


20. září 2014 přivítá Přelouč už po
dvacáté významné osobnosti českého
dabingu. Uděleny tu budou opět ceny za
nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabin-
gu a oceněni tak budou opět mistři čes-
kého dabingu. Slavnostní večer bude
v Občanské záložně zahájen v 17.00. 

Město Přelouč tradičně udělí Cenu
Františka Filipovského za nejlepší žen-
ský a mužský herecký výkon v dabingu
a Zvláštní cenu Františka Filipovského
za mimořádné dabingové zpracování te-
levizních nebo filmových snímků různých
žánrů tvorby animované a dětské. Dále
bude udělena Cena Jednoty tlumočníků
a překladatelů za mimořádnou kvalitu
překladu a úpravu dabovaného audiovi-
zuálního díla, Cena FITESu za mimořád-
né dabingové zpracování hodnotného
audiovizuálního díla včetně seriálů, Ce-
na ASOCIACE pracovníků se zvukem za
nejlepší zvuk dabovaného audiovizuální-
ho díla a zvláštní cena poroty za mimo-
řádný dětský herecký výkon v dabingu -
- KOUZELNÝ PRSTEN, jejímž garantem je
Ondřej Kepka a Prezidium Herecké aso-
ciace. Večerem bude provázet Ondřej Kep-
ka. Z nominovaných osobností na Cenu
F. Filipovského za nejlepší ženský a muž-

ský herecký výkon v dabingu, by se letos
v Přelouči mohli objevit např. Eliška Bal-
zerová, Vanda Hybnerová, Vladislav Be-
neš nebo Oldřich Vlach. Z hodnocených
filmů a seriálů můžeme prozradit např.
divácky úspěšný seriálů Teorie velkého
třesku VI nebo Milénium I.-III., z filmů pak
Zločin, Kurz sebeovládání nebo Kvartet.

Kdo z nominovaných získá cenu, si
ale budeme muset počkat až do 20. září.

Na Masarykovo náměstí jste všich-
ni srdečně zváni, snad nás tradičně ne-
zklame ani počasí. 

Program Dabing 2014 
Masarykovo nám.:

13.15 Slavnostní zahájení
Majda z kouzelné školky

13.55 dívčí hudební skupina K2
14.30 Majda z kouzelné školky
15.00 vystoupení bublináře

V. Strassera
15.15 Petr Bende
16.00 Abba stars revival
17.00 Velkoplošná projekce - 

přímý přenos z Obč. záložny 
z předávání cen za Dabing

19.00 INFLAGRANTI s dopr. Kapelou
+ host JOSEF VOJTEK (Kabát)

20.30 ACOUSTIC BAND
22.00 KERN

Podium park za školou T.G.M.:
13.30 Dechový orchestr 
14.30 Podkověnka
16.00 Staropražští heligonkáři
17.00 PM Band 
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20. ročník udělování cen Františka Filipovského
za nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu

OZNÁMENÍ
Přeloučská poliklinika, a.s. oznamuje, že od 1. 7. 2014 na obvodu č. 5

nově ordinuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Kateřina Šimanová-Dočekalová.
Ordinační hodiny obvodu zůstaly beze změny. Více na www.preloucskapoliklinika.cz.

Inzerce



Již podvacáté se budou letos v září
udělovat v přeloučské Záložně ocenění
za nejlepší výkony v dabingu v uplynu-
lém roce. Dvacátý ročník vybízí k bilan-
cování. To nedávno proběhlo ve vysílání
Českého rozhlasu Pardubice v pořadu
PF Pavlíny Filipovské. S osobou nejpovo-
lanější, Pavlínou Filipovskou, hovořil je-
den z moderátorů pořadu a tehdejší dra-
maturg Radim Jelínek. 

Pavlíno, dabingová Přelouč se letos
uskuteční již podvacáté. Vy jste nechy-
běla ani u jednoho ročníku. Zavzpo-
mínejte, prosím, na úplný začátek.

Víte, Radime, úplný začátek se ode-
hrál v roce 1994. Někdy v létě mi k mé-
mu velkému překvapení zavolal tehdej-
ší místostarosta Přelouče Jan Pultr a řekl
mi, že by v Přelouči chtěli zavzpomínat
na mého tátu, protože to bude rok, co ze-
mřel. Přiznám se, že jsem se po tom prv-
ním telefonátu ptala sama sebe, co to
může být a co od toho můžu očekávat.
Myslela jsem, že to bude takové komor-
ní vzpomínání na tátu Františka, na da-
bingové řemeslo jako celek. Z mé před-
stavy komorního vzpomínání se nakonec
vyklubal kulturní pořad v sále Občanské
záložny, kde na tatínka vzpomínali je-
ho kolegové herci a kolegové z dabin-
gu. Záložna byla zaplněná do posled-
ního místa. Bylo to krásné a dojemné.
Stála jsem na jevišti a cítila, jak mi tečou
slzy dojetí.

Mezi těmi, kteří na Vašeho tatínka
vzpomínali, byla i legendární Ljuba
Hermanová, že?

Luběnka, jak se jí říkalo, byla okouz-
lující. Do poslední chvíle se nevědělo, jest-
li přijede. Vzpomínám, že mi pak říkala,
že nevěděla, jestli bude mít volno její ka-
deřník, nevěděla, jak se do Přelouče do-
stane. Nakonec ve dvě hodiny odpoledne
pro ni pan Pultr poslal auto s tím, že je
to poslední šance. Řidič Luběnku přivezl
a když vplula do sálu, byla to ta legen-
dární hvězda. Moc hezky o tatínkovi mlu-
vila. Vlastně řekla věci, o kterých jsem ani
já neměla ponětí.

To byl nultý ročník, u kterého mohlo
všechno skončit, ale neskončilo. Letos
proběhne již dvacátý... 

Radime, to je ale výsledek snahy jak
pana Pultra, tak Ivana Hrůzy, Dušana Kul-
ky, Jiřiny Dlaskové a třeba i Vaší mamin-

ky, kteří z jednoho krásného vzpomínání
udělali tradici, kterou uznává a na kte-
rou se těší celá česká dabingová scé-
na. Omlouvám se všem, na které jsem
v tom výčtu zapomněla. Vždyi ne nadar-
mo se mezi dabéry říká, že kdo se neob-
jevil na dabingových cenách v Přelouči
třeba jen jako divák v sále, jako by pro-
fesi nedělal doopravdy. 

Vy jste byla u každého ročníku dabin-
gových cen. Jako průvodce televizních
medailonků z Přelouče, jako moderá-
torka, předávala jste ocenění…

A všechno jsem dělala moc ráda. Cí-
tím vůči Přelouči za tátu vděčnost. Kaž-
dé dabingové setkání je pro mě plné
emocí. To, jak v Přelouči na každém ro-
hu potkávám vzpomínky na tátovy kama-
rády, na mnohé příbuzné. Každá návště-
va Přelouče je pro mě naplněná dojetím.
Udílení dabingových cen nemohu vůbec
brát jako pracovní povinnost. Jsem vese-
lá, ráda vidím kolegy, a přitom jsem okol-
nostmi dojatá. Toho se nezbavím, ai to
bude kolikátý chcete ročník. 

Váš tatínek je králem českých dabérů,
jeho nikdy nikdo nepřekonal a nepře-
koná. Co Vy a dabing, Pavlíno? Zkusi-
la jste někdy tuto disciplínu? 

K velikému štěstí dabingu nikdy. Te-
dy jednou ano, ale to byl dabing - neda-
bing. Takový, že jsme četli text pod film,
aniž by to muselo souhlasit s tím, jak da-
bovaný herec hýbe pusou. To je moje je-
diná zkušenost s dabingem. Je to tako-
vá kuriozita, ale nikdy jsem se do toho
žánru nepletla. Obávám se, že bych to
ani neuměla, protože to je opravdu dis-

ciplína, která je velmi těžká. Ono záleží
na paměti, na pohotovosti, aby člověk
našel kontakt s tím určitým hercem, za
kterého mluví. Jsou výjimeční herci a he-
rečky, kteří se dovedou do tohoto vžít,
potkají navíc toho pravého partnera na
plátně. V Čechách se potkala Annie Gi-
rardot s Věruškou Galatíkovou. Táta po-
tkal Louis de Funese. To jsou vzácné věci.

Pavlíno, co byste přála českému da-
bingu a dabingové Přelouči těsně před
20. ročníkem udílení dabingových cen?

Především bych chtěla poděkovat
všem, kteří tuto tradici drží. Děkuju ne-
jen za tátu, děkuju za všechny, kteří da-
bingové řemeslo dělají jako umění, kteří
ho nešidí, kteří v tom v první řadě nevi-
dí jenom výdělek. Nepovažuji za dobré
názory, že stačí film otitulkovat. Děkuji
i Vám, Radime a Vaší kolegyni Jitce a roz-
hlasu, že dáváte mně i úvahám o dabin-
gu prostor. Českému dabingu přeji, aby
byl uznávaný v celém civilizovaném fil-
movém světě. A Přelouči? Aby se dabin-
gové ceny dočkaly dalších kulatin, při
kterých se zde sejdou všichni, kteří ma-
jí poctivý dabing „po česku“ rádi a kteří
mu něco dali. Letos, stejně jako každý
rok, se do Přelouče moc těším. 

Radim Jelínek
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„Do Přelouče se vždy těším,“
říká Pavlína Filipovská



106. schůze Rady města Přelouče
se uskutečnila v pondělí 7. 7. 2014.

Radní na ní schválili provozní řád ve-
řejných dětských hřiši na území města
a místních částí a návštěvní řády těchto
hřiši. Ani provozní ani návštěvní řády již
nebyly aktuální vzhledem ke změně síd-
la Technických služeb a pořízení nových
herních prvků a nové herní plochy hřiši.
Návštěvní řády předložené radě města
ke schválení tento nedostatek napravu-
jí a přispívají tak k bezpečnosti užívání
předmětných dětských hřiši. 

Schválena byla radou města rovněž
smlouva o poskytnutí finančního daru
ve výši 50.000,- Kč pro Základní školu
a praktickou školou Svítání Pardubice.
Peníze budou použity na pořízení speciál-
ního autobusu pro svoz žáků do školy. 

Schválena byla i smlouva o dílo na
opravu sociálních zařízení v předsálí hlav-
ního sálu budovy Občanské záložny na
Masarykově náměstí s firmou Langero-
ne SE, Pardubice za cenu 487.853,- Kč
s DPH. 

Dále bylo projednáno podání žádos-
ti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž
činnost vykonává Základní škola Pře-
louč z 90 žáků na 1410 žáků s účinnos-
tí od 1. 9. 2014. Od 1. září 2014 nastoupí
do prvních tříd 54 prvňáčků tj. o 10 žáků
více než v loňském školním roce. Od zá-
ří nastoupí do školy celkem 98 žáků prv-
ních a druhých tříd tj. o 8 žáků více než
je současná kapacita školní družiny. Na
základě žádosti rodičů dojíždějících žá-
ků budoucích třetích tříd, podáváme žá-
dost na Krajský úřad o zvýšení kapacity

školní družiny při Základní škole Přelouč
na 110 žáků. 

107. schůze Rady města Přelou-
če proběhla 28. 7. 2014. Radní na ni
schválili smlouvy o dílo na realizaci ve-
řejné zakázky „Chodník ul. Hradecká
a Nádražní s firmou MIKOSTAV s.r.o. Kle-
šice za nabídkovou cenu 2.520.506,- Kč
bez DPH a na rekonstrukci systému
ústředního vytápění a rozvodů studené
vody v 7. a 8. třídě mateřské školy Kla-
denská č. p. 1384 v Přelouči s firmou
IVEXI s.r.o. Pardubice za cenu 357.856,- Kč
bez DPH. Schváleny byly i zadávací pod-
mínky veřejné zakázky na opravu pro-
pustku přes Lipoltickou svodnici na míst-
ní komunikaci Přelouč - Tupesy.

Radní rovněž souhlasili s požadav-
kem příspěvkové organizace Školní jídel-
na Přelouč zakoupit dotykový objednací
terminál BOX TDS v ceně 80.465,- Kč
včetně DPH z fondu reprodukce majetku
této příspěvkové organizace.
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

XXVII. Zastupitelstvo Města Přelouče proběhlo 26. 6. 2014
ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Přelouč. Zastupi-
telé mimo jiné projednali a schválili rozpočtové opatření č. III
rozpočtu města pro rok 2014 a souhlasili s celoročním hospo-
dařením města Přelouče za rok 2013 a to bez výhrad. Zastupi-
telé projednali také zápis osadního výboru Mělice. Osadní výbor
žádá o opravu okna a mříže na buňce ve sportovním areálu,
instalaci zrcadla na křižovatku, vodovodní přípojku na spor-
tovní areál a vyčištění struhy s úpravou a údržbou zelených
ploch. Projednáván byl i zápis z jednání osadního výboru v Kle-
novce. OV žádá o přidělení jednoho kontejneru na plast navíc
z důvodu nedostačující kapacity a propláchnutí kanalizace
v obci. Kanalizační trubky jsou ucpané a při větších srážkách
se voda ve velkém množství valí po silnici. 

Důležitým bodem jednání bylo schválení záměru na pro-
dej uvedených nemovitostí v k. ú. Přelouč za cenu 1.954.000,- Kč
(budova staré lékárny) a současně s tím i zrušení usnesení
XX. zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 5. 2013, kde byl
schválen záměr na prodej budovy č. p. 47 a k ní příslušejících
pozemků. Usnesením ze dne 23. 5. 2013 byl schválen záměr
na prodej podílu 1/2 budovy č. p. 47 a podílu 1/2 pozemku
st. p. č. 169 (pozemek pod budovou) a pozemku p. p. č. 179
(zahrada) za cenu dle znaleckého posudku. Posudkem zpra-
covaným Ing. Valentou 2.286.047,- Kč. Tato cena vycházela
ze znaleckého posudku zpracovaného Ing. Valentou v roce 2011,
kde celková cena budovy a k ní příslušejících pozemků byla
4.000.000,- Kč. Po dobu zveřejnění záměru se nenašel žádný
zájemce o odkoupení nemovitostí za tuto cenu. V letošním ro-
ce jsme nechali aktualizovat znalecký posudek a podle něj je
celková cena nemovitostí 3.400.000,- Kč. Na společném jed-
nání s ostatními spoluvlastníky jsme se dohodli, že budeme

nabízet tuto nemovitost prostřednictví realitních kanceláří za
celkovou cenu 3.400.000,- Kč. Cena nemovitostí ve vlastnictví
města je 1.954.000,- Kč. 

Schválena byla i kupní smlouva mezi Městem Přelouč a Ře-
ditelstvím vodních cest ČR na prodej dále uvedených pozemků
v k. ú. Mělice za účelem výstavby silničního mostu přes Labe. 

Zastupitelstvo schválilo i odkoupení od Českých drah, a. s.
pozemků p. p. č. 382/105 za cenu 347.200,- Kč za účelem vý-
stavby parkoviště přístřešku čekárny pro cestující autobusovou
dopravou a kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč
a společností České dráhy, a.s. na odkoupení pozemků p. p. č.
382/105 a p. p. č. 382/106, oba v k. ú. Přelouč.   

mh

V letních měsících byla dokončena rekonstrukce ulice Čes-
koslovenské armády v úseku mezi ulicemi Žižkovou a Smeta-
novou. Ulice dostala nový povrch vozovky i chodníků, moderní
úsporné LED osvětlení, očím zůstává skrytý rozvod metropolit-
ní sítě. Na podzim bude provedena výsadba stromů na místo
těch, které musely být v rámci rekonstrukce odstraněny. Zde či-
nily náklady na projekční a stavební práce 3,050.000 Kč. V sou-
časné době probíhají práce na rekonstrukci ulice Obránců mí-
ru, velmi intenzivně se pracuje i v prostorách mateřské školy
v Kladenské ulici, rovněž se pracuje na rekonstrukci sociálních
zařízení v Občanské záložně.Čas letních prázdnin je pro větši-
nu lidí časem odpočinku. Na úseku oprav a investiční činnosti
města je však tomu naopak, zvláště u prací, které je možné
provést pouze v tomto období. Přejme si, ai se podaří vše včas
zvládnout.

Zastupitelstvo

Aktuálně v Přelouči



S koncem měsíce července byla úspěšně zkolaudována vý-
dejna jídel v prostorách bývalé restaurace v budově Občanské
záložny. Byla tak završena dlouhodobá snaha základní školy
na Masarykově náměstí zajistit pro své žáky stravování v při-
jatelné docházkové vzdálenosti. Školní jídelna u budovy Gym-
názia a Střední odborné školy v ulici Obránců míru je přece
jen od školy vzdálena a část žáků tak její služby nevyužívala.
V průběhu měsíce srpna bude výdejna vybavena potřebným
nábytkem a připravena tak, aby její provoz mohl být zahájen
se začátkem nového školního roku.

Při této příležitosti je na místě krátká rekapitulace údajů,
spojených s uvedením výdejny do života. Architektonický návrh
vypracovala Ing. arch. Martina Šotolová z Pardubic. Generálním
projektantem stavby byla společnost MYDAT spol. s r.o. z Pře-
louče, zodpovědný projektant Roman Luňák. Dodavatelem
stavební části byla společnost MIKOSTAV s.r.o. Klešice, gastro-
nomického vybavení společnost Multi CZ s.r.o. z Pardubic. Ka-
pacita je 250 vydaných obědů denně, celkové náklady spoje-
né s výdejnou dosáhly částky téměř 6,100.000 Kč.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Městského
kina Přelouč“ je spolufinancován Evropskou unií z Operačního
programu Životní prostředí. Stavební úpravy byly zahájeny v prů-
běhu letních prázdnin a obsahují mimo jiné - zateplení vnější-
ho pláště budovy, zateplení podlahy podkroví, zateplení stropu
plochých střech, zateplení podlahy hlediště, výměnu oken a dve-
ří, rekonstrukci ústředního vytápění a vzduchotechniky. 

Nabídku v zadávacím řízení podalo 7 uchazečů. Vítězem
se stala firma LANGERONE, SE, Pardubice, se kterou byla násled-
ně uzavřena smlouva o dílo s nabídkovou cenou 4.263.951 Kč
bez DPH. 

Termín ukončení rekonstrukce uvedený ve smlouvě - 15. 10.
2014 se však již nyní bude dodatkem smlouvy minimálně o mě-
síc prodlužovat. Důvodem prodloužení, je skutečnost, že jsme
zhotoviteli předali staveniště o měsíc později a tudíž i zaháji-
li realizaci o měsíc později, než bylo ve smlouvě, jelikož jsme
čekali na výsledek probíhající kontroly správnosti zadávacího
řízení, prováděné poskytovatelem dotace. 

Kino bude navíc vybaveno novými sedačkami pro diváky -
- tato dodávka ale není součástí výše uvedené veřejné zakázky.

Se začátkem prázdnin začal v mateřské škole v Kladenské
ulici čilý pracovní ruch. Bylo nutné řešit rozvody vody a ústřed-
ního vytápění, které za dlouhou dobu provozu školy dospěly
v některých částech do havarijního stavu. Město tyto práce
spojilo s již dlouhou dobu zvažovanou rekonstrukcí sociálních
zařízení v pavilonech dětí, které jednak jsou poplatné době
vzniku školy, ale objevovaly se na nich i statické poruchy pod-
lah a příček v přízemích budov. Po demolici podlah byl zjištěn
neradostný stav některých základových konstrukcí příček a pod-
lahových násypů, neodborně provedených v rámci tehdejší
„akce Z“, což si vyžádá větší rozsah sanačních prací než pů-
vodně uvažovaný. Ve výsledku to znamená, že z finančních
i časových důvodů budou v letošním roce rekonstruovány pou-
ze dva pavilony, rekonstrukce třetího bez statických poruch mu-
sí být odložena na další období. Tímto však výčet prací ne-
končí. Na pavilonech po bývalé základní škole praktické bylo
zahájeno na základě získání dotace z fondů EÚ jejich kom-
plexní zateplení. Obvodový pláši včetně oken a dveří, střecha,
podlahy. A k tomu přibývají další související práce, jako roz-
vody ústředního vytápění a vody. I zde musí být veškeré vnitř-
ní činnosti dokončeny v měsíci srpnu, aby mateřská škola
mohla s koncem prázdnin zahájit provoz v celém rozsahu.
Ostatní venkovní práce budou probíhat za provozu školy. Mno-
ho práce v krátkém čase nejen pro stavbaře, ale i pro zaměst-
nance školy, kteří musí vše před zahájením prací vyklidit, za-
krýt a následně vyčistit, uklidit, nastěhovat zpět. Kdo vidí vnitřek
školy v současné době, ani si nedovede představit, že se to
všechno dá stihnout. Ale musí, jiné východisko není. Proto
patří všem za pracovní nasazení poděkování. V letošním ro-
ce by mělo být do vnitřních úprav školy a jejího zateplení in-
vestováno 13 miliónů korun. Podělí se o ně takřka rovným dí-
lem město i dotace z EÚ. Není to málo peněz, ale mateřská
škola si je určitě po mnoha letech provozu zaslouží.
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Zprávy z radnice !

Výdejna jídel 
na Masarykově náměstí

dokončena

Stavební úpravy
městského kina zahájeny

Léto v MŠ Kladenská
Přelouč



Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem léta si dovoluji rekapitulaci činnosti stráž-
níků městské policie. V letních měsících bylo opakovaně řeše-
no rušení nočního klidu, kdy bylo na vině zejména nadměrné
požívání alkoholických nápojů a řešení opilců ve stavu, kdy se
povalovali na různých místech po městě a budili veřejné po-
horšení.

