


12. schůze Rady města Přelouče
proběhla 9. 3. 2015. Radní na ní pro-
jednávali mimo jiné zprávu o stavu a za-
jištění účetních a ekonomických činnos-
tí v organizaci Technické služby města
Přelouče.

Schválen byl dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na realizaci úprav budovy měst-
ského kina v Přelouči, nezahrnutelných
do předmětu prací hrazených z dotace
na zateplení objektu s firmou LANGERO-
NE SE, Pardubice za cenu 206.849,- Kč
včetně DPH. V rámci stavebních prací při
zateplování budovy městského kina by-
ly na základě požadavku provozovatele
kina realizovány dále uvedené víceprá-
ce, které nelze zahrnou do již uzavřené
dotační smlouvy zhotovitelem. Jedná se
o provedení nových omítek a výstavbu
nového pódia pro pořádání kulturních
pořadů v kinosále, mimoto je tímto do-
datkem řešeno i zhotovení ocelové pod-
pěrné konstrukce v kotelně. 

Dále rada města schválila smlouvu
o dílo na vypracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci chodníků a ve-
řejného osvětlení ve Štěpánově za ce-
nu 240.790,- Kč včetně DPH. Vzhledem
k tomu, že rozvod veřejného osvětlení je
veden v prostoru chodníků, je rovněž nut-
né vypracovat projektovou dokumenta-
ci i na jejich rekonstrukci. 

Dále rada schválila smlouvu o spo-
lečnosti veřejných zadavatelů uzavřenou
mezi městem Přelouč a příspěvkovými
organizacemi zřízenými městem za úče-
lem společného postupu při nákupu zem-
ního plynu a elektřiny pro rok 2016 na
Českomoravské komoditní burze Klad-
no. Protože jsou ceny na burze nejnižší
a jsou také ovlivněny objemem spotře-
by, je výhodné obchodovat co největší
množství. Proto se vyplatí založit společ-
nost zadavatelů, aby objem energií byl
co největší. Navíc lze pro všechny členy
společnosti garantovat slušné ceny, na
které by pravděpodobně samy nedosá-
hly. Příspěvkové organizace již o zámě-
ru nákupu na burze byly informovány. 

Projednán byl i záměr založení spol-
ku obcí Pardubická labská za účelem
realizace cyklostezky Pardubice - Týnec
nad Labem a rada doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit záměr, aby se
město Přelouč stalo členem tohoto spol-
ku za předpokladu ročního finančního
plnění 35.000,- Kč, jakožto členského pří-
spěvku. 

Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města vzít na vědomí Zprávu o bez-
pečnostní situaci v teritoriu Obvodního
oddělení Policie České republiky Přelouč
za rok 2014 zpracovanou vedoucím od-
dělení npor. Mgr. Jiřím Zimou. V roce

2014 Policie České
republiky, Obvodní
oddělení Přelouč

evidovalo 348 trestných činů, ze kterých
se policistům podařilo objasnit 211 skut-
ků. Objasněnost trestných činů tak činí
60,63 %. OOP Přelouč v rámci Policie
České republiky, Územního odboru Par-
dubice tak v objasněnosti trestné činnos-
ti obhájilo první místo mezi obvodními
odděleními.

Na 13. Radě města Přelouče, ko-
nané dne 23. 3. 2015 vzali radní na
vědomí informaci ředitele Technických
služeb ve věci vyčíslení nákladů na po-
řízení a provoz, resp. posouzení potřeb-
nosti monitorovacího zařízení sledování
vozidel, pořízení dalšího (druhého) osob-
ního služebního vozidla a obsazení pra-
covní funkce účetní - ekonom v orga-
nizaci. 

Rada dále rozhodla, že nejvhodnější
nabídku v zadávacím řízení na akci „Pře-
louč-propojení kanalizace ul. Jaselská“
podal uchazeč Roman Hrdlička, Pardubi-
ce s nabídkovou cenou 380.938,- Kč bez
DPH a dodací lhůtou 2,9 týdnů (20 dní)
a v zadávacím řízení na realizaci veřej-
né zakázky „Chodník v parku u měst-
ské knihovny, Přelouč“ nejvhodnější na-
bídku podal NOVOSTAV KOMUNIKA-
CE a.s. Hradec Králové s nabídkovou
cenou 1.198.515,- Kč bez DPH a dobou
realizace 8 týdnů od podpisu smlouvy.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rám-
ci tohoto zadávacího řízení je rekonstruk-
ce stávajících chodníků v parku u městské
knihovny. Rekonstrukce chodníků začí-
ná v líci chodníku v ulici Hradecká a kon-
čí na kraji lávky přes potok Švarcava. 

