé
vernisáže. Ihned po prvním vkročení do
této budovy s obrazy v rukou jsme díky
atmosféře, kterou na nás toto prostředí
dýchlo, nabyli dojmu mimořádnosti této
vernisáže. Nálada byla výborná a velmi
přátelská, zaměstnanci senátu byli pří-
jemní a milí, obrazy byly během okamži-
ku umístěny na svých předem daných
místech v chodbě místopředsedů sená-
tu a nám všem zbyla chvilka času, kterou
jsme využili k procházce v okolí Vald-
štejnského paláce. 

Samotná vernisáž, kterou pořádala
ve spolupráci s panem Dvořáčkem místo-
předsedkyně senátu paní Miluše Horská,
byla zahájena v 17 hodin úvodními slo-
vy zástupkyně senátu a paní Kubátové

z Přelouče. Poté se všichni hosté, kterých
se sešlo opravdu hodně, mohli chopit
další sklenky vína a věnovat se, za pří-
jemného doprovodu hudebního sesku-
pení Praguematique, prohlídce vystave-
ných děl, popovídat si s přáteli, poznat
nové zajímavé osobnosti nebo si po-
slechnout zapálené povídání pana Dvo-
řáčka o tom, jak které dílko vznikalo, proč
to zrovna takto namaloval, jak a kdy to
tvořil či co bylo podmětem toho či ono-
ho obrazu.

Někteří z nás velice rádi ke konci ver-
nisáže využili i milou nečekanou mož-
nost prohlídky prostor senátu a vydali
se nasát také něco z historie a součas-
nosti této budovy. Tedy krom pana Dvo-
řáčka, kolem kterého bylo stále plno a kte-
rý naplno žil v tuto chvíli svými obrazy
a svými obdivovateli.

Musím se přiznat, že pro mne, která
již obrazy pana Dvořáčka zná velmi do-
bře, byla výzva k prohlídce Senátu hod-
ně lákavá, neodolala jsem a udělala jsem
dobře. Zajímavé a krásné byly nejen sa-
motné prostory, ale i výklad historie i sou-

časnosti tohoto palácového komplexu,
který dal v letech 1623 - 1630 vystavět
jeden z nejmocnějších a nejbohatších
šlechticů té doby Albrecht Václav Euse-
bius z Valdštejna na místě, kde dříve stál
Trčkovský palác, 23 domů, cihelna a 3 vel-
ké zahrady. Již z toho je patrné, jak úcty-
hodné jsou rozměry areálu paláce, je-
hož délka činí 340 metrů a největší šířka
celkem 172 metrů. My jsme mohli shléd-
nout jen nepatrnou část, ale i ta nás
ohromila svou zachovalou historickou
výzdobou i zachovalým vybavením. Stě-
ny i klenbové stropy jsou pokryty boha-
tými malbami, zachycující různé námě-
ty. Al už to byl největší Hlavní sál, zvaný
Rytířský, či Jednací sál, který se nachází
v prostoru bývalých koníren, zrušených
až v 18 století, a který dobře známe z TV
přenosů z jednání Senátu, nebo i další

historické prostory sloužící pro jednání
a oficiální přijetí zahraničních návštěv,
vše bylo velmi zajímavé a poučné vidět
na vlastní oči. Celá prohlídka mně při-
měla k tomu, že jsem si ještě něco má-
lo o celém areálu přečetla a zjistila, že
Evropská unie udělila Kanceláři Senátu
9. května 2003 ocenění Europa Nostra za
citlivé restaurování a rekonstrukci Vald-
štejnského paláce, kterou zahájila Kan-
celář Senátu v roce 1996 a dokončena
byla v roce 2000.

Ale již dost historie a zpět k součas-
nosti. Výstava obrazů pana Dvořáčka
v Senátu potrvá až do 5. února tohoto ro-
ku. Pokud byste snad ještě rádi výstavu
navštívili, Valdštejnský palác je zdarma
přístupný pro veřejnost o víkendech od
10 do 16 hodin a vstup do objektu je
z 1. nádvoří Valdštejnského paláce, které
je přístupné z Valdštejnského náměstí.