Dále jako každoročně byla denně řešena situace na lohe-
nicko-mělických písnících, jak dopravní, tak ohledně nedovo-
leného kempování a stanování, rozdělávání ohňů na lesních
pozemcích, ukládání odpadků na místa k tomu neurčená a v ne-
poslední řadě rušení nočního klidu.

K náplni činnosti strážníků též patří zajišio-
vání pořádku a bezpečnosti na sportovních a kul-
turních akcích konaných v letních měsících.

Jistě občané nepřehlédli městskou policii na
různých místech města a přilehlých obcí při kon-
trole dodržování povolené rychlosti a dále čas-
tých kontrolách cyklistů, kteří nedodržují správné
osvětlení.

Často byli strážníci přivoláni k narůstajícímu se
jevu krádeží v obchodech, kdy v některých dnech
řešili i třikrát různé pachatele drobných krádeží
v jednom marketu.

V několika případech, toto však není výsadou letních mě-
síců, byli řešeni volně se pohybující psi a následné dohledá-
vání páníčků.

Dále si dovoluji čtenáře informovat, že byla pro potřeby
městské policie pořízena mobilní dohlížecí kamera, kterou lze
díky rychlé a snadné instalaci přemisiovat na rizikové lokality
pro přenos živého obrazu. 

Máme již vytipovaná problémová místa s opakujícím se
rušením nočního klidu nebo oblasti města, kde dochází do-
časně ke zvýšeným krádežím (např. čas „dušiček“ na hřbitově)
nebo buzení veřejného pohoršení, případně znečišiování ve-
řejného prostranství a vandalismu.

Některé události uplynulých dní
Krádeže seniorů

Začátkem měsíce července bylo oznámeno zadržení dvou
seniorů při krádeži zboží v obchodě. Žena ve věku 82 let se

snažila ukrást zboží v hodnotě 100,- Kč a muž 63 let se poku-
sil pokladnou pronést zboží za skoro 1000,- Kč. Poslední dobou
jsou krádeže nejen seniorů rozšířeným jevem.

Pomoc občanovi

Po třetí hodině ranní zavolala žena na služebnu MP, že
slyší z ulice nářek a volání o pomoc. Hlídka na místě zjistila
zraněnou ženu, které přivolala sanitku. Mezitím se na místo
dostavila dcera zraněné ženy a matku převezla na celkovou
prohlídku do nemocnice.

Potyčka mužů

Před půlnocí se dostavil na služebnu pořada-
tel hudební akce, při které došlo k potyčce dvou
mužů a jeden byl shozen ze stráně a zraněn. Ke
zraněnému byla přivolána RZS, která rozhodla
o převozu do nemocnice. Druhý muž nespolu-
pracovat, nechtěl prokázat svou totožnost a kla-
dl odpor, proto mu byla přiložena pouta a byl
převezen na PČR k dalším úkonům ze strany
policie.

Pes v autě

V odpoledních hodinách oznámila žena hlídce, že v ulici
Tylova stojí vozidlo a uvnitř je již nejméně hodinu zavřený
pes. Neb byla vedra okolo 30 °C a ve vozidle se zvedne bě-
hem 20 minut teplota až o 30 °C hrozilo úmrtí psa extrémně
trýznivou smrtí na následky přehřátí a jedná se o trestný čin
týrání zvířete, rozhodla se hlídka pro okamžité vyproštění zví-
řete. V tom se k vozidlu konečně dostavila udivená majitelka
a tvrdila, že si riziko neuvědomila. 

Žebrání bezdomovců

V měsíci červenci byli opakovaně řešeni bezdomovci, kteří
obtěžují žebráním lidi vycházející z různých prodejen. Čekají
na parkovišti a loudí peníze, cigarety apod.

Opilci na ulici

Po půlnoci a v brzkých ranních hodinách byli opakovaně
řešeni opilci, kteří se už nedostali po svých domů. Většinou
upadnou na chodníku, nebo někde na trávě a usnou. Po pro-
buzení jsou zmatení, agresivní, špinaví a pokálení. Nadýchají
většinou více než 2 promile alkoholu v dechu. Jednotlivé pří-
pady nemá cenu rozebírat, neb se hodně podobají. Po vystříz-
livění jsou řešeni za veřejné pohoršení na služebně městské
policie.

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

za městskou policii 
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč 
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Chci dnes upozornit na jev zvaný množírny psů. Kdo uva-
žujete o koupi štěněte, nenechte se zlákat pouze cenou. Pro-
věřte si prostředí, z kterého psík pochází. Zajímejte se o mat-
ku-fenu. Každý si chce pořídit veselé, šiastné a hlavně zdravé
štěně.

Jak poznáte štěně z množírny?

"prodejce požaduje nízkou cenu
" štěně je nabízeno k odběru velmi brzo (28-35 dnů), podle

českých zákonů je možné štěně odebrat od feny ve věku
50ti dnů
"množírny chovají několik různých plemen
" štěňata jsou nabízena během celého roku
" zájemci není umožněna návštěva chovu, prodejce-chovatel si

vymýšlí různé důvody, jen aby vás nemusel pustit domů a ra-
ději vám doveze štěně na smluvené místo
"nemluví o kupní smlouvě
"nedejte ani na očkovací průkaz, často bývá zfalšován

V množírnách jsou psi chováni v otřesných podmínkách,
často desítky zvířat v malém prostoru, nebo v klecích ve vlast-
ních výkalech. Bývají množeni mezi sebou navzájem, tzn. mlá-
zata trpí různými vývojovými vadami, mají genetické vady a po-
ruchy chování.

Pokud si takové štěně dovezete domů, jen leží, nesnaží se
prozkoumat nové prostředí, neprojevuje zvědavost, není to
zdravé zvíře. (TR)

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

Statistika nezaměstnanosti 
- okres Pardubice 07/2014

K 31. 7. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu-
bice 6 173 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido-
váno 1 294 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 4,8 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,4 %.

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

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

Uchazeči o zaměstnání dle věku k 31. 7. 2014
Mikroregion Přelouč

Do 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
29 114 104 114 96 109 89 88 148 47

Uchazeči o zaměstnání dle délky evidence k 31. 7. 2014
Mikroregion Přelouč

do 3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m 12-24 m nad 24 m
191 144 125 95 166 217

Úřední hodiny 
Pondělí 8-12 13-17
Úterý 8-11
Středa 8-12 13-17
Čtvrtek 8-11
Pátek 8-11 (jen pro pozvané a nové evidence)

Žádosti o zprostředkování zaměstnání přijímáme celý pra-
covní týden v úředních hodinách (vyplněné žádosti nejdéle
15 min. před koncem úředních hodin). 

Fyzická osoba se zařadí do evidence dnem, kdy osobně
podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání. Požá-
dá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních
dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou
považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do eviden-
ce ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těch-
to činností. 

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

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Chcete si pořídit pejska - štěňátko?

Trh práce
na Přeloučsku
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! Výročí a významné události 

1. 9. 1913 zemřel v Černošicích u Prahy JUDr. Ladislav Quis,
právník a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem
v Přelouči, zakladatel městské knihovny, významná osob-
nost kulturního a společenského života města. Tento čáslav-
ský rodák (nar. 7. 2. 1846) byl pochován na Vyšehradě mezi
hroby Mikoláše Alše a Karla Čapka. 

1. 9. 1932 v Přelouči zřízena dvoutřídní kupecká pokračo-
vací škola. 

1. 9. 1959 byla v Přelouči otevřena nová budova školy pro
I. a II. stupeň, kde je umístěno i gymnasium. 

1. 9. 1977 byla v Rohovládové Bělé otevřena nová školní
budova. 

1. 9. 1982 byla v Cholticích dána do provozu první etapa
nové školy - pět učeben a tělocvična. 

3. 9. 1819 se narodil v Rosicích u Chrasti básník a humo-
rista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského Václav
Trnobranský, hospodářský úředník na choltickém panství. 

3. 9. 1882 byla na přeloučském náměstí vysvěcena nová
školní budova, sloužící současně i jako radnice. 

5. 9. 1919 byl v Přelouči uzavřen první občanský sňatek.
8. 9. 1261 udělil Přemysl Otakar II. Přelouči městské právo.

Přelouči bylo přiznáno tzv. Magdeburské právo, obsahují-
cí m. j. i právo popravy. 

8. 9. 1862 sehrál „Sbor dobrovolných divadelních ochotní-
ků“ v Cholticích první představení pro choltické občanstvo. 

8. 9. 1866 došlo ve Spytovicích k požáru, při kterém vyho-
řelo 33 stavení a v obci zůstalo jen 15 domků. 

8. 9. 1880 byla vysvěcena a otevřena trojtřídní škola ve Svin-
čanech. 

8. 9. 1931 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za ří-
zení Václava Talicha. 

8. 9. 1980 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 6. 7. 1921)
Miloslav Bervíd, šéfdirigent Západočeského symfonického
orchestru v Mariánských Lázních. Jeho urna byla uložena
do rodinného hrobu na evangelickém hřbitově v Přelouči. 

10. 9. 1945 zemřel v Jičíně Ing. Arch. Josef Gočár, semínský
rodák (nar. 13. 3. 1880), profesor architektury na AVU, au-
tor četných kubistických staveb. 

11. 9. 2011 zemřela v USA ve státě Wiskonsin paní Lidie
Václavíková, manželka přeloučského rodáka Zdeňka Vác-
lavíka, bývalého účastníka zahraničního odboje ze Zápa-
du. (zem. 4. 4. 2008)

11. 9. 1897 se narodil v Hudlicích ing. Zdeněk Kadlus st.,
profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči. 

11. 9. 1918 byl jmenován čestným občanem Přelouče spi-
sovatel Alois Jirásek. 

11. 9. 1927 se konalo zahajovací filmové představení v ki-
ně „Bio invalidů“ v Přelouči. 

12. 9. 1825 došlo v Kojicích k požáru, při kterém lehlo po-
pelem 19 stavení a střecha kostela sv. Petra a Pavla, při po-
žáru se rozlily tři zvony. 

13. 9. 1858 se narodil v Pardubicích Josef Hanuš, učitel v Se-
míně, Bezděkově a Svinčanech, spoluzakladatel přeloučské-
ho muzea, spoluautor vlastivědné monografie Pardubicko-
-Holicko-Přeloučsko. 

14. 9. 1854 zemřela v Mnichově přeloučská rodačka (nar.
10. 3. 1813) Jindřiška Rettigová, dcera M. D. Rettigové, vý-
znamná operní pěvkyně, od r. 1842 členka královské dvor-
ní opery v Mnichově. 

14. 9. 1977 zemřel v New Yorku v USA MUDr. Miloš Bašek
(nar. 3. 6. 1917) ve Světlé nad Sázavou, mládí prožil v Be-
nešovicích a Přelouči, věhlasný specialista nemocí ušních,
nosních a krčních, expert na Menierovu chorobu. Po únoru
1948 emigroval, pracoval na Columbijské univerzitě v USA.

15. 9. 1872 se konalo svěcení „Smíšeného spolku“ v Přelouči.
15. 9. 1897 byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní pře-

pážka. 
16. 9. 1928 byl odhalen památník padlým v 1. světové válce

ve Veselí u Přelouče. 
16. 9. 1995 získali v Přelouči při 1.ročníku Cenu Františka

Filipovského sošku a finanční částku za nejlepší výkon v da-
bingu Jana a Viktor Preissovi, udělování této ceny se koná
každoročně. 

17. 9. 1872 se v Přelouči narodil Gustav Heřman, školský
a osvětový pracovník, bývalý správce konsulátu ve Splitu,
zakládající člen Městského muzea. Zemřel 15. 7. 1963 ve
svém rodišti - Přelouči. 

17. 9. 1989 zemřel v Přelouči prof. Ing. Dr. Miroslav Veče-
řa, DrSc., bývalý profesor - vedoucí katedry organ. chemie,
autor odborných publikací a skript na VŠCHT Pardubice,
nyní Univerzitě Pardubice. Jeho rodištěm dne 24. 12. 1922
byl Sedlec u Sedlčan. 

17. 9. 1994 byla v Přelouči odhalena za přítomnosti místo-
předsedy vlády Jana Kalvody, náměstka ministra kultury Mi-
chala Prokopa, herečky Pavlíny Filipovské pamětní deska
na rodném domě národního umělce Františka Filipovského.

18. 9. 1924 se narodil v Praze Ivan Diviš, básník a esejista,
nositel ceny Jaroslava Seiferta, potomek přeloučského Divi-
šovy rodiny, zemřel 8. 4. 1999 v Praze. 

19. 9. 1874 zemřel v Cholticích tamní rodák Bohdan Jelí-
nek, básník, přítel Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického
(nar. 21. 6. 1851). 

19. 9. 1805 byla založena škola ve Stojicích. 
19. 9. 1998 se staly nositeli Ceny Františka Filipovského za

dabing v Přelouči za nejlepší ženský výkon Jana Preissová,
za mužský Vladimír Brabec. 

20. 9. 1997 získali Cenu Františka Filipovského za dabing
za nejlepší výkony Taiána Medvecká a Boris Rösner, dále
za celoživotní mistrovství Blanka Bohdanová, Ilja Prachař,
Vladimír Ráž a Karel Richter. 

21. 9. 1917 zemřel v Kolíně přeloučský rodák Josef Pírko,
pedagog-přírodovědec, profesor v Kolíně, autor publikací
z oboru vodárenství - nar. 4. 4. 1851. 

21. 9. 1995 byla otevřena nová železniční zastávka ve Chva-
leticích, postavena nákladem 14 mil. Kč. 

22. 9. 1929 byl na hrobě Františka Veverky v Přelouči odha-
len pomník, vybudovaný nákladem zemědělských organizací. 

22. 9. 1972 zemřel v Praze lipoltický rodák (nar. 7. 8. 1887)
Augustin Deršák, hudební pedagog a sbormistr Pěvecké-
ho sdružení slovenských učitelů. 

Zářijová výročí 
a významné události na Přeloučsku
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23. 9. 1907 se narodil v Přelouči František Filipovský ml.,
divadelní, filmový a televizní umělec, čestný občan města
Přelouče, zemřel v Praze 26. 10. 1993. 

23. 9. 2011 proběhlo v Přelouči historicky první ocenění
„Osobnost města Přelouče“. Za mnohaleté zásluhy v ob-
lasti kulturního, společenského a sportovního života, které
získal místní rodák František Hollmann. 

24. 9. 1921 se v Přelouči narodil František Hollmann, nosi-
tel prvního ocenění „Osobnost města Přelouče. 

25. 9. 1680 se uskutečnil na hřbitově na Svatém poli v Pře-
louči první pohřeb. 

25. 9. 1876 se narodil v Jedousově Josef Jánský, architekt
v Praze, autor významných staveb, např. Husova pomníku
na Staroměstském náměstí aj. 

25. 9. 1898 se narodil v Táboře Dalibor Doubek, hudební pe-
dagog, varhaník a dirigent, v letech 1923-1936 učitel hud-
by v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filharmonie
v Olomouci, od roku 1951 ředitel hudební školy v Písku,
kde 12. 12. 1955 zemřel. 

27. 9. 1925 byla v Přelouči odhalena pamětní deska JUDr. La-
dislavu Quisovi na domě, kde básník bydlel. 

28. 9. 1928 byla odhalena deska padlým v první světové
válce v obci Vlčí Habřina. 

F. H. 

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

Ve čtvrtek 3. 7. 2014 proběhlo u starostky města Bc. Ireny
Burešové milé a velmi kuriózní setkání. Definitivní tečku za
svou dlouholetou hudební činností přišel na městský úřad
udělat pan Eduard Pechmann. Půl století doprovázel svou

hudební produkcí svatební obřady v přeloučské obřadní síni.
Kuriozitou a obdivuhodnou skutečností je nejen délka této
jeho činnosti, ale i to, že v průběhu let nevynechal ani jedinou
přeloučskou svatbu. Přímo se nabízí myšlenka, zda by toto ne-
stálo za pokus o zápis do Quinessovi knihy rekordů…

Pan Eduard Pechmann se hudbě věnoval celý svůj život.
Hrát začal jako samouk již v 6 letech, kdy se jeho prvním hu-
debním vzorem stal maminčin bratr. Tehdy začal hrou na
housle. Dalším, kdo podporoval Edovu lásku k hudbě, byl pan
učitel Dryml a své první housličky si pořídil za neuvěřitelnou
cenu 5 Kč. 

V průběhu let se naučil hrát na klarinet, saxofon, varha-
ny… vystřídal několik kapel a založil i svou vlastní. V roce
1949 přebírá jako vedoucí partu muzikantů přihlášených pod
zřizovatelem AOZ Přelouč Kapela hraje ve složení: Eda Pech-
mann: akordeon, M. Teplý: es, alt saxofon, M. Teplý ml.: tenor
sax, M. Kvoch: alt sax, František Zahradník: trubka, J. Panchár-
tek: trubka, Václav Křemenák: pozoun, Karel Pokorný: bicí,
Smetana: basa, Později přibyli: Karel Šimák: housle, klavír, ky-
tara, Božena Kožená: zpěv, Anna Pechmannová: zpěv, Miro-
slav Bečička: kytara. 

V říjnu 1974 po přehrávkách přebírá vedení souboru Mi-
roslav Bečička (pozdější zei pana Pechmanna a mění obsaze-

ní. Zřizovatelem se stává Dům dětí a mládeže v Přelouči a ka-
pela začíná účinkovat v novém obsazení - Miroslav Bečička:
kytara, Eduard Pechmann: varhany, Petr Schejbal: baskytara,
Miroslav Hron: bicí, Anna Pechmannová: zpěv, pod názvem
PRIVILEGIUM. (Od roku 2011 hraje kapela v novém složení
a pod názvem BÉČOBAND a protože se v jejím složení obje-
vují už i obě děti manželů Bečičkových-Markéta a Miroslav,
jedná se vlastně už o třígenerační rodinnou tradici.)

24. 5. oslavil pan Eda Pechmann své 89. narozeniny a je
až neuvěřitelné jak skvělou fyzickou a psychickou kondicí má.
Popřejme mu proto ještě dodatečně pevné zdraví a mnoho
dalších spokojených let v kruhu svých nejbližších i hudebních
přátel a poděkujme mu ještě jednou za těch 50 let, kdy oběta-
vě a ochotně hrál v obřadní síni všem přeloučským novoman-
želům. Ai mu to ještě hodně dlouho a dobře hraje! 

mh

50 let v obřadní síni

Inzerce
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NAUČNÁ LITERATURA
vojenství, druhá světová válka
MAREK, Jindřich
Muži z Ringway: českoslovenští parašu-
tisté ve Velké Británii 1941-1945.
Cheb: Svět křídel, 2014.

SOBOTKA, Richard
Zapomenutý hrdina. 
Líbeznice: Víkend, 2010.

výchova
JUCOVIČOVÁ, Drahomíra
Je naše dítě zralé na vstup do školy? 
Praha: Grada: 2014.

lékařství, léčivé rostliny
SELLMAN, Sherrill
Doba jedová 4, Hormony. 
Praha: Triton, 2014.

BAJER, Jiří
Rakytník: zázračná rostlina. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

dějiny
HASTINGS, Max
Katastrofa 1914: Evropa táhne do války.
Praha: Leda, 2014.

KRÁSNÁ LITERATURA
MORTON, Kate
Tajemství letního odpoledne. 
Praha: Ikar, 2014.

SPARKS, Nicholas
Nejdelší jízda. 
Praha: Ikar, 2014.

THEORIN, Johan
Mlýny osudu. 
Brno: Moba, 2014.

VONDRUŠKA, Vlastimil
Smrt ve Vratislavi. 
Brno: Moba, 2014.

ZUSAK, Markus
Posel. Praha: Argo, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ROHER, Michael
Babička, Kuře a Drnditonda. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

JONES, Mark - STEVENSON, Robert Louis
Únos. 
Praha: Grada, 2013.

EIBER, Hans
Jak chytit velkou rybu: praktická příručka
pro začínající rybáře.
Praha: Knižní klub, 2013.

J. K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

pro naše čtenáře bohužel. Nedávno jsme vás informovali, že
během léta by měl vyjít nový román autorky Ing. Jany Klimeč-
kové, CSc s názvem „Přezrálé moruše“, který má ve svém edič-
ním plánu významné Česko - německé nakladatelství MOBA
Brno. Nakladatel však byl nucen z kapacitních důvodů svůj
ediční plán přehodnotit, takže „Přezrálé moruše“ si budeme
moci přečíst pravděpodobně až začátkem příštího roku.

Tento román je volným pokračováním rodinné ságy „Chle-
bani“, která se, nejen v našem regionu, stala velmi populární.
Nový román „Přezrálé moruše“ přibližuje osudy „šiastné pová-
lečné generace“, která v šedesátých letech minulého století
stála plna očekávání na prahu dospělosti. Následně ji pak for-
movaly události, kterými naše společnost procházela, takže
příslušníci oné „šiastné poválečné generace“ postupně ztráce-
li veškeré své iluze a ideály. 

O vydání knihy vás budeme včas informovat a jen pro za-
jímavost: autorka již pracuje na dalším, tentokrát historickém
románu z období baroka.                                           vj

Připravujeme pro vás na Týden knihoven 6. 10. - 10. 10. 2014

Beseda s Ing. LENKOU GOTTHARDOVOU, CSc. - vyprávění nad knihami
Jiřího Hájka KRONIKA KLADRUBSKÁ I. - III.
v úterý 7. října 2014 v 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Přelouči. Těšíme se na vaši účast.