mh
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! Zprávy z radnice 

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče 
a M. Bečička s kolektivem 

srdečně zvou občany 
na pokračování úspěšného pořadu

VEČER 
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 21. dubna 2015 

od 18.00 hodin
ve velkém sále 

OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce
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! Aktuální informace 



Na četné dotazy občanů přinášíme pár informací o pře-
stavbě městského kina.

Nejprve dovolte jen několik málo vět z historie: „Objekt
v modernistickém stylu podle projektu přeloučského stavitele
arch. Antonína Mahna byl stavitelem Ludvíkem dokončen
v srpnu 1927. Myšlenku postavení moderní budovy dostateč-
ných rozměrů uskutečnila místní Družina čsl. válečných inva-
lidů na pozemku odkoupeném od Václava Linharta. O účelu
objektu informoval fasádnicky provedený nápis Bio invalidů
nad vstupem i světelná tabule BIO na boční stěně. Slavnostní
zahajovací představení se konalo 11. 9. 1927.“ Tolik Dějiny
města Přelouče, díl čtvrtý (1918-1989), autorů Jana Tetřeva
a Hany Vincenciové. 

Od té doby proběhly v městském kině jen drobné úpravy
a akutní opravy. Je téměř s podivem, že budova kina přežila
až do dnešních dnů. 

Rekonstrukce kina byla zahájena již v roce 2010 komplet-
ní rekonstrukcí všech prostor předsálí kina, sociálních zaříze-
ní, bufetu a šatny. Zároveň byla v těchto prostorách vyměně-
na elektroinstalace a centrální topení. Na jaře roku 2012 pak
proběhlo výběrové řízení na dodavatele nové technologie pro
digitalizaci městského kina. Vítězem se stala firma D-cinema s.r.o.
Praha, jakožto firma s nejnižší nabídnutou cenou. Veškeré fi-
nancování bylo zajištěno z prostředků Města Přelouče a čás-
tečně poskytnutím účelové dotace ze Státního fondu České

republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Provoz
nové technologie byl spuštěn v září 2012. Vybrána byla tzv. pa-
sivní technologie umožňující 2D a 3D projekci. 

Dalším krokem v rekonstrukci bylo přistoupení k rozsáhlé
rekonstrukci, jejímž hlavním přínosem je snížení energetické
náročnosti. Pod tímto označením se skrývá zateplení budovy
a to nejen fasády, ale i stropů v celém rozsahu a podlahy v ki-
nosále. Další součástí je výměna zdroje tepla (prastarý parní
kotel nahradí moderní plynovodní) a hlavně klimatizace, která
bude sloužit nejen k vytápění kinosálu, ale zajisté v něm i zpří-
jemní prostředí. Z interiéru kina zbyla pouze zastřešená skládka
zeminy. Ani se nechtělo věřit, že zde bude opět fungovat kino.
Ze stávajícího vybavení zůstalo pouze promítací plátno ošetřené
z obou stran proti poškození vrstvami z polystyrénových desek.

V současné době pokračují stavební práce a je řešena akus-
tika a vnitřní úpravy prostoru. S tím souvisí i osazení nových
sedadel (kapacita se sníží na 248 míst) a celková úprava ki-
nosálu. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na dokon-
čení úpravy kina činí celkově 5.200.000,- Kč, počítat je nutné
i s určitými dotačními prostředky. 

V průběhu realizace samozřejmě vyvstaly požadavky na
dodatečné práce, které nebyly součástí projektové dokumen-
tace - sanace a vysoušení stávajícího zdiva, dodatečná izolace,
podlahy, jeviště i hlediště a podezdění stěny v kotelně, stavbu
provádí pardubická firma LANGERONE SE a termín dokončení
byl vzhledem k rozsáhlosti úprav posunut rozhodnutím rady
města ze dne 6. 10. 2014 na 1. 6. 2015. 

Veškeré nové vybavení nebude sice laciné, ale určitě si ten-
to moderní komfort obyvatelé města zaslouží. 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY 
A ODPOVĚDI

Co mi přinese účast v e-aukci na ener-
gie? 