Pokud to již nestihnete, všechna díla
a mnoho dalších si můžete prohlédnout
v nových prostorách Art Clubu v budově
KASI-MONTIFER, Hradecká 1383, Přelouč,
kde nyní nově Ateliér Josef ve druhém
patře sídlí. Slavnostní otevření a zaháje-
ní činnosti Art clubu proběhlo 1. února
a sešli se tam všichni milovníci umění
a všichni ti, kteří budou v prostorách Art
clubu společně tvořit. Pod značkou Art
club je v těchto prostorách soustředěn
sochařský ateliér, foto ateliér, ateliér mal-
by a kresby a další kreativní tvorba, na
které se můžete podílet i vy, kteří sice
tvoříte, ale máte omezený prostor, nebo
netvoříte a tvořit byste chtěli, či tvoříte
a rádi byste tvořili mezi lidmi, se kterými
Vás to bude více bavit a v neposlední
řadě i vy, kteří budete mít zájem se něco
naučit a zúčastnit se kurzů pod odbor-
ným vedením, které zde vždy naleznete.
Veškeré kontakty najdete na stránkách
Ateliéru Josef, Sculpture Workshopu, Art
Clubu, nebo i na facebooku. Pokud se
zrovna s počítačem nekamarádíte, tak
prostě jen kdykoli přij{te a tvořte, tvořte,
tvořte, al máme co vystavovat na příští vý-
stavě děl vytvořených třeba v Art Clubu
Přelouč ☺.

Závěrem chci ještě jednou poděko-
vat paní senátorce Horské, ZŠ Zdecho-
vice - manželům Mazalovým, paní Ku-
bátové i všem nejmenovaným, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na přípra-
vě této výstavy.

Za Ateliér Josef Ivana Černíková
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4. ledna 2014 zahájil hudební rok
v Divišově vile klavírní koncert čtrnácti-
letého Matyáše Nováka. Mladý houslis-
ta a klavírista se hudbě věnuje od svých
pěti let a za tu dobu sbírá ceny v řadě
národních i mezinárodních soutěžích,
Concertino Praga 2012 není výjimkou.

Kdo sleduje hudební novinky ví, že
Matyáš získal také cenu Zlatý oříšek 2012.
Rozhodla jsem se trochu si s ním popoví-
dat a dozvědět se o něm něco víc.

„Zlatý oříšek je úplně jiný druh soutě-
že, než jakých jsem se doposud zúčast-
nil“: prozradil mi mladý hudebník. Tato
soutěž je každoročně vypisována pro dě-
ti od šesti do čtrnácti let, které v daném
roce dosáhly úspěchu v oboru, kterému
se věnují. Bylo zřejmé, jakou měl radost,
že Zlatý oříšek získal. V roce 2012 se při-
hlásilo 190 dětí a konkurence byla oprav-
du silná. Bere to nejen jako ocenění jeho
hraní, ale jako šanci ukázat ostatním dě-
tem, jak je klasická hudba krásná a na-
lákat je, aby se s ní blíž seznámily.

Nadaný sólista by se v budoucnu
chtěl věnoval hudbě kterou má rád, na-
př. hudbě českého klasicismu, protože je
přesvědčen, že řada skladeb tohoto ob-
dobí čeká na své objevení a uvedení. Ně-
které skladby tohoto žánru jsme mohli po-
slouchat v jeho podání v sobotním odpo-
lední 4. ledna 2014 v Divišově vile. 

Doufá, že se mu bude dařit v budouc-
nu uvádět i vlastní skladby a pořádat
koncerty vlastní klavírní improvizace. Moc

rád by si na některém z nich zahrál s pa-
nem profesorem Pazourem, u kterého tu-
to disciplínu studuje.

Ani ten největší talent by se nepro-
sadil bez kvalitního vedení: ,Měl jsem
velké štěstí‘, říká a zároveň děkuje za
spolupráci všem svým pedagogům. Rád

vzpomíná na paní uči-
telku Martinu Vlčkovou,
na spolupráci s paní
profesorkou Janou Tur-
kovou z Konzervatoře
Pardubice. Nezapomněl
na pana profesora Mi-
lana Langera. Váží si
toho, že od roku 2010
je žákem MgA. Ivo Ka-
hánka a že jeho sou-
časným houslovým pe-
dagogem je paní profe-
sorka Dana Vlachová. 

Mladý hudebník na
svých recitálech hraje
na klavír, na housle
a improvizuje i na té-
ma z publika. Své kon-

certy si uvádí sám, je cítit, že mu tato at-
mosféra vyhovuje, protože tak naváže
bližší kontakt s posluchači. Vřelou atmo-
sféru jeho koncertů oceňují posluchači
také z Divišovy vily, kam je nadaný só-

lista zván od roku 2012 manžely Kyse-
lovými.