Radosti a strasti pěstounské péče
beseda o náhradní rodině s p. PTÁČKOVOU, která si
se svým manželem vzala do pěstounské péče pět dětí
ve čtvrtek 9. října 2014 v 17 hod.
v čítárně Městské knihovny v Přelouči.

Těšíme se na vaši účast.

Mìstská knihovna Pøelouè Vás zve
na výstavu výtvarných prací

ROMANO SUNO
svìt vidìný oèima 

a srdci romských dìtí
NOVÁ �KOLA  o.p.s.

Přezrálé moruše 
ještě nedozrály



Školní rok 2014/2015
Pro naši školu je to již padesátý šestý a při-

náší s sebou tyto změny. Po dlouhých letech
do školních lavic opět zasedají tři třídy prv-
ňáčků. 66 žáčků provedou I. stupněm třídní
učitelky Mgr. Iva Kalousková, Mgr. Libuše Ti-
chá a Mgr. Pavlína Soldánová, která nastupu-
je do našeho pedagogického sboru jako nová
posila. Třídní 6. A se stala Mgr. Eva Horáková,
6. B Mgr. Svatava Dolanová.

Důležitá změna nastane také ve školní
družině. Pro velký zájem o umístění v ní jsme
žádali Krajský úřad Pardubice o navýšení ka-
pacity o 20 žáků, takže budeme moci otevřít
čtvrté oddělení.

A co se nám v uplynulém školním roce
povedlo? Ve škole byly instalovány tři nové in-
teraktivní dataprojektory s notebooky. Touto
technikou budou vybaveny všechny 1. třídy
a určitě to prvňáčkům zpříjemní jejich sezna-
mování s novým prostředím. Loni na podzim
si skupina němčinářů procvičovala týden něm-
činu v Sebnitzu, někteří angličtináři zase na
jaře angličtinu v Londýně. Zde byli žáci ubyto-
váni v rodinách, takže komunikace byla více
než intenzivní. Protože výuku jazyků považu-
jeme za důležitou, na poslední květnový tý-
den jsme pozvali k nám do školy rodilého
mluvčího. S Patrickem Partingtonem strávilo
dvacet žáků 9. tříd 30 hodin výuky Aj. Velmi
vydařená byla Adventní sobota, která příjemně
zakončila rok 2013. Závěr minulého školního
roku patřil finále školní soutěže „Sympaiák
2014“, která měla nepopsatelnou atmosféru
i díky svému vítězi, Kubovi Laurynovi z 1. A.
Celým rokem nás provázelo velké množství
různých akcí, exkurzí, besed a výletů.

Před námi je dalších deset měsíců. Přejme
si, aby byly zakončeny jen pocity z pohodové-
ho školního roku, který každého z nás něčím
obohatil.

Magda Pacáková (ŘŠ)

Rozloučení 
s vycházejícími žáky

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
se uskutečnilo 23. 6. v Občanské záložně. Pře-
jeme všem absolventům hodně štěstí při stu-
diu na středních školách a učilištích a dou-
fáme, že dokážou zúročit vše, co se na naší
základní škole naučili.

Sympafák školy
Redaktorky školní-

ho časopisu „Smeták“ le-
tos zorganizovaly sou-
těž o nejsympatičtějšího
žáka naší školy. Do sou-
těže se mohly přihlásit
děti, které mají zajíma-

vé koníčky nebo umějí zaujmout ostatní. Pří-
pravy na soutěž, nominace a předkola pro-
bíhaly během celého školního roku. Finále

se uskutečnilo 24. června ve sportovní ha-
le. Výkony soutěžících hodnotila sedmičlen-
ná porota, ve které zasedli vedle ředitelky
školy, zástupců učitelského sboru a školní-
ho časopisu i významní hosté - Ing. Ivan Mo-
ravec, místostarosta města, a Ing. Pavel Hrdý,
ředitel DDM. 

Naši hosté pak společně s Ing. Milanem
Prokopem ještě zahráli a zazpívali. Programu
se zúčastnil i náš bývalý žák Martin Schrei-
ner, který zpíval a spolu s Martinou Čálkovou
a Zuzkou Halíkovou z 9. B soutěž modero-
val. Vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché.

Všichni soutěžící předvedli výjimečné výkony.
Svým bezprostředním projevem si nakonec
sympatie poroty i publika získal prvňák Ja-
kub Lauryn, který se stal absolutním vítězem
soutěže. Nejsympatičtější dívkou na I. stup-
ni byla vyhodnocena Jana Bezdíčková ze
4. B, na II. stupni vyhrála tento titul Renáta
Kalinová z 9. B. Sympaiákem II. stupně se
stal Patrik Hepnar z 9. A. 

Soutěž příjemně zpestřila poslední před-
prázdninový týden a setkala se s velkým ohla-
sem. Děkujeme soutěžícím i hostům za pěk-
né dopoledne.
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Základní škola Smetanova ul.

1 h = 60 min            S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.
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Pěvecká soutěž 
ve školní družině

V polovině června proběhla ve školní
družině pěvecká soutěž „Superstar ŠD“.

Do soutěže se přihlásily děti z 1. až
3. tříd. Zpívaly s radostí a s touhou, aby ta
jejich písnička byla nejlepší. Těžko se vybí-
ralo, kdo lépe zazpíval, ale dětská porota
svými hlasy rozhodla takto:

1. třídy
1. místo - Halászová Michaela 
2. místo - Kalhousová Daniela
3. místo - Březina Matěj

2. třídy
1. místo - Štolpová Sabina
2. místo - Vachková Aneta
3. místo - neobsazeno

3. třídy
1. místo - Pejřilová Eliška
2. místo - Hloušková Zuzana
3. místo - Honzů Veronika

Vítězům gratuluji a jsem potěšena, že
v dnešní uspěchané době jsou děti, které
písnička i obyčejné notování hřeje u srdíč-
ka a dokáže potěšit i ostatní.

E. Zoulová, vych. ŠD

Přírodovědná 
poznávací soutěž

I v letošním školním roce žáci naší
školy zaznamenali výrazný úspěch v okres-
ním kole přírodovědné poznávací soutě-
že, která se konala v pardubickém Domě
dětí a mládeže Delta.

V poznávání přírodnin se výborně umís-
tili tito žáci:

6. tř. Eliška Veseláková, 6. B - 2. místo
Simona Lampárková, 6. A - 5. místo
Anežka Lojínová, 6. B - 9. místo

7. tř. Anna Kubíčková, 7. A - 4. místo
Michaela Staňková, 7. A - 6. místo

8. tř. Tereza Staňková, 8. A - 2. místo, na
první místo ztratila pouhého půl bodu!

Všem účastníkům děkujeme a gratu-
lujeme!

Mgr. M. Skálová

Sportovní den
Již po šesté proběhl na naší škole spor-

tovní den, kterého se zúčastnili chlapci
a dívky druhého stupně. Žáci využili fot-
balový stadion a sportoviště pod parkem,
kde proběhly soutěže ve čtyřech různých
atletických disciplínách. Závodilo se v bě-
hu na 60 m, vrhu koulí (starší) a hodu míč-

kem (mladší), skoku dalekém a vytrvalost-
ním běhu. V kategorii mladších žáků zvítě-
zila třída 7. B, mezi staršími si vedla nejlé-
pe 9. B.

Do této sportovní akce se aktivně
zapojilo 124 žáků a žákyň.

M. Bulušek

Naši zpěváci 
vyzpívali medaile!

Ve čtvrtek 19. 6. odjeli vítězové škol-
ního kola pěvecké soutěže o Školního sla-
víka do Pardubic na krajské kolo soutěže
pořádané při příležitosti pardubického fes-
tivalu ZRCADLO UMĚNÍ.

Všem se soutěžní vystoupení velmi po-
vedlo a přes velkou konkurenci naši žáci
získali 3 ocenění ve svých kategoriích.
V kategorii dívek do 9ti let získala 1. mís-
to Alice Rálišová ze 2. B, v kategorii dívek

do 11ti let získala 1. místo Tereza Kade-
rová ze 4. A a v kategorii chlapců do 9ti
let získal 2. místo Matěj Březina z 1.A.

Všem blahopřejeme a přejeme, ai je do
zpěvu co nejčastěji!

Mgr. V. Pokorná

Slavnost Slabikáře
Stalo se již tradicí setkání prvňáčků

s paní Knížkou a Rytířem všech písmenek
na konci školního roku. Po splnění tří úko-

lů (malování, psaní, čtení) byli žáci I. A
a I. B před zraky svých rodičů pasováni na
čtenáře. Obdrželi drobné dárky, knížku
a hlavně „ Průkaz čtenáře“. Tento slavnost-
ní okamžik proběhl v Obřadní síni Zálož-
ny pod vedením paní Hývlové. Jí a dalším
pracovníkům knihovny děkujeme za krás-
ný zážitek.

Mgr. V. Šorfová

… a několik snímků z rozloučení
s žáky 9. ročníků
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NOVINKA!!! ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY
ZUŠ Přelouč přichystala pro letošní školní rok 2014/2015

novinku v podobě otevření nového vyučovacího oboru - „elek-
tronické zpracování hudby“. Žáci tohoto oboru se budou učit
základy práce se zvukem, práci s hudebními softwary, nahrá-
vání a následné zpracování hudby a spoustu dalších velmi
zajímavých věcí. To vše bude probíhat ve zbrusu novém na-
hrávacím studiu ZUŠ Přelouč pod vedením zkušeného peda-
goga - špičkového profesionálního zvukaře Jakuba Stratílka.

Nové nahrávací studio bylo dostavěno v letošním roce díky
financím z Evropských fondů a velké podpory města Přelouče.

Pokud Vás náš nový obor zaujal, přijzte si do ZUŠ Přelouč
pro více informací nebo nás kontaktujte na zus@zus-prelouc.cz.

Michal Chmelař, ředitel ZUŠ 

Dechový orchestr ZUŠ ve Francii
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč společně s kolínskými ma-

žoretkami Srdíčko ve dnech 4. -7. 7. 2014 navštívil francouzské
město Langeac. Toto městečko ležící asi 180 km jihozápadně
od Lyonu má za svého patrona svatého Gala, na jehož počest
pořádá každým rokem dvoudenní slavnosti. Orchestr s mažo-
retkami byl pozván právě k této příležitosti jako hlavní bod
kulturního programu. V průběhu slavností orchestr vystoupil
ve čtyřech slavnostních průvodech městem a díky stylově za-
hrané české dechovce a půvabu kolínských mažoretek sklidil
nejen u francouzského publika, ale i u ostatních zúčastněných
orchestrů velký úspěch. Přestože přeloučští muzikanti vystu-
povali s mažoretkami Srdíčko poprvé, souhra mezi nimi fun-
govala tak skvěle, že byli pozváni do Francie na listopad znovu.

Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

Dechový orchestr zahrál v Poděbradech
Předposlední červnovou sobotu přijal Dechový orchestr

ZUŠ Přelouč pozvání do lázeňského města Poděbrady, aby zde
zahrál na mezinárodním festivalu dechových hudeb „Evropa
hraje Kmocha“. Přeloučští muzikanti ve svém hodinovém vy-
stoupení na lázeňské kolonádě předvedli nejen skladby Fran-
tiška Kmocha, ale také skladby starých mistrů (Dvořák, Janá-
ček,…) nebo díla z per soudobých skladatelů (Zámečník, Staněk).
Koncert orchestr uzavřel směsí písniček Michaela Jacksona
a skupiny ABBA. Mladí muzikanti si po úspěšném koncertu ješ-
tě prošli lázeňskou kolonádu, ochutnali „poděbradku“ a po-
slechli koncerty ostatních zúčastněných kapel.

Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

Nové mezinárodní zkušenosti 
pro přeloučské muzikanty

Ve dnech 27. 7. 2014 - 2. 8. 2014 se několik žáků decho-
vého oddělení i se svými učiteli zúčastnilo mezinárodního Čes-
kého hudebního tábora mládeže, který se již 18. rokem konal
v Horním Jelení. Na něm se letos sešli děti a lektoři z celého
světa: USA, Turecka, Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Mazarska,
Řecka, Itálie, Velké Británie a České republiky. Celý týden stu-
denti pracovali pod vedením dirigentů Jona Waita (USA) a Ann
Marie Jones (USA) v symfonickém orchestru, dechovém orches-

tru a jazzbandu. Někteří tak měli možnost si poprvé zahrát jak
světový symfonický repertoár (Carmen, Dvořákovu „Novosvět-
skou“,…), tak i například jazzové skladby v táborovém big ban-
du. V neposlední řadě se studenti mohli zdokonalit i ve svých
jazykových schopnostech a seznámit se s dětmi se stejnými
zájmy z celého světa.

Radka Chmelařová, vyučující dechového oddělení

Interpretační dechové kurzy v Přelouči
Přeloučská ZUŠka ve dnech 27. 6. - 2. 7. opět po dvou le-

tech přivítala 40 mladých talentovaných muzikantů z celé Čes-
ké republiky na II. ročníku dechových interpretačních kurzů.
Jako lektoři byli pozváni vynikající hráči z předních českých
orchestrů a profesoři konzervatoří. Na trubku vyučovali Sva-
topluk Zaal (1. trumpetista PKF a profesor hudebního gymná-
zia) a Karel Mňuk (profesor Konzervatoře Pardubice), na trom-
bon Lukáš Moika (1. trombonista České filharmonie), na lesní
roh Marie Čapská (1. hornistka Komorní filharmonie Pardu-
bice a profesorka Konzervatoře Pardubice) a na příčnou flét-
nu Lenka Kozderková (profesorka Mezinárodní konzervatoře
Praha). Součástí kurzů byla také řada doprovodných akcí jako
zahajovací koncert lektorů v kostele sv. Jakuba v Přelouči, kon-
cert dechové hudby Křídlovanka na zahradě školy anebo kon-
certy účastníků kurzů. Účastníci kurzů tak měli příležitost ne-
jen získat cenné rady od špičkových profesorů, ale také slyšet
hrát profesionální hráče, poznat stejně staré muzikanty a vy-
měňovat si s nimi své zkušenosti. V neposlední řadě si všichni
vyzkoušeli zahrát si před odborným publikem. Celé kurzy se
tradičně nesly ve velmi příjemné atmosféře a doufám, že příš-
tí rok do Přelouče všichni zúčastnění znovu zavítají.

Michal Chmelař, ředitel ZUŠ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 
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Přeloučské školství !

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA CHARITATIVNÍ 

KONCERT PRO SVĚTLUŠKU

KTERÝ SE USKUTEČNÍ 11. 9. 2014 OD 17.00 HOD. 
V KOSTELE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

V PŘELOUČI

VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO BUDE VĚNOVÁN
NADAČNÍMU FONDU SVĚTLUŠKA

NOVINKA 2014/2015 !!!

ZUŠ PŘELOUČ OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU OTEVÍRÁ NOVÝ OBOR

MAŽORETKY
ZÁJEMCI O INFORMACE MOHOU PŘIJÍT 1. TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU 
DO KANCELÁŘE ZUŠ NEBO PSÁT NA E-MAIL zus@zus-prelouc.cz

INFORMACE NALEZNETE OD ZÁŘÍ TAKÉ 
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY www.zus-prelouc.cz



Letní pobytové tábory
V červenci jsme pořádali tři pobytové tábory. Jako první se

vydali na cestu táborníci pod vedením paní Jany Homolové
do osady Vranice u Nových Hradů. Tábor se konal v termínu
od 29. 6. do 13. 7. 2014. Tento rok probíhal tábor na téma Mar-
co Polo mořeplavec. 

V termínu od 13. 7. do 26. 7. 2014 se konal druhý tábor na
téma Mořeplavci pod ve-
dením paní Blanky Lek-
sové. Na dva týdny se
stala táborová osada
u obce Hluboká u Skut-
če domovem pro stateč-
né táborníky a táborni-
ce pod dohledem jejich
obětavých vedoucích
a praktikantů. 

Třetí tábor se konal již tradičně v Rokytnici nad Jizerou.
Hlavním posláním pobytu dětí bylo poznávání krás Krkonoš,
což se nám tento rok díky krásnému počasí parádně podařilo.
Tábor proběhl v termínu od 14. 7. do 23. 7. v penzionu Akuma,
hlavní vedoucí byl Pavel Hrdý.

Velké poděkování patří všem oddílovým vedoucím, prakti-
kantům, hospodářskému personálu a vůbec všem dobrým li-
dičkám, bez jejichž obětavé pomoci by se pobytové tábory ne-
mohly uskutečnit. Děkujeme také všem sponzorům za finanční
i materiální pomoc, největší díky patří manželům Kyselovým
a firmě Elmet Přelouč za poskytnutí nákladního vozidla pro
odvoz věcí na tábory.
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! Společenská kronika 

JUBILANTI
Urbánková Marie 96 let
Kvochová Marie 94 let
Moravcová Vlasta 93 let
Kožená Anna 93 let
Kousalová Jiřina 89 let
Horáčková Ludmila 89 let
Havránková Margita 88 let
Krčilová Jarmila 88 let
Brebera Miroslav 87 let
Dušek Vladimír 87 let

Bareš Bohumír 87 let
Vítek František 86 let
Plaček Jindřich 86 let
Hanušová Marie 80 let
Kaplanová Jarmila 80 let
Holík Ladislav 80 let
Moravcová Drahomíra 75 let
Vozábová Mária 75 let
Vidermannová Růžena 75 let
Nováková Alena 75 let
Novák František 75 let
Roudenská Lidmila 75 let

PŘELOUČÁCI

Poděkování
Děkujeme personálu restaurace

BAKCHUS za vynikající slavnostní oběd
a pohoštění a výbornou obsluhu 

při oslavě naší zlaté svatby 9. 8. 2014. 
manželé Víškovi

Poděkování
Prostřednictvím Přeloučského Roštu bychom chtěli poděkovat Komplexní
domácí péči paní Anny Kulakovské a celému kolektivu jejích sestřiček
za příkladnou, obětavou péči a profesionální i osobní přístup při poskytování

zdravotní péče naší mamince, paní Růženě Kohoutové z Přelouče. 
rodiny Hudcova a Kohoutova

Dům dětí a mládeže Přelouč



I po letních prázdninách přicházíme s naší fotografickou
hádankou. Víte, kde byla pořízena fotografie pro zářijovou fo-
tohádanku a kdy to zhruba bylo? Své odpovědi opět zasílejte
na naši e-mailovou adresu: rost@mestoprelouc.cz. Na Vaše od-
povědi se opět těší redakce Přeloučského Roštu. 

A ještě správná odpověz z minulého vydání a náš výherce:
Fotografie, kterou publikoval na pohlednici přeloučský na-

kladatel Josef Liška, zobrazuje tzv. Kolaříkovu chalupu, která
se nacházela v části města Na Dole (zhruba v místech čp. 73).
Jedná se o doklad lidové architektury konce 18. století, která
v této části města přežívala až do 2. čtvrtiny 20. století.“

Výherkyní si již podruhé stala paní B. Heřmanová. Gratu-
lujeme.

Jak ukazují statistiky, v letních měsících více než jindy,
umírají na silnicích děti. Příčiny bývají různé, ale nejsmutnější
je ta, že dítě není řádně připoutáno pásem nebo nesedí v au-
tosedačce. Kvůli této okolnosti, každý den (celoročně) na úze-
mí EU, průměrně zemřou 2 děti věku do 12 let. Je s podivem,
že na jedné straně v duchu „vše pro jejich dobro“, své potom-
ky zahrnujeme blahobytem, počínajícím ve značkovém oble-
čení, přes luxusní hračky a konče moderní elektronikou. Na
straně druhé, zanedbáváme jejich bezpečí při cestě autem. Ne-
uvědomujeme si, že ani nemusí dojít k nárazu. Stačí jen prudké
zabrzdění a nepřipoutané dítě rázem začne putovat vozidlem.
A takové „putování“ nesvědčí ani pružnému dětskému tělíčku.
Přitom kvalitních autosedaček je na trhu dostatek. Postupem
dětského věku začínáme tzv. vajíčkem, kde dítě nesedí, ale po-
lo leží. Tato sedačka se montuje vždy proti směru jízdy. Chce-
me-li sedačku umístit na přední sedadlo, nesmí být na tomto
místě aktivní airbag. V této sedačce přepravujeme děti asi do
roku věku a hmotnosti do 13kg. Děti do 4 let a do 18kg pře-
pravujeme v sedačce, která má tvar pohodlného křesílka s opo-
rou do tří stran, zajišiující bezpečné sezení i při spánku. Dobrá
sedačka tohoto typu, má pětibodový systém upínacích pásů
doplněný pojistkou proti rozepnutí „dětskou ručičkou“. Děti,
běžně do 6 let, cestují v otevřenější sedačce umožňující větší
výhled a snadnější nasednutí. Obvykle nemá vlastní upínací
systém, dítě je zajištěno tříbodovým popruhem vozidla. Ratoles-
ti věku 6-11 let popř. do výšky 150 cm, cestují zpravidla už jen

na podsedáku. Ten vyzdvihuje jejich postavu tak, aby upínací
pás vozidla, neprocházel kolem krku dítěte, kdy v případě ná-
razu, hrozí jeho uškrcení. Myslete na to, že je třeba nejen sle-
dovat věk mládežníka, ale i jeho tělesné rozměry. Těsná se-
dačka je nejen nepohodlná, ale v případě přesahu hlavy přes
její okraj i nebezpečná! 

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

Poslední akcí sboru před prázdninami bylo vystoupení
v Cholticích. Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster letos opět přijal
pozvání na „Festival chrámových a komorních sborů“. Letošní
už 11. ročník se konal 21. června a zúčastnilo se ho 14 sborů.