Touto cestou si snížíte své ceny elek-
třiny a plynu na nejnižší možné v dané
chvíli na trhu. Uchráníte se nekalým prak-
tikám některých nepoctivých prodejců.
Zajistíme dohled nad vašimi nově vzni-
kajícími smlouvami. 

Kolik mě bude účast v e-aukci na ener-
gie stát? 

Celý projekt je hrazen z aukčních
poplatků, hrazených vítězným dodava-
telem vzešlým z e-aukce. Pro vás, stej-
ně jako pro město, je tato služba zcela
zdarma. 

Vyplatí se mi to, ušetřím tolik, aby
stálo za to měnit dodavatele? 

Rozhodující je odpověr na otázku,
zdali chcete snížit své výdaje či nikoli.

Pokud ano, vyplatí se to. Rozhodně ne-
ní co ztratit. Nemusíte běhat po úřadech,
Vaše práce končí předáním podkladů.
Každopádně, projekt je plně dobrovolný.

Kolik domácností se musí do aukce
přihlásit, aby se dosáhlo očekávané-
ho snížení cen? 

Čím větší bude počet domácností/fi-
rem (objem poptávané energie), tím niž-
ší ceny je možné dosáhnout. 

Pokud nedojde ke snížení ceny opro-
ti stávajícímu dodavateli, nebo dojde
ke snížení ceny pouze u jedné komo-
dity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy
s vítěznými dodavateli? 

Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená
v e-aukci byla vyšší, než je ceníková ce-
na klienta u stávajícího dodavatele v do-
bě konání aukce, klient není povinen
uzavírat smlouvu s novým (vítězným) do-
davatelem. Pokud dojde ke snížení ceny
pouze u jedné komodity, může klient
uzavřít jen smlouvu na danou komodi-
tu. Smlouvy na dodávky jednotlivých ko-
modit jsou na sobě naprosto nezávislé.
Běžně však v elektronických aukcích na
dodávky komodit elektřina a zemní plyn

dosahujeme úspor v rozmezí 10-20 %.
Nepředpokládáme tedy, že by domácnos-
ti neušetřily. 

V jakém termínu bude možné začít
s odběrem energií od nových dodava-
telů? 

Termíny zahájení odběru od vybra-
ných dodavatelů záleží na výpovědních
lhůtách smluv stávajících dodavatelů.
U každé domácnosti budou tedy různé.
Standardně bývá výpovědní lhůta 3 mě-
síce počínající prvním dnem kalendář-
ního měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi. V takovém případě,
když bude výpověr podána do konce
června, může dodávka od nového doda-
vatele na základě nové smlouvy začít
od října. 

Bude mít vedení města nějaký pro-
spěch z této akce? 

Tím, že vedení města poskytlo mož-
nost výběrového řízení na dodavatele
energií pro své obyvatele, případně pro
místní podnikatele, nezískává žádné vý-
hody. Město za službu nic neplatí. Měs-
to díky této službě může získat přízeň
svých občanů. 
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Přestavba kina



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

K 28. únoru 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
548 117 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 074 méně než
v lednu a o 77 273 méně než v únoru 2014. Z celkového po-
čtu lidí bez práce bylo 530 526 dosažitelných uchazečů (jsou
schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměst-
naných klesl na 7,5 % (leden 2015 - 7,7 %, únor 2014 - 8,6 %).
V meziročním srovnání se zvýšil o téměř 30 700 počet vol-
ných pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 6 700.

Statistika nezaměstnanosti — 
okres Pardubice 2/2015 

K 28. únoru 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese
Pardubice 5 852 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo
evidováno 1 628 volných pracovních míst, na jedno volné pra-
covní místo pak připadali 3,6 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 5,1 %.

Nezaměstnanosti v regionech v okrese Pardubice:
Holice   4,6 %         Pardubice   4,9 %         Přelouč   6,0 %

Vybrané obce region Přeloučsko —
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ručním výběrem z IS Zaměstnanost + 

údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc únor 2015 byla v ob-
cích: Hlavečník 13,5 %, Strašov 10,7 %, Labské Chrčice 10,1 %,
Chrtníky 9,8 %, Stojice 9,3 %, Újezd u Přelouče 8,9 %.

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Kontakty:

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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Trh práce
na Přeloučsku

Upozorňujeme občany našeho města, 
že v pátek 1. a 8. května 2015, ve státní svátek, bude

sběrný dvůr uzavřený.