Matyáš je opravdu zajímavá osob-
nost. Těší ho klasická hudba od útlého
dětství a že jako interpret má možnost
zprostředkovat něco z tohoto úžasného
světa hudby posluchačům a něco mů-
že přidat ze sebe. Zajímá se o součas-
nost železniční dopravy. Denně sleduje
situaci na jednotlivých tratích. Je vášni-
vým chovatelem slepic a o chovu těchto
opeřenců a jednotlivých plemenech má
opravdu detailní znalosti, které si stále
doplňuje. Z vajec, které mu slepice sne-
sou, rád a často peče. Rolády, buchty,
cukroví, koláče… Takže pokud by měl
skloubit všechny své záliby, asi by si po-
řídil cukrárnu s klavírem a s dvorkem pro
slepice, nejlépe někde u nádraží.

Rok 2013 byl pro mladého umělce
velmi náročný, naplněný koncerty a sou-
těžemi, například se zúčastnil skladatel-
ské soutěže v Lucembursku. Odletěl ja-
ko sólista s orchestrem Gymnázia Jana
Nerudy do Dubaje. Zúčastnil se dalších
koncertů v Košicích v Polsku a po celé
České republice.

Článek je poděkováním za jeho kon-
certy v Divišově vile, kde určitě našel
pozorné posluchače, své příznivce a ob-
divovatele i z Přelouče.  

Marcela Danihelková
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Únor v Jakub klub
Celý měsíc únor se bude nést v duchu masopustu. Děti se-

známíme s historií masopustu, který je podřízen běhu církevní-
ho kalendáře. S dětmi budeme po celý měsíc vyrábět masky
a kostýmy na masopustní průvod, který se uskuteční již tra-
dičně ve Volči. S našimi klienty jsme se pro tento rok rozhodli,
že i my se připojíme a obohatíme průvod o naše maškary. Ce-
lá akce se bude konat 1. 3. a bude vyvrcholením masopustní-
ho veselí. Na maskách a kostýmech se určitě projeví fantazie
a vtip dětí, masku zvládne opravdu každý, protože její výroba
je jednoduchá. Jak se celá akce ve Volči povedla a jaké masky
a kostýmy jsme vytvořili, se dozvíte v příštím čísle Roštu.

Od 10. 2. do 13. 2. 2014 v době jarních prázdnin bude Ja-
kub klub otevřen od 9.30 hod. do 16. 00 hod., tento týden na
děti čeká spousta akcí a zábavy, abychom jim zpestřily jejich

prázdniny. Ve čtvrtek 13. 2. se uskuteční turnaj v ping-pongu
ve Vysokém Mýtě v rámci nízkoprahových zařízení Pardubické-
ho kraje. I naši klienti se tohoto turnaje zúčastní, mohou hrát
nebo fandit svým kamarádům. Jak se akce vydařila, jestli jsme
získali nějakou cenu, tak o tom také příště. 

Za Jakub klub Petra Hlaváčková,
vedoucí NZDM Jakub klubu Přelouč

Dobrovolnické centrum Přelouč 
„Jedna hodina týdně pro druhé“

Naše Dobrovolnické centrum pracuje již od roku 2006. Lo-
ni se do dobrovolnických aktivit zapojilo 56 dobrovolníků z Pře-
louče a okolí. Celkem odpracovali 1 335,5 hodiny dobrovolnic-
ké činnosti. Největší podíl mají dobrovolníci v Jakub klubu, kde
během roku prošlo 17 dobrovolníků a věnovali se především
doučování dětí, hudbě, zumbě, sportu (florbalu i fotbalu), ke-
ramice i vaření. S každým novým dobrovolníkem si povídáme,
jaké jsou jeho záliby, čemu se věnuje a podle toho najdeme ak-
tivitu v Jakub klubu. Do Domova u Fontány docházelo 15 do-
brovolníků a celkem věnovali obyvatelům domova 404 hodin
svého volného času. Zde jsou nejčastější aktivity: rozhovory, před-
čítání, doprovod do zahrady nebo do města nebo doprovod při
kulturní akci. V aktivizačních programech pro seniory nebo při
návštěvách seniorů v domácnostech působilo loni 7 dobrovol-
níků a celkem to bylo 225 hodin. V službě Podpora rodiny
byly aktivní 3 dobrovolnice a dobrovolnické práci věnovaly
158,5 hodiny. Při jednorázových akcích to bylo 15 dobrovolní-
ků a celkem věnovali ze svého času 128 hodin. Všem dobro-
volníkům moc děkujeme za jejich čas, radost a nadšení, které
svou činností přinášejí. Pokud máte čas a chul, můžete se stát
členem našeho DC a vybrat si aktivitu, která vám vyhovuje.
Podmínkou je čistý výpis z registru trestů. Kontaktovat nás
můžete na tel. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