Novinkou na nádvoří zámku byla instalovaná tabla s pre-
zentací přítomných sborů. Návštěvníci i účastníci festivalu mě-
ly možnost seznámit se s historií i činností jednotlivých sborů.
Nechyběla ani fotodokumentace. Čelní stěnu sálu opravené-
ho renesančního zámku nově zdobil obraz Ivo Štěpánka. 

Hlavní festivalový koncert, který se tradičně konal v kapli
sv. Romédia v areálu zám-
ku, zahájil náš sbor. Pod
klenbou kaple zazněly
v jeho podání dvě sklad-
by v úpravě Otto Alberta
Tichého - nejstarší hudeb-
ní památka z 10. století
Hospodine, pomiluj ny!
a středověký chorál Svatý
Václave. Také další sklad-

by v provedení smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster ko-
respondovaly s chrámovým prostředím.

V příznivém počasí program pokračoval v zámeckém parku
pod platanem, kde se sbory představily krátkým vystoupením.

Důstojným zakončením setkání sborů byl galakoncert, kte-
rý probíhal na zámeckém nádvoří. Tečkou za festivalem bylo
provedení společné skladby.

Účastníci festivalu měli možnost navštívit Vlastivědné mu-
zeum, výstavu panenek i komentovanou prohlídku zámecké
obory.

Všem, kteří se podíleli na náročné přípravě a organizaci
11. ročníku tohoto festivalu, smíšený pěvecký sbor „Josef Bohu-
slav Foerster Přelouč“ děkuje.

D. Jiroutová (Foto: Kateřina Klapková)
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Fotohádanka !

Fotohádanka

Autosedačky

„Foerster“
v Cholticích



Tábor Hradčany
Již potřetí vyrazili skauti z Přelouče tábořit na Českolipsko,

konkrétně do oblasti Ralska ke břehům řeky Ploučnice. Tato
oblast spadá do evropské soustavy chráněných území NATU-
RA 2000 a od příštího roku bude vyhlášená jádrovou oblastí
CHKO a z tohoto důvodu jsme na tomto místě pravděpodobně
tábořili naposledy.

První tři dny skauti a skautky, roveři a vedoucí tábor sta-
věli. Ten zahrnoval přes 30 podsadových stanů, 4 teepee, zdra-
votku, a 3 hangárové stany - kuchyň, jídelnu a hospodářák.
V neděli přijely mladší děti a tábor mohl začít.

Ústředním tématem celého čtrnáctidenního pobytu byla ze-
mě Narnie, zpracovaná dle předlohy od C. S. Lewise. Děti na
etapové hry procházely kouzelnou skříní, která fungovala ja-
ko brána do jiného světa, do Narnie. Soutěžilo se po týmech,

úkoly nebyly jednoduché a snad mohu říct, že se dotkly mno-
ha poloh lidské existence. První etapa spočívala v hledání klí-
čů od skříně, kde děti musely prokázat odvahu a schopnost
spolupracovat, jelikož hra probíhala v noci pouze za svitu
loučí. Smyslem celé táborové hry bylo uchránit Narnii od kru-
tovlády zlé Bílé čarodějnice, která vládla příliš nelidsky. Nako-
nec byla Narnie zachráněna a to i přes mnohé překážky. Děti
dokázaly, že umí hrát fair-play a táhnout za jeden provaz, do-
kázaly odpustit přelétavému Faunovi zradu a zvládly spoustu
dalších skutečností, které vedly k vítězství.

Další částí programu bylo plnění různých skautských od-
borností, stezek a proběhla i přednáška první pomoci od na-
šeho zdravotníka.

Myslím, že na táboře bylo všechno tak, jak má být… noč-
ní hlídky, ranní a večerní nástupy, služby v kuchyni, vandry,
přespání v přírodě, jízda na kánoích, orientační závod, tábo-
rové ohně, spaní v teepee či v podsadovém stanu, koupání
v ledové řece a vlastně i jistý „nekomfort“.

Den před odjezdem byl tábor vyplaven náhlou bouřkou
a tímto děkuji jménem všech vedoucích za okamžitou reakci
rodičům, kteří si svá dítka odvezli.

I přes nečekaný konec tábor proběhl v pořádku a v dob-
rém duchu.                              Iva Chuckina Matičková
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V letošním roce slaví Domov u fon-
tány krásné kulatiny. Pomáhá totiž se-
niorům již 50 let. Domov se začal stavě
v roce 1958 a své brány prvním senio-
rům otevřel 14. 3. 1964. Tehdy v Domo-
vě žilo 314 obyvatel. Příchozí senioři však
oproti dnešním obyvatelům byli zdravot-
ně zdatní. Mnohdy přicházeli do Domo-
va žít ne proto, že by potřebovali pomoc
v péči o sebe, ale především z důvodů
osamělosti, nebo aby uvolnili své bydle-
ní rodině. Příchozí obyvatelé byli větši-
nou ještě fyzicky i duševně zdatní, proto
aktivně pomáhali v kuchyni, na vrátnici
nebo v zahradě, kde pěstovali zeleninu
a květiny. Jezdili také na delší výlety a vě-
novali se ručním pracím. 

A jak je tomu dnes? Dnes žije v Do-
mově u fontány 230 obyvatel a jsou to
většinou zdravotně velmi hendikepova-
ní lidé, kteří potřebují stálou pomoc. Dnes
máme více zaměstnanců a zvyšuje se
jejich odborná příprava, zvyšuje se po-
třebné vybavení a pomůcky. Z původ-
ních vícelůžkových pokojů byly vybudo-
vány dvoulůžkové, které se v posledních
dvou letech postupně rozšiřují a vždy
mezi dva pokoje je vestavěna šatna, kou-
pelna a WC. Budova byla zateplena a zís-
kala novou fasádu, byla vyměněna okna,
velké koupelny byly vybaveny hydroma-
sážními vanami. Zvenku budovy byly při-
stavěny evakuační terasy, které zároveň
využíváme k pobytu klientů na čerstvém
vzduchu. 

Ale nyní již k samotným „oslavám
narozenin“. Akce v rámci oslav probíha-
jí a jsou plánovány průběžně po celý rok,
jejich vrchol byl směřován na červen.
Oslava pro klienty a jejich rodiny pro-

běhla 5. června, kdy v dopoledních ho-
dinách v zahradě zahrál a zazpíval klien-
ty oblíbený harmonikář a na občerstvení
kuchyň upekla čerstvé moravské koláče.
Odpoledne pak pronesla slavnostní pro-
slov ředitelka PhDr. Danuše Fomiczewo-
vá. Pro dobrou náladu všem přítomným
zahrála a zazpívala cimbálovka Maje-
rán, za všudy přítomné vůně opékaných
vuřtů.

Pro zvané hosty a významné osob-
nosti, ale i zaměstnance Domova byla
oslava uspořádána dne 13. 6. 2014. Po-
zvány byly významné osobnosti nejenom
Pardubického kraje. Za všechny význam-
né hosty jmenujme především hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolické-
ho, který mimo jiné řekl: „Domov u fon-
tány zřizuje Pardubický kraj, který také
rekonstrukci financoval. Velmi mě těší,
že je kladně hodnocena nejen jeho oby-
vateli a pracovníky, ale i odborníky a to
dokonce zahraničními.“ Později jej dopl-
nil radní pro sociální péči a neziskový
sektor Pavel Šotola slovy: „Těší mě, že se
kvalita péče v Domově zvyšuje i s pod-
porou Pardubického kraje, ale také to, že
se vedení a zaměstnancům Domova da-
ří zvyšovat kvalitu především po odborné
stránce“. Mezi dalšími příznivci Domova,
kteří pozvání přijali byla i náměstkyně
ministrně práce a sociálních věcí Zuza-
na Jentschke Stőcklová, senátor Radko
Martínek a mnoho dalších. 

Toho rána Domov přivítal okolo stov-
ky hostů. Při jejich příchodu vyhrával od
rána folklórní soubor Vechcovčan ze Slo-
venska. Hosté si mohli prohlédnout vý-
stavu fotografií Kateřiny Klapkové a dal-
ších několika umělců z Přelouče. Poté

se všichni přesunuli do jídelny Domova,
kde proběhl uvítací ceremoniál a osla-
venec, tedy Domov, přijal několik naro-
zeninových přání. Poté hostům společně
zatančili naši klienti na vozíčcích a za-
městnanci. Následovalo slavnostní pře-
střižení pásky za všechny stavby usku-
tečněné v Domově za poslední čtyři roky.
Po tomto slavnostním aktu se všichni
hosté přesunuli na právě dokončené re-
konstruované oddělení Domova, které
mohli porovnat s odděleními, která na
přestavbu teprve čekají. Odpolední část
pak patřila skupině Beatles revival z Klad-
na, neformálním besedám u občerstvení
a opět souboru Vechcovčan. Vystoupení
souboru, který vážil cestu dlouhou při-
bližně 700km, bylo také dárkem Domovu,
hostům, zaměstnancům, ale i klientům,
od partnerského zařízení CSS Ametyst
Továrné na Slovensku, se kterým Domov
u fontány již několik let aktivně spolu-
pracuje. 

Od čtyř hodin odpoledne zahrada pa-
třila zaměstnancům Domova, kteří si za-
slouží dík, zvláště ti, kteří se na přípravě
i průběhu akce významně podíleli, ale
především všem, kteří podávají pomoc-
nou ruku těm, kteří již sami nemohou.
Poděkování patří i sponzorům a přízniv-
cům Domova: Obec Zdechovice, Řeznic-
tví-uzenářství Francouz, Hartmann-Ri-
co a.s., Untraco v.o.s., Miloslav Vitera, Bid-
vest Czech Republic s.r.o., Lékárna pod
Břečianem Chrudim, Stavební firma Ječ-
mínek spol. s.r.o., Stako s.r.o., Semileas a.s.,
Maxis CS s.r.o., JIP východočeská a.s.,
Ing. Pavel Šotola, Pivovar Rychtář a.s.,
Catus spol. s.r.o., Pekárna Hrubý s.r.o.,
DUO KP spol. s.r.o., Ekosan spol. s r.o.,
Laboratoře Euroclinic s.r.o., Jatky Boj-
many s.r.o., United Bakeries a.s., Made-
ta a.s., Alimpex food a.s.
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Napsali nám !

Okénko z Domova u fontány

Domov u fontány pomáhá seniorům již 50 let 
(1964 - 2014)

Sportovní odpoledne v DUF 
s klienty ze Slovenska

Dne 7. 8. 2014 se v našem Domově u fontány konalo spor-
tovní odpoledne, do kterého byli zapojeni i klienti, kteří nás
přijeli navštívit až ze Slovenska. 

Po řádném odpočinku po dlouhé cestě se s velkou chutí za-
pojili do dne, jenž byl nabytý bohatým programem a spoustou
her. Klienti zde měli na výběr z mnoha možností a každý si
našel to, co mu bylo nebližší. Vlastně se dá říci, že tento den se
nikdo nenudil a každý si našel to své. Někomu bylo blízké há-
zení šipek či házení míčů do sítě, někomu spíše chytání ryb, ke-



límková nebo oblíbené kuželky. Podle úsměvů na tvářích na-
šich klientů bylo vidět, že odpoledne se velice vydařilo a že na-
ši zaměstnanci Domova u fontány umí uspořádat hezký den,
který zvedne náladu každému. Proto tu přece jsme!

Aktivizační tým

Výlet za památkami do Kutné Hory
Ve středu 6. 8. 2014 jsme využili nádherného počasí a vy-

razili s naší milou návštěvou ze spřáteleného domova na Slo-
vensku na výlet do Kutné Hory. 

Společně jsme se prošli okolo jedné z nejkrásnějších go-
tických památek, a tou je chrám sv. Barbory, patronky havířů.
Naši přátelé ze Slovenska využili možnost podívat se i do

chrámu samotného. Obdivovali jsme nádherný výhled od Je-
zuitské koleje na město.

Poté jsme se autem přesunuli do městské části Sedlec,
kde někteří navštívili další z významných památek - Kostnici. 

Po krátkém posezení ve stylové zahradní restauraci jsme
zamířili zpět do domova, kde už na nás čekal další program. 

Monika Skorka
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Malebné nádraží slibující dosud nepoznané dálky vyhlíže-
lo do krajiny plné slunce. Letní vánek lehce pohupoval barev-
nými květy muškátů v zavěšených truhlících, které lemovaly
přístřeší nástupiště. Svědčily o láskyplné péči paní přednostové.

Odbavených cestujících přicházelo na perón úměrně veli-
kosti městečka. Každý obdržel v pokladně tuhou jízdenku
v barvě bílé kávy, která byla v zabudovaném masivním strojku
označena datem odjezdu. Označení vždy doprovázelo hlučné
bouchnutí. Cena jízdenek byla nízká, odpovídala tehdejším příj-
mům obyvatel.

Kromě muškátů a pana přednosty měla paní přednostová
ještě jednu lásku. Kozu. Amina byla přítulná, její opatrovatelka
se o ni starala svědomitě, pravidelně ji krmila, drbala i dojila.
Koza ji následovala na každém kroku. Obě pro sebe dýchaly.
Koza byla jaksepatří rozmazlená.

Byi v létě, paní přednostovou skolila viróza a musela na
pár dní ulehnout. Domácnost přešla na nouzový režim a nej-
nutnější činnosti pro její zdárný chod musel převzít pán do-
mu. Šlo to celkem dobře, až na kozu. Nejhorší bylo dojení. Od-
mítala poslušnost a za žádnou cenu se nenechala od pána
podojit.

Řešit se to muselo. Pan přednosta Hlava dostal nápad. Pře-
strojil se do ženských šatů své manželky a s dížkou v ruce
přistoupil ke koze. Koza trvala na svém. Přidal zástěru a na
hlavu si uvázal šátek. Vítězství bylo na jeho straně.

Ledva akt pokojného dojení začal, ozvalo se houkání blíží-
cího se nákladního vlaku, který pravidelně v tuto dobu projíž-
děl nádražím. 

„Návěstí!“ blesklo přednostovi hlavou.
Popadl plácačku a vyběhl tak jak byl. Na víc nebyl čas.

Rychle zvedl návěstí a salutoval projíždějícímu vlaku.
„Ten Hlava na Rádle se zbláznil,“ hlásil strojvůdce v cílové

železniční stanici, „lítá tam v přestrojení za babu a zvedá ná-
věstí v ženskejch hadrech s šátkem na hlavě.“

Nikdo netušil, že za vším byla paličatá koza.
D. Jiroutová
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Tesla Přelouč !

I když nadpis možná směřuje myšlen-
ky k minulosti - dnes, v závěru o Tes-
le, bych se chtěl věnovat těm, kteří mi
pomohli dát dohromady informace ne-
jen k jednotlivým příspěvkům, ale i za-
vzpomínat. Co v úvodu musím zdůraznit,
je pomoc a zájem většiny kontaktova-
ných tesláků a tím vzatý vítr z plachet
škarohlídům, kteří odrazovali od teslác-
kého tématu, protože to nikoho nebude
zajímat a Tesla - to je mrtvá minulost.
Vážení, jak hluboce jste se mýlili. To, co
jsem zažil za ten rok přípravy článků!
Možná „naštěstí“ jsem byl limitován roz-
sahem jednotlivých článků, původně mé
návštěvy na půl hodiny se rozrostly i na
několik hodin a to i opakovaně. Témata
o Tesle, výrobě, výrobcích, vzpomínky na
spolupracovníky a zážitky a to nejen pra-
covní. Pozorný čtenář si možná všiml, že
v jednotlivých článcích jsem se vyhýbal
jednak jménům, ale i hanění nebo chvá-
lení politického systému. Úmyslně. Neby-
lo to podstatou příspěvků. 

Také je nutno uvést na pravou mí-
ru jednu věc. Často jsem byl dotazován,
proč u článků je uvedeno jméno pana
Vl. Šlechty. Za prvé - nikdy jsem si nepři-
vlastňoval právo psát jako jediný o tom-
to tématu. Dále - o jednotlivých tématech
jsem se snažil psát co nejzasvěceněji,
proto shánění informací od tesláků, z in-
ternetu, z publikací. A část tématu, kte-
rá sérii článků doplňovala - proč nevyužít
pro tyto příspěvky toho, kdo o tom ví nej-

víc a je ochoten podklady fundovaně při-
pravit. A to pan Šlechta a nejen u těchto
témat, velmi vstřícně připravil nebo u dal-
ších pomohl připravit. To se týká i sezna-
mu vystavovaných a sháněných výrobků
Tesly Přelouč. A tím se dostávám k hlav-
nímu důvodu tohoto článku. Poděkování
patří za pomoc při přípravě jak článků,
tak výstavy. Pánům ing. V. Pšeničkovi,
Brázdovi, ing. J. Kvasničkovi, Husičkovi,
B. Nobilisovi za info o konstrukcích mag-
netofonů, panu B. Písaříkovi o výrobě
magnetofonů aj. Vlkovi o činnosti OTS,
panu ing. L. Kotlandovi za info o kon-
struktérech radiopřijímačů, kteří již tyto
informace nemohou poskytnout a o zís-
kání kontaktů. Pánům F. Huňáčkovi, J. Hu-
rychovi, Knejzlíkovi st. o výrobě vojenské
techniky, panu L. Hrdému za info o výro-
bě a výrobcích elektronkových a tranzis-
torových rádií. Panu Pavlíkovi o zásobo-
vání a zajišiování materiálu. Poděkování
patří nejen za informace, ale i za čas,
někdy to byli po sečtení i hodiny rozho-
vorů. (To by jste nevěřili, jak u témat ten
čas utíká!) To je jen část jmen osob, kte-
ří mi věnovali čas doma nebo při návště-
vě výstavy i za jejich neocenitelné in-
formace. Poděkování patří i dalším, kteří
zde nebyly jmenováni, neboi i upozor-
nění na témata, střípky vzpomínek na
výrobky, na kolegy, na pracoviště a atmo-
sféru té doby, mi umožnili články dokon-
čit. A nejen příprava článků, ale i prů-
běžné shánění výrobků Tesly Přelouč pro

výstavu. Zde patří poděkování p. Knejzlí-
kovi za pomoc při získání výrobků, kte-
ré se podařilo zachránit díky omezené-
mu počtu z výroby, ale i výrobků, které
se do výroby nedoslaly. Ještě jednou ta-
ké díky za pomoc všem, kteří pomáhají
zkompletovat výstavu radií, magnetofo-
nů, vojenské a speciální techniky. Děkuji. 

Petr Schejbal

Poděkování by nebylo úplné, kdyby na
tomto místě nepoděkovala i redakce Pře-
loučského Roštu panu Petru Schejbalovi
za ochotu a iniciativu při psaní článků
o Tesle Přelouč, oživování paměti starší
generace a připomínání úspěšné minu-
losti těm mladším ročníkům.

Tesla Přelouč - historie - poděkování 

FEJETON
Už jede!

(Železničářům k svátku)



Přesně před rokem jsme vás touto cestou zvali na devátý
ročník Zahradní galerie v Přelouči ještě netušíc, že to bude
v prostorách dvora v ulici Štítného galerie poslední. Ale tím
rozhodně netvrdíme, že Zahradní galerie již nikdy nebude. Jak
se říká „nikdy neříkej nikdy“. Poslední čtyři roky se stal nedíl-
nou součástí ZG i Sochařský workshop, který měl vždy též vel-
ký ohlas u příznivců umění i u účastníků samých. Některé
z nich sochání pohltilo natolik, že od té doby pravidelně navště-
vují Klub umění Art Club v budově KASI - MONTIFER, kde se
dosud krom jiných aktivit (kresba, malba), stále každé pondě-
lí pod vedením akademické sochařky Blanky Proksové sochá
a sochá.

A právě na další ročník Sochařského workshopu, který bu-
de opět určen široké veřejnosti, vás chceme srdečně pozvat
i nyní. Zveme tímto všechny zájemce o umění, začátečníky i pro-
fesionály na tuto zajímavou akci, kterou ve spolupráci s měs-
tem Přelouč a s Klubem Umění Art Club i letos pořádá Atelier
Josef, a to tradičně v době oslav, spojených s udílením cen za
dabing Františka Filipovského.

Celá akce se tentokrát bude odehrávat v prostorách při-
lehlé zahrádky u bývalé restaurace v Občanské záložně, tedy
vlastně v našem krásném parku. Čtyřdenní sochařský mara-
ton bude slavnostně zahájen 13. 9. v 19 hodin na podiu za
starou školou vystoupením skupiny Acoustic band, která ne-
odmyslitelně patří ke všem aktivitám pořádaným Ateliérem
Josef, neboi právě na jedné z těchto akcí (Sochařský workshop

2012) se tato kapela vlastně narodila, stále roste a získává si
mnoho stálých posluchačů.

Ten, kdo si bude chtít zcela zdarma vyzkoušet své sochař-
ské schopnosti, může se přihlásit u pana Josefa Dvořáčka. Po-
čet účastníků je omezen počtem sochařských stojanů, kterými
disponujeme. Tak neváhejte a přihlaste se už nyní, budeme
se na vás těšit. Ten, kdo by snad chtěl mít svou bustu a vydr-
ží sedět po celou dobu workshopu modelem, má právě nyní tu
nejlepší šanci si ji pořídit ☺. Sochat se bude každý den od 9 do
12 hodin a poté odpoledne od 13 do 17 hodin. Vaše dílka si
samozřejmě můžete odnést a mít tak krásnou vzpomínku na
tyto chvíle. Ti, co si nechtějí zašpinit ruce hlínou, budou moci
pozorovat sochaře v akci a dozvědět se postup vzniku takové-
ho dílka. V průběhu workshopu, si budete moci prohlédnout
nejen nově vzniklá dílka, ale také ukázky z minulých work-
shopů a další zajímavé kousky, které vznikly za poslední rok
v Klubu Umění Art Club. Stejně jako v minulých ročnících i ny-
ní na Vás čekají i jiné doprovodné akce, které se připravují.
Tak jen ai nám všem přeje počasí, obklopí nás zase dobrá po-
zitivní nálada a všichni si to zase pěkně užijeme.