Otevřený bude v sobotu 2. a 9. května, 
a to v době od 8 do 12 hodin, 
tedy v normální provozní době. 

Děkujeme občanům za pochopení. 

Informace týkající se
sběrného dvora 

Inzerce



Na základě připomínek občanů k rušení nočního klidu, kte-
ré byly vzneseny na radě města dne 9. 3. 2015 byl radě předlo-
žen návrh na řešení, které by přispělo k eliminaci rušení noč-
ního klidu. 

Nejvíce stížností směřovalo k rušení nočního klidu návštěv-
níky Hangoveru (dříve Špejcharu) v ulici Havlíčkova, na údaj-
né nedodržování konce veřejné hudební produkce, rovněž na
vibrace a hluk vycházející z provozovny v případě otevření dve-
ří. Další kritika v oblasti veřejných hudebních produkcí směřo-
vala na přílišnou benevolenci hodin, určených naší vyhláškou
pro provozování veřejných hudebních produkcí. Naše OZV
č. 3/2014 stanoví, že veřejné hudební produkce a veřejnosti
přístupné kulturní či sportovní akce lze v interiérech pořádat
celoročně v čase od 8.00 hod. do 2.00 hod., na veřejných
prostranstvích (mimo budovy) ve dnech neděle - čtvrtek od
8.00 hod. do 22.00 hod., v pátek a sobotu od 8.00 hod., do
24.00 hod. Veřejné hudební produkce návrh upravuje ve všed-
ních dnech v interiérech omezit ve dnech NE-ČT od 8.00 hod.
do 24.00 hod. Za veřejnou hudební produkci se považuje i roz-
hlas či musicbox. 

Restaurační předzahrádky
Kritika některých stěžovatelů směřovala i na údajný hluč-

ný provoz z předzahrádek. Provozní dobu restauračních před-
zahrádek upravuje Nařízení města Přelouče č. 6/2011 Tržní řád.
Ten stanoví, že restaurační předzahrádky mohou být v provo-
zu v čase od 8.00 hod. do 22. hod. Restaurační předzahrádky
máme ve městě pouze dvě a to U Kynterů a U Jiřího. Ostatní
venkovní stolová posezení jsou součástí provozovny. U těchto
venkovních posezení by šla omezit provozní doba pouze sou-
časně s omezením provozní doby příslušných provozoven. 

Pohostinská zařízení, herny, bary
Za nejproblematičtější z pohledu rušení nočního klidu je

část ulice Hradecká (herny, Rio bar, bar ve dvoře) a stánek Po-
hoda. Kritika stěžovatelů byla i na velkou benevolenci ze stra-
ny města k provozní době hostinských zařízení, barů a heren
a zazněl návrh na omezení provozu těchto zařízení do 22.00 hod.
Předložený návrh předpokládá omezení provozní doby ve dnech
NE-ČT od 8.00 hod. do 24.00 hod. a v PÁ+SO do 2.00 hod. Návr-
hem i připomínkami občanů se bude rada města dále zabývat.

V pondělí 23. března navštívila MěÚ Přelouč místopředsedky-
ně Senátu ČR Miluše Horská a zúčastnila se části jednání měst-

ské rady. S radními prodiskutovala nejen aktuální otázky týkající
se města, ale dostalo se i na dotazy z oblasti sociální a školství.
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Návrh řešení připomínek k rušení nočního klidu

Návštěva senátorky



Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti
Dětské dopravní hřiště v Přelouči slouží jak pro širokou ve-

řejnost, tak především k výuce dopravní výchovy pro žáky zá-
kladních a mateřských škol ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností MěÚ Přelouč. 

Výukou dopravní výchovy se městská policie
Přelouč zabývá již od svého prvopočátku. Ve spo-
lupráci se školami probíhá dopravní výuka žáků
od roku 2003 pravidelně. Otevřením dopravního
hřiště v roce 2012 přibyla k teorii také část prak-
tická. Na dětském dopravním hřišti si žáci v reálu
ověří nabité teoretické znalosti. Až do dneška jsme
měli k dispozici jízdní kola, která jsme sestavili ze
starých bicyklů. Jde o kola, která se v minulosti
nalezla různě odložená a o která se nikdo nepři-
hlásil. Letošním rokem počínaje jsme vozový park
oživili o deset nových „strojů“. 