Benefiční Tříkrálový koncert 
žáků ZUŠ Přelouč

V neděli 12. ledna jsme se rozloučili s vánočním časem krás-
ným koncertem žáků ZUŠ Přelouč. Moc děkujeme všem za nád-
herné vystoupení a pedagogům za perfektní organizaci koncer-
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tu. Kytici a poděkování předal paní zástupkyni Petře Lojínové
a koordinátorce Tříkrálové sbírky Monice Krejčíkové pan po-
slanec Jiří Junek. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Tříkrálová sbírka 2014 skončila. Pokaždé, když v září za-

čínají její přípravy, honí se mi hlavou spousta otázek a obav -
- bude dostatek koledníků a vedoucích, vydaří se počasí, na-
jdou se sponzoři, kteří naši sbírku podpoří, jaký bude přístup
veřejnosti a s jakým výtěžkem sbírka skončí? Nyní už jsou čty-
ři měsíce příprav za námi, sbírka proběhla a já znám na všech-
ny otázky odpově{.

V letošním roce se na sbírce podílelo přes 240 koledníků
a vedoucích skupin z řad žáků ZŠ, gymnázia, dobrovolníků z jed-
notlivých obcí, skautů i pracovníků Charity. Sbírka se uskuteč-
nila od 4. do 8. ledna 2014 a koledovali jsem v Přelouči a dal-
ších 39 obcích na Přeloučsku s 87 pokladničkami.

Sbírka měla v letošním roce velkého spojence, a to počasí,
které si zaslouží velkou pochvalu. Po celou dobu se na nás
smálo sluníčko a určitě to přispělo k výši výtěžku.

Pochvalu si zaslouží i všichni tříkráloví koledníci a jejich
doprovody, kteří vyráželi do ulic odhodlaní, ochotní a usměva-
ví, prostě skvělí a PRIMA !

My se proto snažíme, aby byli za svou píli odměněni. V loň-
ském roce to byla návštěva kina, letos jsme pro ně připravili tom-
bolu, kde mohli získat zajímavé ceny, jako např. poukázky na
nákup v Hračkářství a Amipě, poukazy na kebab, čokolády, chip-
sy, bonboniéry, sušenky, různé nápoje a také 4 hlavní ceny,
a to poukazy do OD Tesco v hodnotě 2x100 Kč, 200 a 300 Kč.
Tyto odměny jsme mohli připravit díky darům, kterých si moc
vážím a za které děkuji firmám SUMO a SVOS Přelouč, Hračkář-
ství manželů Švecových a knihkupectví Amipa Přelouč.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem ředitelům spolu-
pracujících škol za jejich čas a pozitivní přístup, jmenovitě pak
pí uč. Lacinové ze ZŠ Smetanova Přelouč a pí uč. Blance Smo-
líkové ze ZŠ Semín, která má už druhým rokem velký podíl na
krásném výtěžku v obci Semín. Dále pak p. Skalovi a p. Vach-
kovi z obce Klenovka, pí Vášové, která se chopila organizace
v obci Turkovice a pí Cestrové z Litošic. Cenu skokana sbírky by
letos obdržela obec Živanice s výtěžkem 6 961 Kč oproti loň-
ským 2 778 Kč.

Nakonec číslo nejdůležitější, které jsem si nechala až na
závěr, abyste si ho všichni dlouho pamatovali. Výtěžek letošní
Tříkrálové sbírky je rekordní a činí 147 400 Kč.

Velmi děkujeme všem, kdo koledníky přijali, kdo se necha-
li obdarovat přáním štěstí, zdraví a kdo svým finančním darem

projevili svou solidaritu. Upřímně děkujeme všem, kdo se podí-
leli na její organizaci a podpoře - vedoucím skupinek, koled-
níkům, duchovním správcům farností, zástupcům městských
a obecních úřadů, skautům a všem ostatním ochotným dobro-
volníkům. 