Za ATELIER JOSEF 
a KLUB UMĚNÍ - ART CLUB Přelouč, 

Ivana Černíková
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Od mala jsem stejně jako spousta ji-
ných lidí, trefená vším, co si mohu vytvořit
rukama. Už jako malá jsem měla vždycky
největší radost z kupy papírů, nebo třeba
z velké sady fixů, což byla tehdy bom-
bastická novinka. Když jsem někam je-
la, všude jsem sebou vláčela nějaká ta
pisátka a papír a vlastně mi to zůstalo.
A kdo mně zná, ví, že bez toho vlastně
ani tez nikam nevyrazím. Jen se mi to po-
slední dobou trošku rozrostlo o malířský
stojan, štětce, tempery a nějaký ten had-
řík. Ještě, že máme combika ☺. Postu-
pem času jsem samozřejmě vyzkoušela
snad všechno možné tvoření, ale jediné,
co jsem si vždycky chtěla vyzkoušet a ne-
měla tu možnost, byla sochařina.

Letos v září už to budou tři roky, kdy
mi do cesty osud zavál Pepu Dvořáčka.
Tehdy nastoupil jako můj nový kolega
k nám do práce. A tak jsme občas klá-
bosili o těch našich tvůrčích radostech
a Pepa mi nabídl, ai se zúčastním v zá-
ří Sochařského Workshopu v Přelouči.
Bylo to nesmírně lákavé, byla to bomba.
Hned jsem si vzpomněla, že vždy, když
jsem se třeba dívala na nějaký doku-
ment, kde sochaři tvořili svá díla, úplně
jsem cítila v rukou tu hlínu, jak se mi pod
prsty tvaruje a strašně jsem jim závidě-
la. Měla jsem pocit, jako bych to už ně-
kdy dělala a prostě jsem to hltala. Bylo
to, jako když můj tatínek, zamlada fot-
balista, sledoval v leže TV přenos z fot-
balového zápasu. Sem tam mu při tom
vykopla noha, nebo trhnul celým tělem
a my jsme se mu se ségrou chechtaly.
Přesně takhle mně to vždy pohltilo, jen
když jsem se na to koukala a tak ani ne-
šlo té nabídce odolat.

A tak začal jednu zářiovou sobotu
můj první pokus o sochaření. Bylo tehdy
dost studené září a útulnou starobylou
uličkou Štítného, kde workshop probíhal,
protahoval po ránu dost neútulný stu-
dený vítr, který začal slábnout úměrně
s vypitými hrníčky svařeného vína. Ale
i přes tu nepřízeň počasí se nás sešlo asi
6 nadšenců. Připravili jsme si stojany,
nachystali hlínu a různé nástroje a vše
mohlo začít. Modelem nám seděla teh-
dy ještě pro mě neznámá Petra Jonášová,
která byla jedním z hlavních organizač-
ních tahounů Zahradní galerie. Seděla
před námi zachumlaná v kožešině a trpě-
livě si nechala vše líbit. Ono sedět mo-

delem není jen tak. Stále s vámi otáčejí,
koukají se vám ze spodu do nosu, měří
vám hlavu ze všech stran, šiourají se vám
měřidlem v uších a při měření vzdále-
nosti panenek můžete přijít i oko ☺. No
to přeháním. Ale nebylo jí fakt co závidět.

Hlína na stojanu se nám kupila, ale
ten začátek byl nekonečný. Tamhle při-
dat, tuhle ubrat, pak přeměřit, zase špat-
ně, seříznout, přidat a tak stále dokola,
dokud z té hroudy nezačne vykukovat
alespoň něco rozměrově přibližného mo-
delu. A navíc, když jste v tom nejlepším
a srdce vám tluče s nástupem tvůrčího
adrenalinu o trochu rychleji než obvykle,
zahlásí, že je přestávka a model odejde.
No to je konec. A takhle to šlo dva dny,
a když už jsem si myslela, že je to prostě
ideální, přišla Blanka (ak. sochařka Blan-
ka Proksová, která sochařinu v Přelouči
učí), vzala mi z ruky nástroj, ufikla s ním
nos a dala ho o pár milimetrů výš a já
musela uznat, že si to bylo hned podob-
nější (ale něco jsem taky neuznala, byla
jsem takový tvrdohlavý buřič). Ale profík
je profík a někdy to má s námi začáteč-
níky těžké. Třeba když se ladily poslední
detaily, jako třeba vlasy, tak ty moje ne-
byly zrovna sochařsky košer, byly moc
propracované a Blanka se mi snažila vy-
světlit, že se to tak nedělá a že si na její
rady ještě vzpomenu. Ale vlasy pokrýva-
jí téměř dvě třetiny hlavy, tak jsem přece
dvě třetiny sochy nemohla odfláknout!!!
A tak jsem zase trošku neposlechla, a pip-
lala jsem se s těmi detaily až do napros-
té dokonalosti a kdyby mně od toho ne-
vyhnali, tak ty vlasy vylepšuju dodnes.
Prostě jsem chtěla, aby si to bylo co nej-
podobnější. No nééé!! Je to tak těžké po-
chopit?? Ale faktem je, že víkend byl pryč
a já ještě v té době netušila, co všechno
mně ještě čeká. 

Hliněná Petra už vypadala sice jako
Petra, ale nebyla zdaleka hotová. Byl čas
udělat si formu. Bylo pondělí ráno a mně
začal v kapse zvonit častěji než o víken-
du mobil. Nastrkala jsem si rychle do
hlavy, ne do moji, ale do hliněné, plíšky,
kterými jsem dle rad zkušených rozděli-
la hlavu na dvě poloviny. Ty plíšky se to-
tiž po nahození sádrou vytáhnou a vy-
tvoří mezírku, která umožní rozloupnout
formu na dvě půlky. Musím říct, že jsem
z toho tehdy nebyla moc moudrá a v kap-
se mi stále zvonil mobil. Rychle jsem vo-

dou nastříkala hliněnou Petru, která mi
díky plíškům v hlavě připomínala sochu
svobody a přikryla ji igelitem, aby mi ne-
zaschla a nerozpraskala. Sebe jsem od-
hlinila a šup z pracovního do oblečku
a frčela jsem na prohlídku bytu. Takhle
jsem si tu tvůrčí činnost přerušila pře-
vlékáním ze sochařky na makléřku ješ-
tě několikrát. Pravda, bylo to stále nároč-
nější, protože v dalších fázích už jsem
měla sádru nejen v obličeji a na rukách,
ale i ve vlasech. Pod nehty mi ulpívala
hlína a tak jsem před klienty dokumen-
ty vypisovala snaživě tak, aby na mé ru-
ce nikdo neviděl. Ale co se dalo dělat,
stihnout se musí všechno a já to muse-
la dokončit. Chtěla jsem to dokončit!!!

Poté, co jsem se znovu převlékla, za-
čalo nahazování několika vrstev sádry
na hliněný model (i na sebe ). Mimocho-
dem ta nejhorší fáze z celého sochání.
Pořád jen mícháte, patláte a myjete a za-
se mícháte, nahazujete a myjete a je to
nekonečné. První vrstva se tehdy pro mě
ještě z neznámého důvodu obarvila šmol-
kou na modro, ty další vrstvy již zůstaly
bílé. Petra zmizela v bílé hroudě tří vrs-
tev ztvrdlé sádry a nikdo už nepoznal,
kde má nos a kde krk.

Po malé pauzičce se konečně Petra
dočkala toho, že jsem ji ze sádrového
vězení začala vysvobozovat.

Vytáhla jsem plíšky o do vzniklých
mezírek jsem nalévala proudečky vody.
Přitom se mírným tlakem obě skořápky
od sebe musely začít opatrně odtahovat.
Víte, jak jsem se bála, že mi ta druhá
polovina samovolně upadne a bude po
všem? Nevěděla jsem, co dřív. Zda to při-
držovat, nebo odtahovat? Přála jsem si
mít tolik rukou, jako má chobotnice cha-
padel. To by byla paráda! Nakonec se mi
to napoprvé povedlo tak dokonale, že se
mi ani nic neulomilo, což jsem tehdy ješ-
tě nedokázala docenit, protože nyní se
mi to občas i stává. Hliněnou Petru jsem
z obou forem pomalu opatrně vydlabala
a hodila zpět do kýble s hlínou. Koukala
tam na mně z toho kýblu celá pomačka-
ná a já si pomyslela, co to dalo práce a je
to v kýblu.

A to byl konec Petry hliněné a na-
stal začátek tvorby Petry sádrové…

pokračování příště
Ivana Černíková
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Jak se zrodila Petra, aneb, jak se rodí první socha



val jak Bastilla přebírá cenu publika,
když v tom zazvonil telefon a v něm se
ozvalo „Martine honem na podium, vy-
hráli jste to!“ ... to byl šok a neskuteč-
nej pocit.“

Šok, radost a nadšení, a nakonec
i trocha hrdosti… takové pocity jsme
prožívali sobotním večerem. Je úžasné
když vaši práci, snahu a píli někdo oce-
ní. Děkujeme TPCA a odborné porotě za
to, že nám dali impuls do další tvorby.
Cítíme, že by to mohl být náznak toho,
že naše cesta je ta správná. Výhrou by-
chom se rádi zviditelnili širší veřejnos-
ti, aby se naše písničky dostaly k více
lidem. To je pro nás ten největší přínos.
Cenou zajistíme výrobu dalších singlů
a videoklipů, které máme v plánu v brz-
ké době natočit. Těšíme se z této pocty
moc. Ještě jednou, DĚKUJEME…
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! Kultura 

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek z výše zmiňova-
né akce.

V neděli 22. 6. se konala velká akce pro děti - Pohádko-
vá cesta po Slavíkových ostrovech. „Fajn,“ říkám si, „máme
s vnučkou hlídací odpoledne, to se nám hodí.“ Těšily jsme se
na program. 

Po 15. hodině jsme dorazily na náměstí, kde nás čekala
fronta dlouhá podél celé budovy „staré“ školy. Zájem byl vel-
ký. Za námi se trousili ještě další, podle toho, jak se jejich rato-
lesti odpoledne vyspinkaly. Obrnily jsme se trpělivostí v po-
malu postupujícím zástupu. Dvě pracovnice knihovny vybíraly
vstupné. Měly co dělat, aby odbavily tolik lidí.

Netrvalo dlouho a začala mě trápit představa, kam půjdu
na WC, když v Přelouči nefungují veřejné záchodky. Čím víc
jsem na to myslela, tím byla potřeba naléhavější. Určitě jsem
se svým problémem nebyla sama. Byly tam i jiné babičky, do-
konce i těhotné maminky. Ženské to nemají jednoduché. Ma-
lé děti mohou jít kamkoli, ale co my?

Okamžik vyhledat WC nevyhnutelně nastal. Vyčkávání
ve frontě jsme s vnučkou vyměnily za pátrání po záchodech.
Poté, co jsme ověřily, že „veřejné WC“ jsou skutečně zamče-
né, začaly jsme v naději na úspěch jinde obíhat náměstí.
V restauraci U Jiřího v tu dobu bylo ještě zamčeno. Zkusi-
ly jsme restauraci U Raka. Tam se právě uklízelo. Přestože
se na mě zaměstnanci dívali dost udiveně, když jsem vysvět-
lovala svou situaci, smilovali se nade mnou. Úleva! Podě-

kovala jsem a omluvila se za pošlapanou čerstvě setřenou
podlahu. 

A hurá na trasu a sbírání razítek! Získané zpoždění bylo
znát. Měla jsem obavy, že celý program nestihneme. Rady hlou-
pému Honzovi, posezení na lopatě ježibaby, chytání ryby i zahá-
nění draka jsme úspěšně absolvovaly a konečně jsme stanuly
na hradě u princezny, kde jsme dostaly krásnou odměnu. Byly
jsme na konci Pohádkové cesty. Stihly jsme to jen taktak. Všech-
ny pohádkové bytosti už balily a opouštěly stanoviště. „Babičko,
tady nemusíš hledat WC. Tady jsou keříky!“ radila mi vnučka. 

Zbývalo ještě malování na obličej. Tomu předcházela další
hodinová fronta, ale vydržely jsme. Obdivovala jsem paní, kte-
rá s obdivuhodnou zručností a rychlostí kreslila dětem na ob-
ličej nádherné kreace na přání. Co jich musela za to odpoled-
ne namalovat! Vnučka chtěla namalovat kočičku. Odcházely
jsme jako poslední asi v 19.30. Bylo to náročné, ale byly jsme
spokojené, že jsme to všechno zvládly. 

Akce, na které se podílelo 10 pořadatelů a 18 partnerů by-
la velmi pěkně připravená - všechna čest! Dětem se určitě moc
líbila. Pro příště by stálo za to zvážit způsob odbavování fron-
ty při vstupu do parku. 

A co se toalet týká: „Babičko! Příště, jestli se v Přelouči nic
nezmění, sez doma na zadku, nebo si s sebou vezmi „PAM-
PERSKU!“

Za všechny, kdo se mnou cítí a souhlasí
Ilona Grohmannová

Pohádková cesta po Slavíkových ostrovech

Přeloučská kapela Crionic: „Odborná porota 
na 7. ročníku TPCA Beat Festu 2014 v Kolíně

rozhodla o našem prvenství!!“
Martin Kočí, zpěvák kapely: „Seděl jsem na tribuně mezi dvěma tisíci diváky a sledo-



Perlei byla používaná již dávno pro
svůj zdobný charakter a vysoký lesk, pře-
devším v oblastech svých naleziši - na
Dálném východě a v Orientě. Nejstarší
evropské předměty, zdobené perletí, po-
cházejí z 16. století. Materiálem pro ev-
ropské perleiářství byly schránky sladko-
vodních perlorodek. Sladkovodní perlei
nemohla ovšem konkurovat pro znečiš-
iění vodních toků v evropských řekách
mořskému materiálu v množství ani ja-
kosti. 

V předminulém století, když v Americe
přišly do obliby perleiové knoflíky, spotře-
ba perleti jako suroviny značně stoupla.
Začala se proto dovážet ze vzdálených
naleziši (Tichomoří, Japonsko, Afrika). 

Do Čech se perleiářský průmysl do-
stal zhruba v pol. 19. století. Vůbec prv-
ní dílna na zpracování perleti byla za-
ložena v r. 1858 Františkem Koudelkou
právě v Přelouči. Postupně se perleiářství
rozšiřovalo i v jiných částech Čech (Ži-
rovnice, Cheb, Tachov). V 60. letech před-
minulého století se začalo perleiářství na

Přeloučsku rychle rozvíjet. V krátké době
se stalo hlavním zdrojem obživy místních
obyvatel a rychle se rozšířilo do okolních
obcí. Technologie výroby byla zpočátku
značně nedokonalá a primitivní. Jedinou
cestou, jak získat suroviny, nástroje a jak
hledat odbytiště svých výrobků byla pro
perleiáře Vídeň. Vídeňským obchodníkům
se pak odevzdávaly hotové výrobky, ti je
expedovali dále - převážně do USA. Nej-
větší rozmach zaznamenalo perleiářství
na Přeloučsku v 80. letech 19. století. V té
době bylo v Přelouči sedm větších a dva-
cet menších perleiářských podniků, které
zaměstnávaly často více jak sto dělníků.
Vysoký byl i počet perleiářských učňů.
V těchto letech se zde zpracovávalo až
20 vagónů perleti ročně. Rozkvět pak zá-
hy vystřídala krize. Podle tzv. ochranář-
ského zákona bylo na vyvážené zboží
do USA uvaleno vysoké clo (na perleio-
vé knoflíky až 200 %). Dále začala na-
růstat na evropském trhu konkurence,
hlavně z Japonska. Perleiáři u nás se nej-
prve snažili čelit konkurenci, snížením

ceny zboží a začalo se vyrábět i z podřad-
nějšího materiálu. Důsledkem toho však
bylo jen snížení výdělků venkovských vý-
robců, kteří byli nuceni svého řemesla
postupně zanechávat. 

Zániku perleiářství (lidově čamrdář-
ství) se snažilo zabránit místní Polabské
muzeum (nyní Městské muzeum). Po-
čátkem 20. stol. Začalo zřizovat odborné
kurzy, v nichž se vyučovalo výrobě umě-
leckých užitkových či upomínkových před-
mětů z perleti. Tyto kurzy vedl učitel z od-
borné perleiářské školy, která by zajišio-
vala výchovu budoucích řemeslníků po
umělecké stránce. Všechny tyto snahy
však padly rokem 1914 s vypuknutím
1. světové války. Válkou také definitivně
zaniklo i samotné perleiářské řemeslo
na Přeloučsku. 

V expozici perleiářství v Městském
depozitáři v Přelouči možno shlédnout
širokou škálu dobových předmětů, vyrá-
běných z perleti. 

Frant. Hollmann

Prameny:
Vlastivědná abeceda Dr. Pavla Theina, 
příloha Zpráv KPP - r. 1986, 
Sbírky Městského muzea v Přelouči
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! Premfoto Přelouč 

V padesátých letech se sešla v tehdejším Závodním klubu
ROH Tesla Přelouč skupina zájemců o fotografování. Většina
členů již ovládala základní techniku, takže v týdenních schůz-
kách členové vyhledávali hlavně partu lidí stejných zájmů. Vě-
kově přibližně stejní - fotografickou úrovní rovněž - jsme vlast-
nili na dnešní poměry směšně jednoduché fotografické přístroje
a zařízení. V krátké době se náš fotoklub stal oficielně jedním
ze zájmových kroužků ZK Tesla Přelouč. 

Brzy jsme přestali být spokojeni se svou činností spočíva-
jící hlavně ve vylepšování technické stránky fotografií, námě-
tově jednoduchých - ponejvíce soustředěných na rodinu a její
příslušníky - především dětí. Vzájemným hodnocením snímků
na pravidelných schůzkách se tříbily názory na fotografii a br-
zy jsme zjistili, že ta dosud praktikovaná dokumentární a ro-
dinná fotografie nás čím dál méně uspokojuje. Naše interní
soutěže vyhrávaly - sice tenkrát ojedinělé - ale všemi spontán-
ně uznávané tzv. výtvarné fotografie. To nás přimělo ke studiu
odborné literatury jak výpůjčkami v odborných knihovnách,
tak v odborných časopisech Čs. Fotografie a Revue Fotografie,
kde jsme měli možnost studovat reprodukce fotografií někte-
rých tehdejších předních čs. fotografů převážně profesionálů
a zcela výjimečně i některého zahraničního autora. V této do-
bě temna - nejen kulturního - se pod pojmem zahraničí jednalo
výhradně o „naše spřátelené státy v socialistickém společenství“.
V té době na sebe originálními záběry, často právě s paramet-
ry výtvarné fotografie upozorňovali především polští autoři, na
čemž měl zásluhu velký umělecký fotograf a dlouholetý pre-
sident polského fotografického svazu (Polskie tovarysztwo fo-
tograiczne) ve Varšavě p. Edvard Hartwig. V té době patřili Po-
láci k evropské fotografické špičce. V Polsku byla i v kultuře
situace volnější, takže tam byly pořádány a ústředím podpo-
rovány celostátní i mezinárodní soutěže. Právě z jedné takové
fotografické soutěže byl jeden z oceněných polských snímků
uveřejněn v našem časopise Čs. Fotografie. Autorem byl jakýsi
Piotr Widera z fotoklubu Katowice. Rozhodli jsme se ho požá-
dat o originál tohoto snímku pro náš klub s nejistou nadějí do
budoucna na nějakou formu spolupráce s ním. Vše šlo nečeka-
ně snadno, protože se jednalo o velmi příjemného a inteligent-
ního chlapce našeho věku, který nám ochotně zprostředkoval

i klubovou spolupráci s jeho mateřským kroužkem, druhým
největším polským fotoklubem, kterým právě Katowický byl. 

To bylo vlastně naše první pomyslné vykročení do zahra-
ničí. Náš kolega nám pravidelně po prostudování posílal zá-
padní odborné fotografické časopisy, které byly v Polsku běž-
ně k dostání, zatímco u nás byly nedostupné. Vyměňovali jsme
si s Poláky k hodnocení klubové kolekce fotografií a mnoho
se od jejich hodnocení naučili. Díky časopisům a hodnocením
jsme se mnohem rychleji zdokonalovali, až nás zlákaly ter-
míny a adresy západních mezinárodních fotografických salo-
nů v časopisech uveřejněných natolik, že jsme některé zača-
li autorsky obesílat. Naše činnost se stala ještě zajímavější,
a i když jsme neslavili zahraničí úspěchy příliš často, cenili
jsme si náš roční průměr 12 přijatých fotografií našich členů
na mezinárodních salonech. Naše činnost zdárně pokračova-
la ve všech směrech, spolupráci nám nabídl ještě další polský
klub v Miastku, až se přiblížil rok 1957 a s ním i smělé plány
pokusit se o zorganizování fotografické soutěže zatím celostát-
ního rozsahu s případnou další - zatím raději nevyslovovanou -
perspektivou.