To už se to bude jinak jezdit ☺
V roce 2014 jsme

dostali k dispozici ma-
lou učebnu a sociální
zázemí v budově ho-
kejbalu. Tato učebna je
využívána k dopravní
výuce žáků základních
škol. Do budoucna plá-
nujeme vybavení těch-
to prostor interaktivní

tabulí, aby výuka mohla probíhat zábavnější formou. 
Připomínám, že hřiště je od jara do podzimu volně přístup-

né. Tak neváhejte a přijrte si zajezdit. 
Návštěvní řád dětského dopravního hřiště naleznete zde:

http://www.mestoprelouc.cz/volny-cas-volnocasove-aktivity-
-navstevni-rady-detskych-hrist-navstevni-rad-detskeho-
-dopravniho-hriste/

Některé události uplynulých dní
Bezdomovec v čekárně

Při kontrole prostor čekárny pro cestující Českých drah, byl
opakovaně vykázán bezdomovec bez platné jízdenky, který zá-
pachem obtěžoval občany čekající na vlak.

Pes bez vodítka
V podvečerních hodinách byl řešen muž, který porušil vy-

hlášku města a venčil svého čtyřnohého přítele bez vodítka.
Po domluvě a vysvětlení situace, zjednal přestupce nápravu.

Zraněná seniorka
Na pult centralizované ochrany přišla tíseň seniora. Na mís-

tě byla zjištěna žena, které upadla ve svém bytě a při pádu si
způsobila zranění ruky. Na místo byla přivolána sanita, žena
ošetřena a poté přepravena na další vyšetření do nemocnice.

Řízení dopravy
Strážníci řídili dopravu a zabezpečovali plynulou průjezd-

nost vozidel na silnici, kde bylo odbornou firmou měněno elek-
trické vedení.

Zaběhnutý domácí mazlíček
V podvečerních hodinách oznámil občan, že již druhý den

se v křoví ukrývá zakrslý králíček. Tento byl strážníky odchycen
do přepravky, převezen na služebnu a vyhlášen rozhlasem. Je-
likož se ani po vyhlášení místním rozhlasem nepřihlásil ma-
jitel, byl umístěn do náhradní péče.

Znečištěná vozovka
Odpoledne byla hlídkou zjištěna znečištěná vo-

zovka blátem odpadajícím z kol traktorů, které vo-
zily větve a stromy ze sadů. Majitel byl dohledán,
a byl s ním domluven následný úklid vozovky.

Prasklé potrubí
V ranních hodinách bylo strážníky řešeno pras-

klé potrubí a voda vytékající na ulici. Po prověření
situace, byly na místo přivolány složky, které za-
jistili opravu.

Opilec na parkovišti
Ostrahou místního marketu bylo oznámeno je-

ho napadení mladíkem, který skákal po vozidle na parkovišti.
Strážníci zjistili, že mladý muž je ve vysokém stupni opilosti
a skákal na střeše vlastního vozidla. Poté co byl napomenut
ostrahou, začal se chovat agresivně a způsobil muži zranění.
Napadený muž byl převezen do nemocnice a opilec na záchyt-
ku k vystřízlivění. 

Nepříjemný host
V poledních hodinách oznámila servírka místní restaurace,

že tam má hosta, který obtěžuje ostatní. Po příjezdu hlídky byl
za pachatele označen spící muž. Byl probuzen a z restaurace
vykázán.

Opilý bezdomovec
Na chodníku si v noci ustlal hlídce dobře známý bezdo-

movec, který nadýchal necelé čtyři promile a byl ve stavu ohro-
žujícím zdraví a život. Přivolaný lékař rozhodl o převozu mu-
že do nemocnice.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat akutní záležitosti,

které se musí řešit okamžitě

za městskou policii 
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč a

Leoš Slavík, DiS., oddělení prevence MP Přelouč
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Kiekert nabízí pohled do budoucnosti na autosalonu
v Ženevě 2015:
Nová koncepce otevírání dveří vycházející z elektrického
zámku na automobilu „Budii“ od Rinspeed