Bc. Monika Krejčíková
koordinátora sbírky 2014

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 CHARITA PŘELOUČ
VÝTĚŽEK SBÍRKY 147 400 Kč

z toho:
Přelouč 28 980,- Kč Brloh 1 860,- Kč
Břehy 8 126,- Kč Choltice 5 104,- Kč
Chvaletice 2 823,- Kč Chýšl 2 574,- Kč
Jankovice, Kozašice, Seník 4 355,- Kč Klenovka 3 012,- Kč
Kladruby n/L 2 036,- Kč Labětín 3 017,- Kč
Lhota p. Přeloučí 300,- Kč Lipoltice 3 330,- Kč
Litošice 1 410,- Kč Lohenice 1 462,- Kč
Malé Výkleky 1 675,- Kč Mělice 2 307,- Kč
Mokošín 854,- Kč Přepychy 2 076,- Kč
Rohovládová Bělá 5 837,- Kč Semín 9 514,- Kč
Řečany n/L 8 217,- Kč Sopřeč 1 396,- Kč
Spytovice 985,- Kč Strašov 9 625,- Kč
Svinčany 1 557,- Kč Škudly 665,- Kč
Štěpánov 1 005,- Kč Tupesy 362,- Kč
Turkovice + Bumbálka 3 886,- Kč Trnávka 2 208,- Kč
Újezd 2 451,- Kč Valy 5 683,- Kč
Veselí 2 304,- Kč Voleč 3 743,- Kč
Zdechovice 5 700,- Kč
Živanice + Nerad 6 961,- Kč

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům 
i Vám všem, kdo jste přispěli !!!
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Protože se u nás zima neprojevila v celé své síle ani v hor-
ských oblastech, jsou cílem našinců hory zahraniční. Vzhledem
k tomu bych doporučoval se na své vozidlo před vyjetím podí-
vat očima zahraničního policisty a měřítkem tamější zimy. Tak
kupříkladu ve Francii je doporučeno použití zimních pneuma-
tik na silnicích s ledovou či sněhovou vrstvou. Ale tam kde se
objevuje značka s nápisem „Pneus neige“ jsou zimní pneu po-
vinné. Minimální hloubka jejich dezénu je 3,5 mm. V Rakou-
sku, v případě jízdy po zasněžené silnici musí mít vozidlo zim-
ní pneumatiky v období od 1. listopadu do 15. dubna. Jestliže
je ale silnice pokryta sněhem či ledem, platí povinnost zimních
pneu i mimo stanovené období. Pneumatiky musejí mít mini-
mální hloubku drážek 4 mm. Pro cestu Rakouskem si doplň-
te do vozidla tolik reflexních vest, kolik osob vozidlem pojede.
Volte jiné barvy vest než zelenožlutou. Tato barva je v Rakou-
sku vyhrazena policii. V Německu jsou podmínky použití zim-
ních pneumatik obdobné ČR, pneumatiky s hroty jsou zakázá-
ny. Přibývá zde povinnost vybavit se nemrznoucí kapalinou
pro čištění čelního skla. V Itálii je jen v některých oblastech
povinnost vybavení vozidla zimními pneumatikami, popř. mít
s sebou sněhové řetězy v celém zimním období, obvykle od
15. října do 15. dubna. Jinde je tato povinnost označena do-
pravními značkami a platí od 1. listopadu do 15. dubna. Na
Slovensku je použití zimních pneumatik, řetězů a pneuma-
tik s hroty obdobné ČR. Minimální hloubka dezénu zimních
pneumatik je v SR 3 mm. V zimním období musí řidiči před
jízdou očistit vozidlo od sněhu a ledu, jinak hrozí poměrně vy-
soká pokuta. 

Žádné pokuty ani komplikace na cestě 
za zimní dovolenou 

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

Jakou historickou stavbu jsme si pro vás připravili do úno-
rového Roštu? A kdy byla v Přelouči postavena? 

Své odpovědi zasílejte opět na e-mailovou adresu rost@
@mestoprelouc.cz.

Správná odpově{ na minulou soutěžní otázku: 
Fotografie je z náměstí T. G. M., kde nyní stojí Občanská Zá-
ložna.