Nadšením a elánem nabití fotoamatéři přeloučského ZK
ROH Tesly jsme ve svém plánu podnikání nepostrádali, ani
potřebnou dávku ctižádosti avšak dobře jsme si uvědomova-
li, že chceme-li začít nějakou akci s příznivou celostátní nebo
dokonce mezinárodní perspektivou, musíme přijít s něčím no-
vým, zajímavým. Při jedné z pravidelných klubových schůzek
byl zadán úkol pro každého přítomného člena do příští pracov-
ní schůzky navrhnout nějakou originální myšlenku do propo-
zic rodící se nové fotografické soutěže. Všichni jsme si byli to-
tiž dobře vědomi, že bez této skutečnosti je každá normální
a běžná soutěž vzniklá v neznámém sedmitisícovém městeč-
ku zcela bez šance na rozvoj a popularitu. Příští schůzka potvr-
dila správnost počínání, další budoucnost soutěže pak správ-
nost našich úvah.

Konec 1. části
Jaroslav Bulušek

Premfoto — Přelouč — Československo
1957—1972

PODZIMNÍ VÝLET 
pořádaný Sokolem Přelouč

ve středu dne 10. září 2014

Trasa výletu: Česká Skalice - muzeum textilu,
prohlídka města, Ratibořice - zámek, 

mlýn - Babiččino údolí.

Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin!!
Cena zájezdu dospělí 280,- Kč 
a pro člena Sokola 250,- Kč. 

Přihlášky u br. Brebery č. tel. 466 953 293, 
u ses. Bahníkové J. č. tel. 6002 611 733.



PODPORA PRO PĚSTOUNY
Na začátku prázdnin uspořádala naše organizace pro dě-

ti čtyřdenní zážitkový pobyt. Na tomto pobytu se sešly děti ze
služeb PODPORA PRO PĚSTOUNY, PODPORA RODINY - sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Jakub klubu, nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež. 

Pobyt jsme měli zajištěný v rekreačním areálu Ostružno
u Jičína. Během pobytu jsme navštívili Prachovské skály
a město Jičín, kde jsme si prohlédli Rumcajsovu ševcovnu.
Vystoupali jsme také po 156 schodech na vyhlídkový ochoz
Valdické brány. V rekreačním areálu jsme pro děti připravili
řadu různých her.

Vyjádření dětí: 
„Líbilo se mi cestování po Prachovských skalách a jídlo by-

lo chutné.“
„Nejvíce se mi líbily Prachovské skály a ranní rozcvička.“

Děkujeme Městu Přelouč, které nám poskytlo prostřednic-
tvím kulturního fondu na uskutečnění zážitkového pobytu fi-
nanční příspěvek. 

Mgr. Pavlína Křepská, 
vedoucí služby PODPORA PRO PĚSTOUNY

ZÁŘÍ V JAKUB KLUBU
Měsíc červenec se nesl ve znamení prázdninového odpo-

činku, užívání si dobrodružství a zábavy. Začátek prázdnin
jsme zahájili na rekreačním pobytu v areálu Ostružno u Jičína.
Dětem se v rekreačním areálu moc líbilo a odjížděly plny dojmů.

V klubu si děti užívaly prázdninového volna podle svých
zájmů, hrály různé hry a namalovaly mnoho obrázků. Posled-
ní červencový den jsme vyrazili na výlet do města Lázně Boh-
daneč. Počasí nám moc nepřálo, avšak na náladě nám to ne-
ubralo. Prošli jsme se po parku v městských lázních, prohlédli
městskou architekturu a náměstí s fontánami, které se dětem
snad nejvíce líbily. Vrcholem byla sladká odměna v cukrárně. 

Na děti se těšíme zase v září, kdy opět usednou do škol-
ních lavic. Tento měsíc věnujeme filmu a to při příležitosti Ce-

ny za dabing Františka Filipovského. S dětmi se společně po-
díváme na film, který pan Filipovský nadaboval. Jako každý rok
se uskuteční den otevřených dveří. 

Tímto zveme všechny rodiče, děti a veřejnost na Den
otevřených dveří v Jakub klubu, který se uskuteční ve čtvr-
tek 18. 9. 2014 od 12 do 17 hodin.

V září bude děti čekat překvapení v podobě nové trampo-
líny! S dobrovolníky připravujeme řadu aktivit - pokračovat bu-
de vaření a pečení, keramika, florbal, fotbal, ping-pong, zpívá-
ní i tanec. Mgr. Mirka Škávová,

sociální pracovnice

NÁBOR NOVÝCH
DOBROVOLNÍKŮ

Hledáme nové dobrovolníky, kteří ma-
jí volnou jednu hodinu týdně pro druhé.
V našem Dobrovolnickém centru je momen-
tálně aktivních 14 dobrovolníků, kteří pů-

sobí v Domově u Fontány, jedna dobrovolnice v charitním šat-
níku a 18 dobrovolníků v Jakub klubu. Z toho je 13 studentů
přeloučského gymnázia, 8 zaměstnaných dobrovolníků, kteří
věnují dobrovolnictví svůj volný čas po práci, 3 pečující o své
blízké si dobrovolnictvím zpříjemňují volný čas, 3 dlouhodobě
nezaměstnané našly v dobrovolnictví smysluplnou činnost,
3 studentky univerzit Pardubice a Hradec Králové, dále dvě žač-
ky základní školy pravidelně docházejí do domova se souhla-
sem maminky a jedna maminka na mateřské dovolené dochá-
zí do domova i s malou dcerkou. 

Nabízíme možnost realizovat se a udělat radost někomu
dalšímu. V Jakub klubu potřebujeme pomoc při doučování dě-
tí i při sportovních a dalších aktivitách. V Domově u Fontány
jsou to především rozhovory s obyvateli domova. 

Pokud máte zájem, budeme k dispozici v úterý 16. 9.
2014, 9 -12 a 14 -16 hod. v kanceláři na Masarykově ná-
městí 48, v Domově u Fontány ve stejný den 16 -17 hod.,
v Jakub klubu v rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 18. 9.
2014, 12 -17 hod.

Podmínkou pro dobrovolnickou práci je čistý výpis z regis-
tru trestů. Pojištění a zaškolení zajistíme my. Pokud máte zá-
jem, kontaktujte nás. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
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Bez Božího požehnání 
marné lidské namáhání!

Milí občané, pro mnohé začíná nový školní rok, někdo ško-
lu již dokončil a začíná mu škola života, práce, možná život
v manželství, nebo osamocení po smrti partnera, kdoví? Chce-

me začínat s Boží pomo-
cí? Církev se modlí hym-
nus: „Te Deum laudamus -
- Bože, chválíme Tebe“, na
začátku vlády za hlavu
státu, modlíme se na za-
čátku školního roku, ne-
bo i roku civilního vzývání
Ducha Svatého, ku pomo-
ci. Tak se modlí věřící na
začátku dne, jídla, v cír-
kevní škole na začátku
školního roku nebo někde
i začátku vyučování. Pro-
to se u věřících dělá sňa-
tek, začátek společného
života v kostele s knězem
s prosbou: „Ai nám Hos-

podin žehná, po všechny dny našeho života“. V kněžském se-
mináři jsme se modlili na začátku latiny modlitbu, která se
nachází i v denní modlitbě církve v Breviáři, i na Proglasu
(křesianském rádiu v ČR) z 1. týdne v pondělí při ranních
chválách: Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím
a provázej naše jednání svou pomocí, az konáme všechno,
od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboi on s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. A to
Vám přeji v září, odvahu, sílu a Boží požehnání. 

Váš otec Lubomír Pilka. 

Koncert v kostele sv. Jakuba
Srdečně vás zveme na koncert do kostela sv. Jakuba

na Masarykově náměstí, který se uskuteční v neděli 7. září

2014 od 17.00 hodin. Zazní skladby pro varhany (v podá-
ní Martina Jakubíčka), housle (Irena Bezdičková) a zpěv (Na-
za Bláhová) a to od autorů: A. Vivaldi; G. F. Händel; J. S. Bach;
J. Suk; A. Dvořák a jiné. Účinkující jsou hudebníci hrající ve
filharmoniích, sami hudbu skládají a učí nadané mladé hu-
debníky. Blíže se s nimi můžete seznámit níže v jejich živo-
topisech.

Irena Bezdičková

Brněnská rodačka (*1964), studium houslí započala na LŠU,
pokračovala na HTŠ při konzervatoři Brno, ve třídě prof. B. Kot-
mela a potom na konzervatoři Bratislava ve třídě prof. V. Pod-
hradské. Pokračovala soukromým studiem u prof. A. Šes-
tákové a později absolvovala mistrovské kurzy v Rakousku
u prof. R. Honecka, koncertního mistra Vídeňských filharmo-
niků. V letech 1985-89 působila ve Filharmonii Hradec Králo-
vé, od r. 1990 v orchestru Janáčkovy opery ND Brno, od r. 2000
na postu sólista orchestru. Kromě toho hrála v komorních or-
chestrech Capella Istropolitana Bratislava a Česká komorní fil-
harmonie Praha, taktéž je častým hostem ve Filharmonii Brno.
S těmito soubory absolvovala koncertní turné po Japonsku,
Španělsku, Andoře, Francii, Itálii, Řecku, Rakousku, Švýcarsku,
Německu, Holandsku, Belgii, Lucembursku, Dánsku, Polsku
a Slovensku.

Sólově vystupuje s předními brněnskými i zahraničními
klavíristy a varhaníky (např. doc. J. Král, M. Jakubíček, Maria
Gratia Bellocchio). Vystoupila také za doprovodu komorního
orchestru Czech Virtuosi, Komorního orchestru Český Krumlov
a Salonního orchestru Brno v České republice a na Slovensku.
V r. 2013 účinkovala např. na Mezinárodním hudebním festi-
valu Janáčkovy Hukvaldy. Působí i pedagogicky, věnuje se pře-
devším výchově talentovaných dětí, z nichž někteří její žáci
získali již několik ocenění na houslových soutěžích: na Me-
zinárodní houslové soutěži v Nové Pace, v okresních kolech
soutěží ZUŠ v Brně a na Soutěži Újezdská notička její žáci
získali v letech 2009-2014 1., 2. a 3. ceny.

Martin Jakubíček 

Narodil se roku 1965 v Brně v rodině hudebníka. V letech
1980-86 navštěvuje konzervatoř, cembalo a skladba. Pokra-
čuje na JAMU, kde se výrazně zabývá improvizací. JAMU re-
prezentuje na mezinárodní varhanní soutěži J. S. Bacha v Lip-
sku a na varhanní soutěži Pražského jara. Získává hlavní ceny
na Interpretační soutěži ČSR a SVOČ. Své znalosti si rozšiřuje
na mistrovských kurzech v rakouském Millstadtu. Kromě sólo-
vé koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) pů-
sobí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných
komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabý-
vajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby.
Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je
vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunen-
sis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonic-
ký sbor, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín,
Hudeček, Šporcl, Novák). Výrazně se exponuje i v menších ko-
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL
1. Svatý Václave, vévodo české země,

kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! 
Kriste, eleison.

3. Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison



morních souborech (Duo Seraphim, Concordia duo, Flores mu-
sicae, Duo 415). 

Ve snaze o co nejvyšší autenticitu využívá Martin Jakubí-
ček špičkových kopií klávesových instrumentů (anglický Vir-
ginal - 1650 Keene, kladívkový klavír-1795 Walter, replika ba-
rokního varhanního pozitivu, klavichord - 19. stol.). Pravidelně
vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie,
Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s Českým rozhla-
sem a televizí, Interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha
desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích. Ne-
méně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžér-
ská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišian, J. Černý),
Folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Rédl), rockové (Angelus
novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum,
Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet). Pro svou všestrannost
je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hu-
dební scény.

NaKa Bláhová 

V šesti letech řekla, že bude zpěvačkou. Nikdo jí to nevěřil.
A přece se dokázala prosadit. Prožila svoje dětství a dospívání
ve Svitávce. Vystudovala boskovické gymnázium a pedagogic-
kou nástavbu. Ve dvaceti letech přece jen vyrazila do světa, ni-

koho neznala, musela se prosadit sama. „Náhodou jsem se do-
zvěděla o nějakém konkurzu do divadla, šla jsem tam a oni
mě přijali,“ vzpomíná. Nastoupila do Brna do operety. Pět se-
zon zpívala v Redutě ve sboru, při tom studovala Akademii
múzických umění v Praze. V roce 1989 se stala sólistkou. Vy-
stupovala v řadě klasických operet a v muzikálech, například
ve Straussově Netopýrovi či Vídeňské krvi.

V roce 1995 přešla jako sólistka do Janáčkovy opery Ná-
rodního divadla v Brně, kde zpívala například v Pucciniho
opeře Bohéma nebo ve Smetanově Hubičce, Prodané nevěstě
a v Leoncavallově Komediantech. S operou vystupovala také
v zahraničí, a to v Rakousku, Německu, Itálii či Japonsku. Ho-
stovala i v Národním divadle v Praze. V současné době se vě-
nuje pedagogické a koncertní činnosti, každý den odpoledne
učí sólový zpěv na Základní umělecké škole se zaměřením na
církevní hudbu v Brně. Kromě žáků varhanické školy učí také
profesionální herce a zpěváky. Zhruba jedenkrát do měsíce
Naza Bláhová zpívá na koncertě. Doprovází ji filharmonický
sbor Beseda brněnská pod vedením Petra Kolaře. Vystupují
na koncertech duchovní hudby na Petrově a v kostelích po
okolí. Koncertovali také ve Francii a na Kypru. S manželem
a dvěma syny bydlí v Brně. Ráda se však vrací do Svitávky, kde
má rodiče.
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Kulinářské okénko !

Dobrý den vážení čtenáři. Prázdniny
za námi a nám zůstávají jen vzpomín-
ky. V mém případě i ty gastronomické.
Ti co byli na chaloupkách, pod stanem…
u nás v tuzemsku vzpomínají na vaření
„co dům dal“ a ti co byli v zahraničí za-
se na místní speciality. Nebudu daleko
od pravdy, když řeknu, že všichni se ale
těšili, co si uvaří, až budou doma. Já k nim
patřím také. Tuto realitu označuji s urči-
tým nadsazením jako cestu od brambor
a buřtů k pikantním minutkám a opačně.
A na co se těším já, když se vracím do-
mů? Na dobrou polévku:

Hovězí polévka s kysaným zelím
Co budete potřebovat: hovězí žebro,
kořenovou zeleninu (nešetřete s ní),
velkou cibuli, hrst kysaného zelí, má-
slo (RAMU), sůl, mletý pepř, bobkový
list, několik kuliček nového koření,
kyselou okurku
Postup: maso uvařte s kořenovou zele-
ninou doměkka. Na másle zpěňte drob-
ně nakrájenou cibuli, do které přidejte
zelí, nové koření, bobkový list, opepřete.
Se solí opatrně. Pod pokličkou duste do
změknutí zelí. Na závěr přidejte jemně
pokrájenou okurku, na kostičky pokráje-
né maso (bez loje), rozmixovanou zeleni-

nu (rozmačkanou vidličkou), zalijte vo-
dou. Můžete si do polévky přidat na kos-
tičky nakrájené brambory. 

Předkrm
Plněné sýrové trubičky
Co budete potřebovat - plátky sýra,
máslo (RAMU), měkký salám, naseka-
nou pažitku, roztíratelný sýr, trochu
rozmačkaného česneku, plnotučnou
hořčici. 
Postup: měkký salám rozmixujte, přidej-
te máslo, měkký sýr, pažitku, hořčici, špet-
ku česneku. Vše do hladka našlehejte.
Vzniklou hmotu rozetřete na plátky sýra
a zabalte do ruličky. Posypte sekanou
pažitkou. 

Hlavní jídlo
Hovězí plátky s hermelínem
Co budete potřebovat: plátky hovězí-
ho masa (zadní, roštěnky), hermelín,
pikantní kečup, ostrou hořčici (Dijon),
několik lžic sladké smetany, sůl, pepř.
Postup: plátky na tenko rozklepejte, mír-
ně osolte a opepřete, okraje plátku po
stranách nařízněte. Na jednu polovinu
plátků položte na tenko nakrájený her-
melín. Druhou polovinu plátku přeložte
na sýr. Okraje pečlivě rozklepejte tak, aby

s nich při tepelném zpracování sýr nevy-
tékal. Na oleji je zprudka z obou stran
osmahněte. Podlijete vodou, přidejte hoř-
čici a duste pod pokličkou do změknutí.
Občas promíchejte, případně podlijte vo-
dou. Plátky vyjměte a do výpeku přidejte
kečup, případně dle chuti hořčici a za stá-
lého míchání prohřejte. Na závěr omáč-
ku zjemněte smetanou. Maso vraite zpět
a můžete podávat. Nejlépe s bramborou
kaší. K jídlu si udělejte rajčatový salát
s jemně pokrájenou cibulkou, ochucený
vinným octem, pepřem, solí a cukrem, za-
kápnutý lžičkou olivového oleje.

Dezert
Jablkové lívanečky
Co budete potřebovat: 3 dcl hladké
mouky, 3 dcl mléka, 3 dcl nastrouha-
ných jablek, 1 prášek do pečiva, 1 lží-
ce cukru, 1 vajíčko, olej na smažení,
šlehačku, ovoce dle vlastního výběru,
marmeládu. 
Postup: v mléce rozšlehejte vajíčko, k ně-
mu pozvolna přisypávejte mouku s cuk-
rem a práškem do pečiva na závěr vmí-
chejte jablka. Smažte nelépe v lívaneční-
ku. Můžete ale použít i pánvičku. Hotové
lívanečky si ozdobte dle vaší fantazie či
chuti. 

Tak si představuji uvítací menu, když
se po čase vrátím z jižních krajin. Zkus-
te to také. Přeji dobrou chui. 

Pavel Culek

Kulinářské okénko



Před 100 lety se svět ocitl v diplomatickém kolapsu. Stači-
ly dva výstřely z poloautomatické pistole ráže 7,65 mm Brow-
ning a 50 milionů lidí rukovalo na frontu, 8 milionů zahynulo
v zákopech 1. světové války v blátě, sněhu, zásahem kulky, pro-
bodením bodákem, roztržení granátem.

V červnu 1914 v ulicích Sarajeva zavraždil atentátník Gav-
rilo Princip arcivévodu a následníka rakousko-uherského trů-
nu Ferdinanda d’Este a jeho ženu Žofii Chotkovou.

Měsíc po této události bylo ohlašováno na všech rozích, že
,milovaný z boží milosti císař rakousko-uherský Franc Josef I.,
s lítostivým srdcem velkého lidumila je nucen vypovědět ne-
šiastnému Srbsku válku‘.

Letos si připomínáme stoleté výročí tragického vyhlášení
války na svátek sv. Anny 26. července 1914. Tato zásadní his-
torická událost změnila tvář světa i osudy mnoha lidí víc, než
druhá světová válka.

Samostatný český stát by bez porážky centrálních mocnos-
tí nikdy nevznikl. Porážka Německa a Rakousko-Uherska, roz-
klad jejich armád a totální vyčerpání vytvořily unikátní situaci,
v níž se Masarykově a Benešově akci podařilo získat podporu
vítězů pro vznik nového státu - Československa. Bez válečné
porážky by čeští Němci a Německo nikdy vznik Čechy vedené-
ho státu nepřipustilo.

Rovněž je důležité vzpomenout 100 let vzniku českoslo-
venských legií, jejichž zásluhou češi patřili po skončení války
k vítězným mocnostem. 

Stovky a možná tisíce pomníčků rozsetých po českých měs-
tech a vesnicích nám dodnes připomínají padlé vojáky a le-
gionáře za první světové války. 

Tyto pomníčky nejsou jedinou připomínkou událostí před
sto lety. Po mnoha legionářích se zachovaly jejich potomkům
také psané paměti. Jedním z nich, který neskončil v zapomně-
ní a byl dokonce vydán tiskem je památkou na Jana Večeřu -
- legionáře a podnikatele z Polné. 

,Paměti Jana Večeři legionáře z Polné‘ vyšly k 100. výročí
Velké války, vlastním nákladem Lumíra Kysely dne 29. 5. 2014.
Historický rodinný dokument po dědečkovi paní Ivy Kyselové
i po stu letech působí živě. Nyní nastal vhodný čas po 100 le-
tech si zapomenuté zážitky nejen z první světové války připo-
menout. Útlou knížku darovala vnučka pisatele do Městské
knihovny v Přelouči a též do Muzea v Polné. I když své zápis-
ky nazval Jan Večeřa ‚Deník můj psaný do poznámek v zajetí
na Sibiři‘, které zdaleka nejsou jen o válce. Pečlivě jsou v ní
zapsány události z dětství, začátky podnikání před válkou a po
válce příběh ze života v První republice. 

Jan Večeřa se narodil v Polné 10. 1. 1890. Rád vzpomíná
na své dětství, nejkrásnější dobu. Když skončil školu v Polné
roku 1904, začal se učit řemeslu truhláře. V 17. letech se vy-
učil a jeho život se změnil. Nastala doba, kdy se mu otevřel
přístup do společnosti, ale také do Sokola. Zjistil, že je třeba
poznat svět, ačkoliv rodiče z jeho rozhodnutí nadšení nebyli,
přesto odjíždí pracovat do truhlářské firmy v Semilech. Nebyla
to jediná firma, kam odešel pracovat. Později odjel do Vamber-
ka, našel si práci ve velmi dobře strojově vybaveném truhlář-
ském závodě. Tam se seznámil s chlapcem, který studoval na
Chrudimské průmyslové škole, což ho nejvíce zajímalo. Infor-

mace byly pro něj ohledně školy důležité, chtěl na Chrudim-
ské průmyslové škole také studovat. Od rodičů získal svolení
i peněžitou podporu. Prvním krokem když skončil studium, by-
lo jeho předsevzetí postavit dílnu a převzít živnost po otci. Kou-
pil pozemek a roku 1913 začal stavět, objednal si potřebné
stroje. Stavba pokračovala velice rychle, za 8 neděl již praco-
val v nové dílně. Chtěl se oženit s Marií Hachovou, dohodli se,
že na den sv. Anny 26. července se vezmou. 