03/03/2015 Kiekert AG, Heiligenhaus 
Společnost Kiekert, technologický lídr v oblasti automobi-

lových zamykacích systémů, nabízí pohled do budoucnosti
elektrických zámků v podobě nové koncepce otevírání dveří
představené na letošním autosalonu v Ženevě. Na novém kon-
ceptu „Budii“ od společnosti Rinspeed Kiekert ukazuje, jak elek-
trické zámky v budoucnosti umožní automatické otevírání
dveří bez nutnosti používat kliky. Návrháři vozidel ze svých
futuristických konceptů automobilů vědomě odstraňují vněj-
ší kliky dveří. Kiekert představuje koncept založený na systé-
mu elektrického zámku, který výrobcům automobilů nabízí roz-
sáhlé možnosti z hlediska stylu a návrhu. Umožňuje totiž jak
integrování kliky se samotnými dveřmi, tak i její úplné odstra-
nění. Pro automatické otevření dveří stačí kontakt s dotykovým
senzorem na „vnějším plášti“ vozidla.

Pokud jde o bezpečnost, společnost Kiekert nepřipouští
žádné kompromisy. Na přání zákazníka může být modulární
elektrický zámek Kiekert plně zálohován nouzovým mecha-
nickým otevřením, které zajistí plnou funkčnost i při výpadku
napájení. Kromě toho LED osvětlení integrované v zámku zvy-
šuje bezpečnost ostatních účastníků provozu: oproti současným
odděleným výstražným světlům dveří je ve tmě jasně viditelný
celý otevírací rádius dveří. Koncept otevírání dveří společnos-
ti Kiekert kromě toho obsahuje řadu dalších funkcí pro zvýše-
ní pohodlí a komfortu. Jeden aktuátor z modulární stavebnice
pohonů Kiekert otevírá dveře na vyžádání automaticky až o de-
set centimetrů. Příjemně tvarovaná rukojez završuje celkový
dojem z ovládání dveří. Otevírání i zavírání dveří doprovází
individuálně nastavitelný akustický signál. Akustické centrum
společnosti Kiekert přizpůsobuje zvuk dveří konkrétním po-
žadavkům svých zákazníků.

„Koncept ‚Budii‘ od Rinspeed nám ukazuje, jak se vize au-
tonomních vozidel může už brzy stát realitou. Pro technologic-
kého lídra, jako je společnost Kiekert, je tento koncept velmi
vítanou příležitostí zaměřit se na špičkové technologie v ob-
lasti zámků. Náš elektrický zámek otevírá výrobcům automo-
bilů nový svět moderních zamykacích řešení,“ uvádí Dr. Karl
Krause, předseda představenstva společnosti Kiekert AG.

Jako ukázku z naší prezentace nabízíme krátký film o kon-
ceptu „Budii“ na nových stránkách společnosti Kiekert: 
http://www.kiekert.com/en/press/events/geneva-motorshow.

Obrazový materiál k této tiskové zprávě naleznete pod ní-
že uvedeným odkazem: 
http://www.kiekert.com/en/press/press-releases/details/kiekert-
-offers-a-glimpse-of-the-future-at-the-2015-geneva-motor-
-show-new-door-opening-concept-based-on-the-e-latch-in-
-the-budii-

Kontakt pro tisk:

Monika Jakubczyk
Global Press & Corporate Communications
Kiekert AG
Hoeseler Platz 2
42579 Heiligenhaus/Německo
Tel.: +49 2056 15 - 8144
Mobil: +49 176 1022 1176
Fax: +49 2056 15 - 6719
www.kiekert.com

Společnost Kiekert AG, založená v roce 1857, je světovým lídrem v oblas-
ti zamykacích systémů pro celosvětový automobilový průmysl. Prostřednic-
tvím svých 5100 zaměstnanců v devíti zemích světa a šesti vývojových,
šesti výrobních a dvou prodejních center společnost Kiekert nepřetržitě
vyvíjí, vyrábí a prodává řešení přizpůsobená na míru svým zákazníkům.
Obrat společnosti v obchodním roce 2014 byl 680 milionů eur.
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! Zprávy z radnice 

Adéla Boháčová

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

Vítání občánků

Karolína Rů�ičková

Magdaléna ZemanováLuká� Patras



Okresní kolo - basketbal -
chlapci

Ve středu 1. března 2015 se zúčastni-
li chlapci naší školy okresního kola v bas-
ketbalu. Po velmi vyrovnaných zápasech
v základní skupině nakonec obsadili 3. mís-
to a do celkového finále jim postup těsně
unikl. O všem bohužel nakonec rozhodl koš
obdržený v posledním utkání, který padl
necelé 2 sekundy před koncem…

Všichni zúčastnění zasluhují velkou po-
chvalu za obrovskou bojovnost, obětavost,
nasazení a předvedené výkony. Věřím, že
tento tým složený převážně ze žáků 6.
a 7. tříd ještě zdaleka neřekl poslední slovo
a jeho čas v příštích letech určitě přijde.