Výhercem se stal p. Radek Malina. Srdečně blahopřejeme
a těšíme se na Vaše správné odpovědi z únorového vydání. 

redakce Přeloučského Roštu

Také v letošním roce bude mediálním partnerem mnoha ak-
cí v Přelouči Český rozhlas Pardubice. Ten zůstává našemu měs-
tu věrný i přesto, že mediální spolupráce si v roce 2014 vybírá
podle daleko přísnějších pravidel. Kromě toho vysílá pardubic-
ký rozhlas od 2. ledna podle zbrusu nového programového
schématu, ve kterém nabízí oproti minulým letům více hudby,
zábavy i setkávání se zajímavými osobnostmi.

První podstatnou změnou je navýšení podílu hudby. To zna-
mená, že během vysílání uslyšíte mnohem víc písniček, než
doposud. A určitě to budou takové, které znáte, které si rádi
připomenete a které vám přirostly k srdci. 

ČRo Pardubice nabízí i více zábavy. Například každý všed-
ní den mezi 16. a 17. hodinou je to pořad plný vlídného humo-
ru a nezapomenutelných scének „Humoriáda“

Pardubický rozhlas přináší také mnoho setkání se zajíma-
vými osobnostmi. Host, který usedá k mikrofonu po půl deváté
ráno, přichází s pozvánkou na zajímavou akci nebo přináší in-
formace k aktuálnímu dění a aktuálním tématům. Podruhé do-
stávají hosté prostor v Radioporadně, která začíná v 11.20 hod.
Jak název napovídá, v pořadu pomohou posluchačům odbor-
níci v mnoha oblastech života. A například s Pavlínou Filipov-
skou, která ve vysílání často vzpomíná na Přelouč, se můžete
setkávat pravidelně v neděli v 8.30 hod.

Prioritou samozřejmě zůstává informovat o tom, co se dě-
je v regionu, a tak se Přelouč ve vysílání pardubického rozhla-
su objevuje velmi často. V Přelouči a okolí můžete vysílání Čes-
kého rozhlasu Pardubice naladit na frekvenci 104,7 FM. Více
informací na adrese www.pardubice.rozhlas.cz.             rj
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Fotografická soutěž !

Český rozhlas Pardubice 
mediálním partnerem přeloučských akcí

Na hory II. Procházky
historickou Přeloučí



I když jsi na dně, 
Boží ruka je stále pod Tebou

Líbil se mi
tenhle biblický
aforismus, pro-
tože je pravdi-
vý. Bůh je stá-
le s námi, On
nikdy neopus-
tí člověka, jsme
jeho dílo; Je-
nom ten Le-
den byl bez le-
du, marně jsme

zpívali v Tiché noci: „Sníh /stín/ a mráz, vůkol nás☺! Na za-
čátek nejkratšího měsíce slavíme Svátek uvedení Páně do chrá-
mu - lidově Hromnice, a Bohudíky bude i o hodinu více. Dří-
ve do roku 1960 se svátek nazýval Očišlování Panny Marie. 

Svátek připomíná biblickou událost popisovanou v evan-
geliu podle Lu-
káše (Lk 2,22).
Ježíšova mat-
ka Maria pod-
le židovských
předpisů byla
po narození
chlapce 40 dní
rituálně nečis-
tá. Po uplynutí
této doby bylo
její nábožen-
skou povinnos-
tí navštívit je-
r u za l émský
chrám, podro-
bit se očistným
obřadům a při-
nést Bohu zá-
stupnou oběl
za prvorozené-
ho syna. Vše prvorozené totiž náleželo Bohu Ex 13, 2. Při návště-
vě chrámu došlo k setkání se starcem Simeonem a prorokyní
Annou. Simeon prorockým výrokem označil přinesené dítě za
světlo k osvícení pohanů a slávu izraelského lidu. Lk 2,32. Vý-
chodní církve říkají též svátek setkání. A těch setkání v naší
farnosti bylo o vánocích „neúrekom“ to je slovensky hodně.
Začalo to setkání se světlem betlémským v 1. adventní sobo-
tu, když místní skauti splnili slib a za půjčenou elektriku z fary
přinesli světlo živé. Krásným adventním koncertem Manželů
Martina a Lucie Hadáčkových, Pavly Košlálové a Jakuba Jirou-
ta jsme se ponořili do předvánoční doby. A pak přišel Mikuláš,
tento večer bylo počasí „výjimečně“ zimní, proto se dětí sešlo
méně, balíčky se ale rozeslali. Dobu adventní završil Vánoční
koncert sboru Ad Libitum, tentokráte pod vedením pana Jiří-
ho Kupky, sólisté na flétny bohužel omarodili, ale na varhany

hrál excelentně pan Václav Uhlíř. A pak přišly Vánoce - zro-
dila se láska, její projevy jste museli zažít na vlastní kůži.
Spoustu času stráveného v kostele, na mších, v modlitbě, při
zpívání mládeže u Jesliček a návštěv Betléma, či přátel nám
přinesly potřebnou dávku úžasu nad tajemstvím Kristova sjed-
nocení s lidmi - jeho vtělením. 