Ráno byla vyhlášená částečná mobilizace. Jan Večeřa se
musel ve 24 hodinách dostavit ke svému pluku. Bylo mu hroz-
ně, jak popisuje: „Závod byl v plném chodu a na dobré cestě.

Situace to byla hrozná, staří rodiče a slečna Marie, se kte-
rou jsem se chtěl právě oženit, jak jsme měli ujednáno na den
sv. Anny.“ 

Ve svých pamětech Jan Večeřa dobře vystihl, jak do jeho
a nejen jeho klidného života najednou zasáhla první světová
válka. V podobné situaci se určitě nacházely miliony dalších
lidí. Snad proto jsou jeho paměti tak živé.

Pokračování v příštím vydání Roštu
Marcela Danihelková
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Sto let od počátků první světové války — 
Paměti Jana Večeři, legionáře z Polné 



Polabí - zlatý pruh země české - se
svým přírodním zlatem - obilím, patřilo
a stále patří k cennostem našeho kraje
kolem řeky Labe i celého státu - ČR. 

Počátky i rozvoj zemědělství zde na-
vazovalo na pradávné osídlení těchto
končin, pastevectví a lodní plavbu po La-
bi. Přinášelo obživu, zaměstnanost i dal-
ší možnosti uplatnění a výdělku zdejším
obyvatelům. Přivádělo sem obchodníky,
sezónní pracovníky i řemeslníky potřeb-
ných oborů. 

Zvýšení odbornosti a kvalitní země-
dělské produkce zajistila v Přelouči Zem-
ská odborná škola hospodářská a škola
hospodyňská. Otevření bylo uskutečněno
v roce 1907, do nové budovy k přestěho-
vání došlo 1909. U řeky Labe máme ny-
ní svůj domov i my…

Podmínky životní i pracovní jsou již
jiné, zaměřují se na průmyslovou výro-
bu, dopravu, obchod atd. 

Zemědělství zapomenuto není a ne-
může být ani v budoucnosti! V mnoha
rodinách jím prošlo několik generací.
Dovednosti, znalosti, zájmy a úzký vztah
k přírodě - hlíně i zvířatům - je stále živý,
aktuální a citově pevný. Současní zájem-
ci, pamětníci i pracovníci v zemědělství
jsou početnou a aktivní složkou spole-
čenského dění. Vracíme se k minulosti,
ceníme pracovitost, hospodárnost i do-
vednosti lidí minulých generací. Důleži-
té je i poznávání počátků zemědělské
techniky, dalších technických oborů i ji-

ných odvětví lidské činnosti, které nám
slouží v současnosti. 

V Jankovicích - vesnici na jih od Pře-
louče - nám nabízí bližší poznání uve-
deného námětu Štainerovo zemědělské
muzeum. U rodinné usedlosti Štainero-
vých je rozloženo v zahradní budově
i prostorách kolem ní. Několik generací
této rodiny se zemědělství plně věnova-
lo a platí to dodnes. Potřeby pro zajiště-
ní každodenního živobytí, polních pra-
cí, dobytka, domácnosti můžeme zde
vidět dnes… Rozvoj techniky - hlavně
18. a 19. století našel své místo i v ze-
mědělství. Její uplatnění v dalších obdo-
bích zde poznáváme blíže… Jednodu-
ché zemědělské stroje, traktory a další
vybavení zemědělců je možné porovnat
se současnou výrobní a prodejní nabíd-
kou. Prostorami muzea provádí zájemce
nejčastěji majitel a organizátor p. Vác-
lav Štainer ml. nebo jeho otec Václav Štai-
ner. Vytvořená expozice je sestavena ze
zařízení a vybavení bývalých zeměděl-
ských objektů nebo soukromých majite-
lů. Vznikala dlouho, vyžádala si značné
finanční i pracovní nároky. Vše dostup-
né z této oblasti je zde sbíráno, opravo-
váno, zpřístupněno zájemcům. 

Štainerovo zemědělské muzeum při-
vádí v současné době do Jankovic nejen
soukromé zájemce, ale stává se i dalším
místem společenského dění Přeloučska.
Každoročně - v červnu - do Jankovic přijíž-
dějí i členové Veterán klubů zaměřených

na automobily, motocykly a hlavně trakto-
ry - nejstarší a nejnovější. Je porovnáván
jejich vzhled, vybavení, možnosti využití
v současnosti i dřívější době. Toto slavnost-
ní setkání je pojmenováno - TRAKTORIÁ-
DA. Zájemců je hodně… Tento den je
také dnem otevřených dveří Štainerova
muzea. Na prohlídku exponátů navazuje
přátelské posezení, možnost využití do-
brého pohoštění, příjemné setkání zná-
mých… Rozlet poznatků i obdivu umož-
nila také Česká televize Praha dne 13. 7.
2014 vysíláním příspěvku v pořadu Tou-
lavá kamera. Byl natočen u Štainerů v Jan-
kovicích. Přinesl nové poznatky o životě
a zajímavostech našeho Polabí. 

A současnost? Přibývá návštěvníků,
zájemců o informace i exponáty. Do Jan-
kovic přijíždějí i ze vzdálených míst Čech,
např. Ústí nad Orlicí, Jablonného nad
Orlicí, Plzně, Prahy… Jejich průvodcem
je V. Štainer st., který sympatickým způ-
sobem jako spolutvůrce, pamětník i spo-
lupořadatel dovede zaujmout a odpově-
dět na zadávané otázky. 

Oceněna a kladně hodnocena je
i skupina spolupracovníků - většinou
místních lidí - návštěvníky Jankovic při
těchto setkáních. Příprava pohoštění, pé-
če o návštěvníky, čisto a pohoda je samo-
zřejmostí. Děkujeme! 

Do příštího období přejeme jen vše
nejlepší a jsme vděčni za vznik další za-
jímavosti kolem nás…

Mgr. L. Riegrová 
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Zajímavosti kolem nás… !

Štainerovo zemědělské muzeum

Nejmladší cvičenci zakončili svůj cvičební rok tradičně ná-
vštěvou ZOO v Liberci. Za pěkného počasí si děti a rodiče pro-
hlédli zvířata a někteří stihli i botanickou zahradu. Dětem se
nejvíce líbili sloni, žirafy, opice a hlavně kozy, mezi které si mo-
hly vlézt a krmit je.

Pravidelné cvičení zahajují 2. týden v září. Přijzte 4. 9. na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

V SOKOLE se cvičí už od září:

Oddíl Den Čas

Rodiče a děti ÚT/ST 15 - 16 / 9 - 10
Předškolní děti ÚTERÝ 16.00 - 17.00
Školní děti ČTVRTEK 17.00 - 18.00
Gymnastika ÚT/ČT 18.00 - 20.00

Cvičení v SOKOLE pro rodiče s dětmi



Na začátku nové sezóny přinášíme čtenářům Roštu opět
novinky ze světa přeloučského florbalu. Než se však dostaneme
k nové sezóně 2014/15, rád bych se ještě krátce vrátil k letoš-
ním prázdninám. To proto, že letos náš oddíl pořádal vůbec
první soustředění našich nejmladších florbalistů a flor-
balistek v historii oddílu.

Cílem práce oddílu s mládeží je totiž s rozšiřující se člen-
skou základnou chlapců i dívek kromě rozvoje florbalových do-
vedností i rozvoj všeobecných sportovních dovedností a v nepo-
slední řadě pak i rozvoje schopností dětí začlenit se do kolektivu
a přirozeně se v něm pohybovat a projevovat.

Proto jsme uspořádali týdenní soustředění nejen sportovně
zaměřené, ale uzpůsobili jeho program právě výše uvedeným
zásadám pro činnost s našimi nejmenšími, tedy od mladších žá-
ků a žákyň až k našim nejmladším - přípravkám chlapců i dí-
vek. Hlavní osou tábora se tak stala celotáborová hra, při kte-
ré družstva složená ze všech zúčastněných ročníků chlapců
i dívek, a tedy spolupracující napříč věkovými kategoriemi, ces-
tovala pomyslně přes všechny kontinenty světa. Každý den byl
pak tematicky zaměřen na jednotlivé světadíly, a to s nejen
sportovními hrami charakteristickými pro ten který světadíl. Ce-
lým dnem děti provázel vždy 1 vedoucí, patřičně nalíčený dle
příslušného kontinentu naší zdravotnicí a nechybělo ani pře-
padení od pirátů, jak je z připojených fotek patrné. 

Vzhledem ke kladným ohlasům jak zúčastněných dětí, tak
i jejich rodičů, hodláme v podobném duchu rozšiřovat činnost
oddílů florbalu u těchto věkových kategorií i v nadcházející
a dalších sezónách. To vše je ovšem možné jen díky našemu
trenérskému týmu, který se významně rozšířil o hráčky a hráče
našich dospělých družstev, kterým bych touto cestou rád po-
děkoval za jejich aktivitu a snahu. Přeci jenom věnovat týden
vlastní dovolené či prázdnin dětem z našeho oddílu bez ná-
roků na jakoukoliv odměnu není v dnešní době zase až tak
běžné - moc díky!

Právě již zmíněné rozšíření trenérského týmu, který byl kom-
pletně proškolen vzdělávacím systémem České florbalové unie,
nám umožnilo i rozšířit počet družstev, které jsme pro novou
sezónu přihlásili do soutěží. Kromě 2 družstev mužů, 1 družstva
žen, dále pak juniorů, dorostenců a starších žáků, tak budou
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Velké míče STŘEDA dle dohody
ŽENY + VG ÚT/ČT 19.00 - 20.00
Mix cvičení pro ženy PONDĚLÍ 19.30 - 20.30
JÓGA STŘEDA Od 8. 10.
Badminton dle zájmu a dohody

Nejbližší plánované akce:

4. září - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 16 h
10. září - PODZIMNÍ VÝLET

Sledujte aktuality na sokol-prelouc.webnode.cz

Orel Přelouč - oddíl florbalu

Přepadení soustředění piráty

Nejmladší účastníci soustředění v Asii Rozcvička s Afričanem Elévové na návštěvě v Antarktidě



pravidelně trénovat a soutěže hrát i družstva elévů, elévek,
mladších žáků a žákyň (včetně starších žákyň) a přípravky
chlapců a dívek. 

Pozitivní zprávou pro rodiče dětí pak bude zejména to, že
i v nové sezóně nebude nucen oddíl díky podpoře Města Pře-
louč a Skupiny ČEZ a.s. zvyšovat členské příspěvky, které zů-
stanou jako dosud na částce 1.000,- Kč za pololetí. K tomu pak
ještě podotknu, že se pro novou sezónu vytváří nově systém
spolupráce rodičů s oddílem při zajištění cest družstev k zá-
pasům tak, aby pokud možno spravedlivě zohlednil úsilí těch
rodičů, kteří pojedou se svými dětmi o víkendech na mistrov-
ské zápasy.

Všechny další a podrobnější informace k činnosti oddílu
florbalu v nadcházející sezóně pak jsou zveřejněny na našich
vývěskách po městě a u Orlovny a též se je dozvíte také přímo
na otevřených náborových trénincích pro jednotlivé kategorie,
které oddíl bude pořádat v druhém týdnu v září, tedy v úterý
9. a ve čtvrtek 11. září. K dotazům je též možno případně vy-
užít telefonický kontakt na předsedu oddílu 732 610 593,
který je určen pro ty z vás, kteří byste měli zájem zkusit aktiv-
ně hrát florbal, případně chtěli přihlásit své dítě do florbalové-
ho oddílu.                                             Mirek Kumstýř

Na závěr pak zveme fanoušky florbalu na mistrovské zá-
pasy florbalu v městské hale v Přelouči (v ulici Za Fontánou)
koncem srpna, v září a na začátku října:

Muži A, 1. kolo Poháru České pojišzovny - sobota 30.
a neděle 31. srpna:
so 10:00 FBK Univerzity Karlovy - FBC Kutná Hora
so 11:30 Orel Přelouč - Piráti Chrudim
so 13:00 RFK Pohoda Praha - FBK Univerzity Karlovy
so 14:30 FBC Kutná Hora - Orel Přelouč
so 16:00 Piráti Chrudim - RFK Pohoda Praha
ne 9:00 Orel Přelouč - FBK Univerzity Karlovy
ne 10:30 FBC Kutná Hora - RFK Pohoda Praha
ne 12:00 FBK Univerzity Karlovy - Piráti Chrudim
ne 13:30 RFK Pohoda Praha - Orel Přelouč
ne 15:00 Piráti Chrudim - FBC Kutná Hora

Dorost, 2. liga, skupina 4 - neděle 21. září:
9:00 Orel Přelouč - Piráti Chrudim

10:30 FBŠ Všestary - FBC Dobruška
12:00 FBC Hradec Králové - Piráti Chrudim
13:30 Orel Přelouč - FBŠ Všestary
15:00 FBC Dobruška - FBC Hradec Králové

Muži B, Pardubická liga - neděle 5. října:
9:00 Orel Přelouč B - Draci Lanškroun

10:30 ASPV Holice - ŽSK Třemošnice
12:00 Draci Lanškroun - Respect Heřmanův Městec
13:30 Orel Přelouč B - ŽSK Třemošnice
15:00 Respect Heřmanův Městec - ASPV Holice
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Fichtl Cup 28. 6. 2014 Přelouč
V sobotu 28. 6. 2014 na tankovém polygonu firmy Excali-

bur Army, s.r.o. hrály hlavní roli motocykly zn. Jawa o obsahu
do 50 ccm. Odehrával se zde již 8. ročník přeloučského Fichtl
cupu. Každoročním pořadatelem závodu je Cross Club Přelouč.

Čtyřhodinového závodu se zúčastnilo 24 motocyklů - 13 ori-
ginálů a 11 speciálů. Jezdci museli zvládnout nejen prudký vý-
jezd, ale i již pověstného „přeloučského šneka“.

Po velkém boji originálů se stala vítězem posádka ze Sta-
rých Čívic - Mzyk David a Mzyk Zbyněk, na druhém a třetím
místě se umístili domácí borci. Stříbro si odnesl Tauscher Petr

a Šebestián Ondřej, bronz si vybojoval Kozumplík Petr a Dri-
ml Jiří.

V kategorii speciál se na prvním místě s celkovým počtem
99 ujetých kol umístil Koutský Petr, druhé místo obsadil Kopecký
Petr a Rulík Petr, bronzový skončil Chrtek Jiří a Chrtek Miloslav.

Velké poděkování patří všem sponzorům, především firmě
Excalibur Army, s.r.o., kteří zapůjčili polygon a městu Přelouč,
díky kterému mohli být obdarováni všichni jezdci.

Andrea Tauscherová,
Cross Club Přelouč



Čas letí jako bláznivý. A nevyhýbá se ani klubu HC Jestřá-
bi Přelouč. Ten letos slavil již 20 let od svého založení. V roce
1994 byl založen Martinem Šmídem a Miroslavem Štajnerem
a přes okresní soutěž se dostal hned do kraje a v roce 1997
úspěšně prošel baráží do 1. Národní hokejbalové ligy, kde pů-
sobí až do dnes. V současné době má klub celkem čtyři týmy,

muže A a B, ženy a starší žáky. A letošní oslavy? Jestřábi jsou
známi svou organizací podobných akcí, ai již turnajů ve dne
či v noci, maratónu, který úspěšně zapsali do České knihy re-
kordu v Pelhřimově v roce 2012, nebo pořádáním tradiční pře-
loučské zimní ligy. Letos si k oslavám dali i pěkný dáreček, když
po dlouhé době postoupili do semifinále národní ligy a nechy-
bělo mnoho a prošli až do finále této soutěže. Při oslavách ne-
směli chybět ani bývalí soupeři a kamarádi z jiných týmů a tak
se zde objevila početná skupina z Nové Včelnice, dále kluci
z Dobřan, Třemošné nebo Nového Strašecího. A o zábavu by-
lo postaráno. Den začal zápasem starších žáčků proti rodičům
a funkcionářům, kteří však nastoupili s hokejkami na druhou
stranu. Pak se představily Roštěnky v souboji s děvčaty ze Svít-
kova, následoval miniturnaj, do kterého se zapojil B tým Jestřá-
bů, Opatovice nad Labem a Fan club Jestřábi. Na program při-

šel i zápas výběru lig proti A týmu Jestřábů a jako poslední
na plac vyběhli veteráni ligy proti veteránům Jestřábů. Takže
hokejbalu bylo plné hřiště celý den. Před posledním utkáním
byli do Síně slávy klubu uvedeni bývalí hráči - Martin Růžek,
Radim Hrubeš, Michal Štajner, Marek Jurkas a dlouholetý funk-
cionář Rostislav Sukup. Po celý den se všichni dobře bavili, by-

lo zajištěno bohaté občerstvení a až do pozdních nočních ho-
din se při hudbě debatovalo a hlavně vzpomínalo na příběhy
z dvacetileté historie. A že jich za tu dobu bylo...

HC Jestřábi Přelouč děkují všem, co s nimi přišli oslavit je-
jich jubileum a těší se brzy na viděnou.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
SŽ Jestřábi - Rodiče + funkcionáři 4:8
ROŠTěnky - Svítkov 1:4
FanClub Jestřábi - Opatovice n./L. 1:3
B-tým Jestřábi - FanClub 0:1
B-tým Jestřábi - Opatovicen./L. 4:4
A-tým Jestřábi - Výběr 1.NHbL 7:4
OldBoys Jestřábi - OldBoys ČR 5:6 pr.

- Libuna -
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HC JESTŘÁBI OSLAVILI 20 LET

TURNAJ O POHÁR LETNÍ POHODY 2014 (SOBOTA 2. 8.)

SKUPINA - A -

TPS GAMBRINUS - LaNo 2 : 1
Korel, Jirák - Veselý

SNACK DOBŘANY - EXTRÉM KLADNO 3 : 1
Česák 2x, Šlehofer st. - Husník

EXTRÉM KLADNO - TPS GAMBRINUS 5 : 3
Šíma 3x, Šoler, Husník - Korel 2x, Hutla

LaNo - SNACK DOBŘANY 2 : 5
Veselý, Novotný - Česák 3x, Michel 2x

TPS GAMBRINUS - SNACK DOBŘANY 0 : 6
J. Kovařík 2x, Michel, Česák, Šlehofer st., Šlehofer ml.

LaNo - HBC EXTRÉM KLADNO 4 : 7
Šimek, Veselý, Brožek, Kněžour - Šíma 3x, Rezek, 
Gierczynski, Šorel, Husník



SKUPINA - B -

B.S. BŘEHY - KOPEČEK ZMRZLINY 2 : 0
Drbohlav, L. Vlk 

FAN CLUB JESTŘÁBI - ALL HAWKS 0 : 6
Štefanský 2x, Šmíd 2x, L. Novelinka, Balada

ALL HAWKS - BEER STARS BŘEHY 2 : 1 s.n.
Šmíd 2x - Hackenberg

KOPEČEK ZMRZLINY - F.C. JESTŘÁBI 3 : 0
Šimek, Jiřík, Hofman

B.S. BŘEHY - FAN CLUB JESTŘÁBI 7 : 0
T. Vlk 3x, L. Vlk 2x, Moravec, Drápalík

KOPEČEK ZMRZLINY - ALL HAWKS 2 : 1
Krejčík, Jandát - Příhoda

O 7. M Í S T O

LaNo - FAN CLUB JESTŘÁBI 0 : 2
P. Kmoníček, Rob

O 5. M Í S T O

TPS GAMBRINUS - ALL HAWKS 1 : 5
Hutla - Příhoda 2x, Slanina 2x, Štefanský

S E M I F I N Á L E

SNACK DOBŘANY - KOPEČEK ZMRZLINY 1 : 3
Šlehofer st. - Fišer 2x, Hofman

BEER STARS BŘEHY - EXTRÉM KLADNO 3 : 0
Moravec 2x, Pospíšil

O 3. M Í S T O

SNACK DOBŘANY - EXTRÉM KLADNO 2 : 1
Česák, Šlehofer st. - Šíma

F I N Á L E

BEER STARS BŘEHY - KOPEČEK ZMRZLINY 0 : 1 s.n.
Fišer 

KONEČNÉ POŘADÍ

1. HBC KOPEČEK ZMRZLINY
2. BEER STARS BŘEHY
3. TJ SNACK DOBŘANY
4. HBC EXTRÉM KLADNO
5. ALL HAWKS
6. TPS GAMBRINUS
7. FAN CLUB JESTŘÁBI 
8. LaNo

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ VÁCLAV ŠLEHOFER st. (TJ Snack Dobřany)

NEJLEPŠÍ STŘELEC RADEK ŠÍMA (HBC Extrém Kladno)
JOSEF ČESÁK (TJ Snack Dobřany)

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ ???