Bc. M. Bulušek

Okrskové kolo - basketbal
Ve čtvrtek 5. 3. proběhlo na ZŠ Smeta-

nova Přelouč okrskové kolo v basketbale
dívek. Zúčastnila se jej děvčata z Gymná-
zia Přelouč, ze ZŠ Masarykovo n. a ZŠ Sme-
tanova. Náš tým nastoupil ve složení: Mi-
chaela Staňková (kapitánka), Michaela Štai-
nerová, Tereza Myslivcová, Kateřina Vlková,
Daniela Růžičková, Adriana Frydrychová,
Sára Veselá, Tereza Staňková, Klára Ku-
chyňková, Tatiana Duminica a Barbora No-
votná. Vítězným se stalo družstvo z gymná-
zia, druhá byla děvčata ze ZŠ Smetanova
a naše hráčky skončily třetí. I když byly
zklamané výsledkem, je třeba ocenit jejich
bojovnost a snahu. 

Mgr. L. Machová

Lyžařský výcvik v Jedlové
v Orlických horách

Ve dnech 28. února až 6. března 2015
odjeli žáci ZŠ Masarykovo náměstí do Orlic-
kých hor, kde tradičně, tak jako každý rok,
proběhl lyžařský výcvik. Cílovou stanicí se
stala chata Kristýna v Jedlové nedaleko
Deštného v Orlických horách.

Na rozdíl od loňského roku nám tento-
krát počasí přálo. Na sjezdovce byla sice
v prvních dvou dnech vydřená místa, ale
po dvě noci solidně nachumelilo a podmín-

ky k lyžování byly téměř ideální. Přes den
navíc většinou svítilo sluníčko, svahy byly
velmi dobře upraveny a lyžařů nebylo mno-
ho. Kromě samotného lyžování měl každý
žák možnost vyzkoušet si chůzi, běh i jíz-
du na běžkách.

Vyvrcholením týdne byly závody ve sla-
lomu a běhu na lyžích. Výsledky závodů
nejsou tak podstatné, důležité je to, že se
vše vydařilo a všichni žáci se ve zdraví
vrátili do svých domovů. Všem zúčastně-
ným se výcvik velice líbil.

Bc. M. Bulušek

A z pohledu dětí: Učitelé nás rozdělili do
tří skupin, ve kterých jsme pronikali do ta-
jů lyžování. Všichni jsme si během týdne
mohli vyzkoušet dva lyžařské svahy. Během
odpočinkového dne jsme odjeli na výlet do
Dobrušky, odpoledne jsme pak sehráli přá-
telské utkání ve florbale se žáky z Dešt-
ného. Během výcviku jsme měli možnost
vyzkoušet si jízdu na běžkách. Týden rych-
le utekl a my jsme se v pátek 6. března
vrátili domů. Doufáme, že se budeme mo-
ci zúčastnit lyžařského výcviku i příští rok.

K. Venclová a B. Vosáhlová, 7. A

Živá příroda v tělocvičně ZŠ
Ve středu 11. března zavítali do prosto-

ru tělocvičny ZŠ MN dva mladí členové Zá-
chranné stanice Lipec ze Žlebů. Dali si za
cíl představit žákům prvního stupně ně-
které zástupce z živočišné říše a přiblížit
jim, jaké smysly využívají tito živočichové
při vnímání okolního prostředí a získávání
potravy. Největší ohlas sklidili dva roztomi-
lí ježci a také káňata lesní, která se nejed-
nou prolétla těsně nad hlavami nadšeně
přihlížejících diváků. Z kategorie dravých
ptáků se žákům předvedla rovněž samička
nejčastějšího městského dravce - poštolky
obecné. Poštolku velmi dobře známe, mů-
žeme ji totiž často vidět na kostelní věži
hned vedle budovy školy. Na konci informa-

cemi nabité šedesátiminutovky přednáše-
jící ochotně zodpověděli všetečné dotazy
svých diváků. Ti odcházeli z přednášky s vel-
mi pozitivními dojmy. Závěrem je třeba pou-
kázat na důležitost podobných akcí v době,
kdy některé děti znají mnohé volně žijící
živočichy už jen z obrázků. 