Lidské dítě — dítě světla 
Musíš jít stále dál a neztrácet odvahu. Jít dál, i když se ti

posmívají. Nesmíš hledět jen na okamžitý úspěch, i když o něj
sebevíce usiluješ. Mysli na to, že čas setí není současně časem
sklizně. Musíš mít dostatečně široká ramena, abys unesl ne-
pochopení, potupu a urážky, tak jako stékají po horském hře-
benu potoky, aniž by někomu ublížily. Musíš přijmout i rány
a kopance a nevracet je zpět. Tvé místo je vždy na straně sla-
bých a bezmocných. Jsi povolán, abys spolupracoval na všech
akcích směřujících k lepšímu životnímu prostředí, stejně jako
na všech iniciativách, které mají za cíl zlidštění lidí i společ-
nosti. Máš na sebe vzít svůj díl odpovědnosti. Máš za úkol dě-
lat tisíc věcí proto, aby život znovu nabyl pravé hodnoty. Kaž-
dý člověk je k takovému úkolu povolán. Z knihy: „Láska dělá
divy“, Phil Bosmans, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří, 2000.

Přeji Vám milí Přeloučští, statečné srdce a mysl naplněnou
pokojem, prožít pěkně dobu plesů i masopust, a pak přijde
svatý půst. Popeleční středa je letos 5. března. 

Srdečně zdraví Váš P. Lubomír Pilka
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Inzerce
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Zprávy z radnice !

Luká� Mládek

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

Vítání občánků

Veronika LázničkováRichard Plaček

Matěj �tarman �těpán Heřmánek

Zdeněk Re�ný

Viktorie Svobodová
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HT CEPY
Libor Komůrka, Martin Beránek, Milan Beránek, Marek Smo-
lík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Jiří Švihlík, Ondřej Wa-
ber, Petr Novotný, Petr Šatara, Stanislav Korel, Lubomír Menc,
Rudolf Raška, Pavel Brabec, Tomáš Schejbal, Jan Mroviec, Mi-
chal Jeřáb, Tomáš Matrka, Tomáš Minařík, Michal Kačírek, Vla-
dimír Novotný, Radek Balán
vedoucí týmu Arnošt Stárek, Jan Špic 

KENYA
Jaromír Kraus, Jan Kraus, Petr Svoboda, Petr Šanda, Lukáš Hut-
la, Radim Adámek, Filip Mucha, Ondřej Kouba, Pavel Ročín,
David Kazimír, Jan Stýblo, Josef Holeček, Petr Musil, Luboš Mo-
ravec, Roman Waldhans, Radek Šolta, Aleš Mít, Ondřej Holub,
Jakub Horák, Tomáš Jindra, Jakub Mucha, Jakub Ježek, Martin
Mejtský, Jakub Nebřenský, Petr Filip 
vedoucí týmu Petr Šanda

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger,
Martin Kohout, Marcel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, On-
dřej Matoušek, Petr Minařík, Pavel Pluhař, Tomáš Frencl, Jan
Bílý, Roman Dubišar, Štěpán Hrnčíř, Aleš Kudrna, Jiří Kubeš,
Luděk Franc, Jakub Slavík, Jiří Marek, Václav Sůra, Zdeněk Ha-
nuš, Miroslav Dekereš 
vedoucí týmu Michal Kobera

ČUNÍCI
Martin Kazimír, Jan Příhoda, Radim Kubát, Radek Dostál, Dan
Reichman, Milan Kašík, Petr Nedělka, David Kubát, Ladislav
Jezdinský, Zbyněk Čapek, Bohumil Lapka, Michal Pidanič, Jan
Pecka, Petr Špaček, Marek Novotný, Miloš Kamaryt, Aleš Bečka,
Jiří Košlál, Jan Novotný, Lukáš Novelinka, Petr Novelinka, Jan
Hejtmánek, Michal Židlický
vedoucí týmu Martin Kazimír