SOUPISKY TÝMŮ

HBC KOPEČEK ZMRZLINY
Jakub Ježek, Josef Krejčík, Tomáš Jiřík, Václav Jandát, Petr Ši-
mek, Martin Veselý, Tomáš Dvořáček, Jan Fišer, Jan Bílek, Petr
Škubník, Petr Hofman 

BEER STARS BŘEHY
Jaroslav Pospíšil, Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Martin Drápalík, Radek
Kopecký, Tomáš Havkenberg, Petr Ziegler, Jiří Kalousek, Lukáš
Drbohlav, Jan Čížek, Petr Sedmák, Luboš Moravec

TJ SNACK DOBŘANY
Angel Kovařík, Jan Kovařík, Václav Šlehofer st., Václav Šleho-
fer ml., Josef Česák, Filip Michel, Dominik Dušek, Daniel Hůr-
ka, Marek Hájek, Adam Sedláček, Miroslav Vísner

HBC EXTRÉM KLADNO
Milan Horáček, Jan Gierczynski, David Husník, Jakub Artl, Ond-
řej Joch, Lukáš Vojtěch, Adam Chobotov, Petr Adámek, Radek
Šíma, Jakub Rezek, Jan Šorel 

ALL HAWKS
Petr Novelinka, Lukáš Novelinka, Zbyněk Čapek, Lucie Čapko-
vá, Luboš Fialka, Radim Kubát, Vladislav Jezdinský, Jan Přího-
da, Martin Kazimír, Martin Šmíd, Marcel Slanina, David Štefan-
ský, Miroslav Dekereš, Libor Komůrka, Filip Balada, Roman
Štefanský, Roman Stoklasa

TPS GAMBRINUS
Ondřej Čermák, Michal Plháček, David Novotný, Lukáš Zítka,
František Walter, Sebastian Heřman, Dominik Jirák, Aleš Mít,
Lukáš Jirsa Lukáš Hutla, Radim Adámek, Luboš Moravec, Ra-
dim Hrubeš, Pavel Doležal, Lukáš Tesař, Stanislav Korel 

FAN CLUB JETŘÁBI 
Petr Kmoníček, David Václavek, Aleš Šejna, David Štainer, Jaro-
slav Linhart, Tomáš Suchánek, Pavel Rob, Petr Brykner, Martin
Vrabec, Ondřej Jeníček, Jakub Kmoníček, Michal Gabor, Luděk
Tesák

LaNo
Veronika Lacioková, Jan Novotný, Filip Zahaluk, Daniel Kněžour,
Dárius Brožek, Štěpán Bořek, Filip Oliva, Zdeněk Smolík, Ka-
rolína Nováková, Petr Šimek, Jan Pitor, Michal Křemenák, Jan
Veselý 

ROZPIS ZÁPASŮ 
HC JESTŘÁBI A-TÝM SEZÓNY 2014-15 NA ZÁŘÍ
ne 7.9. 14:00 TJ SOKOL PORUBA - HC JESTŘÁBI
ne 14.9. 14:00 HC JESTŘÁBI - 

- TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE
so 20.9. 14:00 TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI
ne 21.9. 14:00 HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B
ne 28.9. 14:00 SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI

ROZPIS NADSTAVBOVÝCH ZÁPASŮ 
HC JESTŘÁBI B-TÝM SEZÓNY 2013-14 NA ZÁŘÍ
ne  7.9. HC JESTŘÁBI - HBC JOKERIT CHRUDIM B
ne 14.9. DELTA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B
ne 21.9. HC JESTŘÁBI B - HBC PRETORIAN PARDUBICE 
ne 28.9. TJ CHLUBEC NAD CIDLINOU B - HC JESTŘÁBI B

- Fáda -
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1. turnaj - Vyškov - 2. místo
V první květnový den se začala série

šesti turnajů v rugby 7 mistrovství České
republiky. V letošní sezóně, byly dle loň-
ského rankingu ustanoveny čtyři ligy a my
jsme se stali dle loňského výsledku účast-
níkem I. ligy společně s extraligovými tý-
my Pragy, Sparty, Vyškova, Slávia a Dra-
gonu Brna. Úvodního turnaje se zúčast-
nili: Nevrlý David, Čížek Jakub, Mrklovský
Vojtěch, Šmíd Ondřej, Pánek Jiří, Musil
Petr, Čížek Jan, Kohout Jan, Fouchet Alex,
Martin Kohout a trenér Horáček Vojtěch

Ve skupině jsme se střetli s Drago-
nem Brno 32:5 (15:0) pětky: Fouchet,
Mrklovský, Musil 2x, Kohout Honza, Ne-
vrlý+KPP a s Pragou Praha, kterou jsme
též porazili 26:10 (7:5) pětky: Fouchet,
Nevrlý+KPP, Čížek Honza+KPP, Musil+
+KPP a postoupili do finále premiérové-
ho turnaje.

Ve finále jsme se utkali s vítězem
druhé skupiny Spartou Praha. Sparta má
neuvěřitelnou formu v klasických 15kách
a tu si přenesla i do sedmiček, které jed-
noznačně ovládla. Nakonec jsme favo-
rizované Spartě podlehli 7:31. Jedinou
pětku a kop proměnil Honza Kohout,

k té ho vybídl Alex svým únikem přes po-
lovinu hřiště.

2. turnaj - Praga Praha - 4. místo
Druhý turnaj jsme otevřeli utkáním se

Spartou, které nakonec po poločase 5:5
skončilo vítězstvím Sparty 17:5. V druhém
zápase jsme dokázali podruhé za sebou
porazit Dragon, a po poločase 12:5, jsme
celkově zvítězili 26:12. V boji o třetí mís-
to jsme nezvládli utkání s domácí Pra-
govkou a prohráli 7:33. Celkově čtvrté
místo není určitě zklamáním, hrajeme
s elitou Českého rugby a každý zápas
je hodně těžký. Po dvou turnajích stále
držíme velmi slibné druhé místo i když
je to bodově, vyjma první Sparty, velmi
vyrovnané.

Turnaje se zúčastnili: Staněk David,
Nevrlý David, Čížek Jakub, Kohout Jan, Čí-
žek Jan, Fouchet Alexandre, Kouba Pa-
vel, Dušek Jan, Pánek Jiří, Dostál Radek -
- realizační tým Horáček Vojtěch, Kohout
Martin, Musil Petr (zranění)

Body v turnaji: Sparta - Čížek Jan 5,
Dragon - Nevrlý 10, Kohout Jan 6, Do-
stál 5, Čížek 5, Praga - Čížek Jan 5, Ko-
hout Jan 2

3. turnaj - Slávia Praha - 1. místo
V neděli, 1.června, nás čekal na hřiš-

ti Slávie 3. turnaj mistrovství ČR. Rozlo-
sování nám do skupiny přisoudily týmy
Pragy a Slavie. Turnaje se zúčastnili: Da-
vid Staněk, David Nevrlý, Radek Dostál,
Petr Musil, Honza Kohout, Kuba Čížek,
Honza Čížek, Honza Dušek, Alex Fou-
chet, Vojta Horáček.

Turnaj začal naším utkáním s Pra-
gou. Čekal nás těžký zápas a v první půl-
ce jsme byli zaskočeni a neinkasovali
jsme hned v první minutě jen díky dobré
obraně Kuby Čížka. První pětku ale i tak
položila Praga po špatném přebrání hrá-
čů. To nás nakoplo a do poločasu jsme
stihli zápas dvěma pětkami otočit. Prv-
ní položil Kuba Čížek po pěkné souhře
s Musilem, a druhou položil Musil po
oběhnutí našeho vyhraného mlýna. Ve
druhém poločase Praga položila dvě pět-
ky a rázem vedla 17:14. V nastaveném
čase se podařilo Honzovi Čížkovi pronik-
nout po lajně a pár metrů před trojkoviš-
těm přihrál Fouchetovi, který položil pod
háčko a po infarktovém závěru jsme
utkání vyhráli 21:17. Tři kopy po pětce
si připsal Honza Kohout.

Ve druhém utkání ve skupině nás če-
kala domácí Slávie. Po velmi pěkné tak-
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tické hře jsme Slávii jednoznačně i 33:0
porazil a zajistili si tím finále. V prvním
poločase jsme položili 3 pětky, o ty se po-
starali bratři Čížkové a Petr Musil. Honza
Kohout všechny kopy proměnil - 21:0.
Ve druhém poločase položili ještě své dru-
hé pětky Musil a Kuba Čížek a s jednou
konverzí Kohouta a utkání zaslouženě
vyhráli.

Ve finále nás trochu překvapivě čekal
Dragon Brno, ale nutno říct, že na tom-
to turnaji hráli opravdu dobře. Utkání za-
čalo z ostra. Ve 2.minutě položil naší prv-
ní pětku Musil. Na místo toho, aby jsme
přidali další, tak jsme inkasovali a rázem
to bylo 7:7 a hrálo se zase od nuly. In-
kasovaná pětka nás ale nakopla a my
položili tři pětky, které nás uklidnili a vě-
řili jsme, že utkání dotáhneme do vítězné-
ho konce. Dvě pětky položil Honza Čížek
a jednu Musil. Druhý poločas byl vyrov-
naný a na obou týmech byla vidět únava.
Nejdříve Dragon snížil na 26:12, ale my
odpověděli pětkou Nevrlého a třetí pět-
kou Honzy Čížka. Dragon stihl ještě sní-
žit jednou pětkou, ale to bylo vše a my
mohli slavit výhru 36:19 a první vítěz-
ství v sedmičkovém turnaji.

Díky zaváhání Sparty, která skončila
na 4.místě jsme sice stále na druhém mís-
tě, ale už jen s dvoubodovou ztrátou na
čelo tabulky a udělali jsme si sedmibo-
dový náskok před Slavii a Pragou.

Body na turnaji: Honza Čížek 25 b
(5p), Petr Musil 25 b (5p), Honza Kohout
20 b (10 kpp), Kuba Čížek 10 b (2p), Da-
vid Nevrlý 5b, Alex Fouchet 5b

4. turnaj - Přelouč - 2. místo
V neděli 8. června se na našem hřiš-

ti odehrál, za velkého vedra, čtvrtý turnaj
mistrovství ČR v rugby 7´s. Turnaj byl
rozlosován do dvou skupin. Ve skupině
A hráli Vyškov, Praga a Sparta. Ve sku-
pině B domácí Přelouč, Slavie a Dragon
Brno. Na domácím turnaji jsme měli k dis-
pozici plnou soupisku. Turnaje se zúčast-
nili: Jan Čížek, Jakub Čížek, Jan Kohout,
David Nevrlý, Vojtěch Mrklovský, Petr Mu-
sil, Alexander Fouchet, Jiří Pánek, Radek
Dostál, Jan Stýblo, Jan Dušek a Štěpán
Trunec. V rezervě byli ještě trenér Vojtěch
Horáček, David Staněk a Martin Kohout.

K prvnímu utkání jsme nastoupili pro-
ti Dragonu, už po čtvrté v téhle sezoně.
Zápas nebyl vůbec jednoduchý, ale zvlá-
dli jsme ho a po vyrovnaném průběhu
vyhráli 19:10. Naše pětky položili: Hon-
za Čížek+KPP, Musil a Kohout+KPP

Druhé utkání proti Slavii mělo jedno-
značnější průběh. Útočnou hrou jsme Slá-
vii nedali šanci a zaznamenali celkem
7 pětek a zvítězili 45:0. Touto výhrou jsme
si zajistili už třetí finále v letošní sérii sed-
mičkovývh turnajů. Body: Musil 17 (3P,
1KPP) Kuba Čížek 7 (1P, 1KPP), Kohout
9 (1P,2KPP), Honza Čížek 5 (1P), Dostál
7 (1P, 1KPP)

Ve finále nás čekal těžký soupeř a tím
byla Sparta. Spartu jsme zatím letos ješ-
tě neporazili a to se nám bohužel ne-
podařilo ani na domácím hřišti. Poločas
jsme pětkou v poslední minutě vyhráli
12:10, ale ve druhém Sparta položila 2
pětky a turnaj vyhrála. Naše body v tom-
to utkání zaznamenal jen Musil za 2 pět-
ky a 1 KPP. 

Druhé místo je i tak pěkné. Důležité
je, že jsme si udělali osmibodový náskok
na třetí Pragu, Sparta má před námi 4 bo-
dy náskok, který se budeme snažit na
zbylých dvou turnajích smazat.

5. turnaj - Sparta Praha - 2. místo
Předposlední turnaj série mistrovství

České republiky se odehrál na hřišti Spar-
ty, lídra této soutěže. Turnaj na Spartě
jsme odehráli v plném počtu 12ti hrá-
čů - Nevrlý David, Stýblo Jan, Dostál Ra-
dek, Staněk David, Pánek Jiří, Kohout Jan,
Musil Petr, Čížek Jakub, Čížek Jan, Fouchet
Alex, Horáček Vojtěch, Kohout Martin. 

RC Přelouč - RC Vyškov 31:12 (24:0) 
body: Čížek Jan 5, Musil 10, Kohout Jan 9,
Čížek Jakub 7

RC Přelouč - RC Dragon Brno 14:7 (7:0)
body: Čížek Jan 5, Čížek Jakub 2, Musil 5,
Kohout Jan 2
RC Přelouč - RC Sparta 12:31 (7:12)
body: Fouchet 5, Čížek Jan 5, Kohout Jan 2

6. turnaj - Dragon Brno - 4. místo
V sobotu 21. června se uskutečnil po-

slední turnaj ze série šesti turnajů mis-
trovství České republiky v rugby 7. Hosti-
telem byl Dragon Brno. Vzhledem k tomu,
že byl poslední turnaj bodován dvojnásob-
ně museli jsme minimálně jednou vyhrát
ve skupině. Hráčský kádr čítal 12 hráčů,
který doprovodila četná skupinka fanouš-
ků. Na turnaj odcestovali: Musil, Čížek Jan,
Čížek Jakub, Nevrlý, Mrklovský, Stýblo, Do-
stál, Kohout Jan, Dušek, Fouchet, Pánek,
Horáček, Kohout Martin.

V prvním utkání jsme nastoupili pro-
ti Vyškovu a byl to nevídaný boj. Bohu-
žel se nám nedařilo tak jako v přede-

šlých turnajích a lehkost s kterou jsme
hráli v předešlých turnajích byla ta tam.
Vše jsme dohnali bojovným srdíčkem
a dokázali po velmi vyrovnaném průbě-
hu porazit Vyškov těsně 26:24 a zajistit
si tak druhé místo v celém mistrovství.
RC Vyškov - RC Přelouč 24:26
body: Kohout Jan 11, Musil 5, Čížek Jan 5,
Dostál 5

V druhém utkání jsme nastoupili pro-
ti Spartě a pokud jsme chtěli pomýšlet
na první místo museli bychom Spartu
porazit. Bohužel se nám nedařilo ani ten-
tokrát a ani na po páté jsme Spartu ne-
dokázali porazit a po prohře 36:10 na
nás čekal zápas o třetí místo v brněn-
ském turnaji.
RC Přelouč - RC Sparta 36:10
body: Musil 10

V souboji o třetí místo s domácím Dra-
gonem jsme nakonec prohráli a Dragon
nás poprvé se šesti vzájemných duelů
porazil. Tak jako v předešlých dvou zá-
pasech jsme se trápili a hra se nám ne-
dařila. V utkání jsme se ujali vedení 5:0,
ale pak už skóroval jen domácí Dragon
a zaslouženě získal třetí místo.
RC Dragon Brno - RC Přelouč 17:5
body: Čížek Jan 5

V turnaji jsme obsadili čtvrté místo
a i přes toto umístění jsme v celko-
vé tabulce skončili druzí a stali se vi-
cemistry České republiky v rugby 7.

Turnajů mistrovství rugby 7 
se zúčastnilo celkem 17 hráčů

6 turnajů - J. Čížek, Jak. Čížek, J. Kohout,
Nevrlý, Fouchet

5 turnajů - Musil, Pánek, Dostál 
4 turnaje - Dušek
3 turnaje - Mrklovský, Staněk, Horáček,

Stýblo 
2 turnaje - M. Kohout 
1 turnaj - Šmíd, Kouba, Trunec 

Bodovalo celkem 8 hráčů 
(369 bodů - 59 P, 37-KPP)

Musil - 98b (18P, 4KPP) 
H. Čížek - 86b (16P, 3KPP) 
H. Kohout - 81b (7P, 23KPP) 
K. Čížek - 28b (4P, 4KPP) 
Nevrlý - 27b (5P, 1KPP) 
Dostál - 22b (4P, 1KPP) 
Fouchet - 22b (4P, 1KPP) 
Mrklovský - 5b (1P) 

Martin Máza Kohout
Pavel Rocht Kohout
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Truckrialista Bohuš Čáp skončil při úvodním podniku ME ve
Francii na boudě a přišel tak o zlato. Podobně svoji Avii leh-
ce převrátil také v Drnovicích, kde ovšem nakonec dojel třetí.
O týden později se v rakouském Limbergu konečně dočkal zla-
ta. Přitom v kategorii startovalo sedm posádek. Navíc stříbro
vybojovala další česká posádka - Václav Kabourek s MB Uni-
mogem, který navíc díky dvěma zlatým a stříbru kraluje průběž-
nému pořadí s S2. Více již jeho navigátorka Katka Ventluková:

„Tak už jsme se konečně dočkali a to naše pravé místo by-
lo v Limnghu. V pátek při odjezdu jsme měli problémy s pře-
pravním vozidlem, jelikož nešlo řadit (nevypínala spojka), tak
jsme si mysleli, že to je potřeba pořádně odvzdušnit. Tak jsme
z Přelouče zamířili ke kamarádovi Rosiovi, zda nám s tím po-
může. Jenže ani po výměně hydraulického válečka posilovače,
to stále nešlo. Po několika hodinách už jsme věděli, že jsme
pro to udělali maximum, a že s tím bohužel už nic neuděláme,
že musíme sehnat náhradní přepravní vozidlo. 

To jsme sehnali díky Autocentru Hájek, který je i naším
sponzorem. Přijeli jsme do Limbergu cca o půl deváté večer, tak

jsme se domluvili s technickými komisaři, že se udělají přejím-
ky až ráno. Už od příjezdu co jsme viděli sekce, jsme věděli,
že to nebude tak lehké,“ líčí stresující začátek víkendu Katka
Ventluková. 

Sobotní přejímky proběhly bez problémů a mohlo se vyra-
zit do sekcí. Některé byly lehčí a některé zase velmi naostřené.
V poslední sobotní sekci jsme byli na druhém místě a na první
místo nám zbývalo dohnat cca 40 bodů. Na prvním místě byl
v té chvíli Team Kabourek. (čili další naši - pozn. redakce).

V neděli jsme jeli na první sekci, kde byl krásný výjezd. Pro
nás toto nebyl problém s Avií vyjet. Dalším šesti posádkám po
nás se to ale již nikomu nepovedlo vyjet. Tímto jsme se dosta-
li bodově na první místo a to jsme se snažili celou neděli udr-
žet. Občas nám do toho zapršelo, ale to nám zřejmě pršelo
štěstí - takže nakonec to vyšlo!“ dodala radostně Katka. 

Pavel Jelínek
mediaservis a
šéfredaktor TV MotorMIX a
MotorMIX.cz
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Po chvíli se zase ozývá Králičí hop - Přelouč. Nově učíme
i králičí agility, zde jej založil králík BUBU. V případě zájmu
o agility budou tréninky agility probíhat každou sobotu dopo-
ledne. Agility s králíky je podobné jako agility se psy - překo-
návají se různé překážky jako je tunel, slalom, houpačka, kla-
dina, A stěna, kruh, stůl a skočky. Agility teprve začíná, ale tady
se již vyučuje. 

Králičí hop - Přelouč (nedělní tréninky) nabírají nové členy.
V nabídce k vypůjčení jsou již noví ušáci jako třeba Flíček -
- úspěšný účastník ME i MČR 2013 nebo Paul Walker - špič-
kový a rychlý skokan. Více o ušácích na chs-checkers-happi-
ness.weebly.com. Hopáci v Přelouči se rozrostli o několik členů,
v současnosti nás skáče 7, což je krásný počet a nabíráme dal-
ší! Králičí hop změnil dokonce i vedení hopáků - Králičí hop
vede místo Anny M. nadějný hopák David Rozkošný.

Přibližně v polovině července se zde uskutečnily MINIZÁ-
VODY, více na: kralici-hop-novy-mesic.weebly.com. Minizávodů
se účastnili skoro všichni členové - Nikol, David, Bára, Viky, Al-

ča a bývalý člen Anča. Závodilo se v rovinkách - Lehká, Střed-
ní a Těžká a skoku do dálky a do výšky, na závěr jsme zvolili
hru duely, které s přehledem vyhrála Alča a Lucky. 

Těšíme se na nové členy, čekáme nová králíčátka, jak pro
výstavní účely, tak pro sportovní. V očekávání jsou krásné bar-
vy a vše s rodokmeny. Čekáme jeden vrh Dalmatinských straká-
čů rexů černých (možnost i černých králíčků s bílými lysinka-
mi a 100% plyšová srst u všech) a dále jsou v očekávání dva
vrhy Tříslový havanovitý po nádherném samečkovi Francisovi
ze Šumavy. David nabízí i morčátka a papoušky různých ba-
rev - konkrétně Andulky ☺

20. 9. 2014 se chystáme na závody a doufáme, že budete
držet palce i začátečníkům ☺

V případě zájmu o tréninky, rady apod. nás kontaktujte přes
webové stránky nebo na: n.capkova@email.cz nebo 773 466 240

Přijímáme děti i dospělé ☺ 
NIKOLA ČAPKOVÁ

HOPÁCI PŘELOUČ - NABÍRÁME NOVÉ ČLENY!

Bohouš s Katkou zlatí při ME v rakouském Limbergu



9 / 2014 39

Inzerce !

Inzerce



! Inzerce 

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 9 - 22. srpna 2014. Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 533 01 Přelouč,
IČO 00274101. Šéfredaktorka Martina Horáčková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1300, 

sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé armády 1665, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, 
podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.

Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

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