BC MOTOR STARS JIH
Jan Cidlinský, Martin Šmíd, Luděk Tesák, Martin Sláma, Tomáš
Hájek, Jiří Kadera, Luboš Musil, Aleš Ulrych, Michal Plháček,
Jan Dyntar, Jan Čermák, Leoš Tamchyna, Roman Štefanský, Jiří
Kalousek, David Štefanský, Jan Šolta, Zdeněk Smolík, Filip Oli-
va, Petr Mašek, Ladislav Ledecký, Roman Stoklasa, Aleš Mátl,
Jiří Hubáček, Tomáš Dvořáček 
vedoucí týmu Rostislav Sukup

BEER STARS BŘEHY
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Jan Čížek, Martin Drápalík, Michal Drápa-
lík, Jaroslav Pospíšil, Petr Jirák, Vratislav Klička, Petr Sedmák,
Miloš Panchártek, Tomáš Jirsa, Petr Ziegler, Ondřej Nečas, Lu-
káš Drbohlav, Dalibor Staněk, Pavel Malý, Marek Záruba, Tomáš
Hackenberg 
vedoucí týmu Tomáš Vlk

HC DEVILS
Luboš Pazdera, Radek Vokál, Petr Vokál, Marcel Petr, Jan Vejdě-
lek, Radek Kopecký, Slavomír Zdeněk, Tomáš Vorba, Pavel Šprincl,
Zbyněk Hejhal, Ladislav Homola, David Černický, Michal Špa-

ček, Petr Jonáš, Jan Malý, Robert Koch, Filip Kaván, Aleš Dani-
helka, Martin Oberreiter, Martin Pitthard 
vedoucí týmu Ladislav Homola

TPS GAMBRINUS
Daniel Starý, Romana Cidlinská, Miloš Moravec, Jan Fíla, Břeti-
slav Malý st., Jaroslav Kopecký, Radim Hrubeš, Milan Piskač,
Martin Růžek, Michal Synek, Petr Cincibuch, Jiří Lauryn, Ivan
Moravec, David Novotný, František Walter, Filip Forstl, Dominik
Jirák, Pavel Veselý, Libor Forstl, Břetislav Malý ml., Lukáš Tesař,
Roman Škuta, Tomáš Novotný, Milan Machala, Zdeněk Mrkvička 
vedoucí týmu Lubomír Poledne, Romana Cidlinská

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek Grande, Radek Hloušek,
Martin Hloušek, Kamil Kautský, Aleš Jarolím, Zdeněk Hrbek, Mi-
chal Kaňuka, Jan Barva, Martin Blažek, Jaroslav Wöhlhofner,
Dušan Novák, Zdeněk Stránský, Jaroslav Šetina, Jan Wöhlhof-
ner, Roman Vnouček, Miloslav Novotný, Josef Rambousek, Vác-
lav Volný, Michael Moravec, Ladislav Chára, Jan Minář, Martin
Hrubeš, Jiří Bouška 
vedoucí týmu Jan Zatloukal 

FAN CLUB JESTŘÁBI
Lukáš Pleskot, Michal Gabor, Petr Kmoníček, David Václavek,
Aleš Šejna, David Štainer, Radek Gabriel, Jaroslav Linhart, Jiří
Sobl, Patrik Plavec, Tomáš Smolík, Michal Kohout, Martin Ko-
hout, Lukáš Jirsa, Tomáš Suchánek, Aleš Zitta, Martin Kryštof,
Tomáš Kryštof, Pavel Rob, Pavel Riesner, Radek Cinko, Jakub
Kmoníček, Sabina Deverová, Veronika Lacioková, Luboš Kasal
(im memoriam)
vedoucí týmu David Václavek, Gabriela Chadimová 

HBC OPATOVICE NAD LABEM
Michal Křemenák, David Kopa, Filip Kopa, Jiří Kazda, Tomáš No-
votný, David Novotný, Aleš Koreček, Martin Škoda, Petr Šimek,
Jan Štěpánek, Radek Hančák, Martin Loukota, Luboš Kopecký,
Michal Poledno, Petr Šafařík, Jan Pitor, Tadeáš Franc, Jaroslav
Polák, Michal Šimek, Jakub Veselský, Petr Novotný 
vedoucí týmu Michal Křemenák

- fáda -

SOUPISKY PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY 2013-14

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