Mgr. T. Vítek

Nahlédnutí do světa rugby
Žáci naší školy byli pozváni na bese-

du o rugby. Trenér je zajímavým způsobem
seznámil s dlouholetou tradicí a dalšími
zajímavostmi o tomto sportu, který mohou
hrát opravdu všichni. Málokdo například
věděl, že původ rugby pochází z kopané.
Sám trenér hovořil o svých začátcích. Hrál
v zahraničí a zdokonalil se i v cizích jazy-
cích, získal mnoho zkušeností. Mluvil o me-
zinárodních týmech, olympiádách. Kdo byl
pozorný, odnesl si odměnu za zajímavě
uspořádanou soutěž. Všechny však nejví-
ce zaujal „zastrašovací tanec“ jednoho rug-
byového týmu, který se společně naučili.
Podporujme dětské sporty.

Mgr. V. Šorfová
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Vědomosti nám do hlavy nikdo nenalije
Žáci 5. 8. a 9. ročníku se zúčastnili zajímavého výukového

programu, do kterého se mohli aktivně zapojit a získat navíc
drobnou odměnu. O dobrovolníky nebyla nouze. Téma, jak fun-

guje náš mozek, úzce souvisí s učením, a proto zaujalo každé-
ho školáka. Avšak ti, kteří by rádi věřili, že existuje zázračný
trychtýř, se názorně přesvědčili, že pro učení je důležité smy-
slové vnímání, soustředěnost a opakování. 

Nadějné basketbalistky
Dívky, které hrály za naši školu basketbal, jsou žákyněmi

5. 6. nebo 7. ročníku. Na turnaji AND 1 v Moravanech se uve-

dly velmi dobře a skončily na 3. místě. Dařilo se jim i v okrsko-
vém kole, kde se v domácím prostředí přeloučské sportovní
haly umístily jako druhé. Věříme, že i v budoucnu uslyšíme o je-
jich dalších úspěších. 

Kultura 
Výhradní právo navštívit divadlo Brodway v Praze mají žá-

ci 9. ročníku. Těšili se na muzikál Mýdlový princ a ten se jim
moc líbil. Březnové představení ve VČD v Pardubicích, které
zhlédli žáci v rámci předplatného, mělo název Jméno růže.
Abonmá na šest vybraných představení do VČD budeme příští
školní rok, stejně jako letos, nabízet nejen žákům, ale i jejich
rodičům.

Exkurze
Exkurzi do Planetária v Hradci Králové si naplánovali žáci

5. tříd (informace bude v příštím čísle Roštu). Osmáci si v rám-
ci svého ročníkového projektu „Vyber si své povolání“ zajeli do
Hotelové školy Bohemia v Chrudimi. Pro každého z nich to
měl být impuls k úvaze o tom, čím bude, na jaké škole bude pří-
ští rok skládat přijímací zkoušky a jak bude pokračovat ve svém
dalším vzdělávání. Prohlídka školy byla spojena jednak s prak-
tickými ukázkami práce kuchařů, číšníků a barmanů, jednak
s chutným obědem, který byl připraven právě jen pro naše žá-
ky. Příjemné je i to, že v této škole potkáváme naše bývalé
absolventy a vidíme, že si vedou dobře. 
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Základní škola Smetanova ul.

Zleva: Beáta Hejná, Eliška Písařová, Anna Petrová, 
Klára Novotná, Diana Žáčková a Sára Smejkalová

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 21. 4. úterý 14.00 - 16.30

22. 4. středa
7.15 - 8.00 14.00 - 16.30

23. 4. čtvrtek 
7.15 - 8.00

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

Sbíráme noviny, časopisy, letáky 
a směs papíru,

kartóny ani lepenku NE. 

Máte-li možnost, papír prosím zvažte.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.



ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA
1. 3. Žáci a učitelé pěveckého oddělení navštívili předsta-

vení Národního divadla operu Příhody lišky Bystroušky Leoše
Janáčka. V titulních rolích se představili Svatopluk Sem a Jana
Sibera, orchestr Národního divadla dirigoval Zbyněk Müller.
I když sychravé počasí procházce Prahou příliš nepřálo, před-
stavení i návštěva samotného divadla byla pro všechny krás-
ným zážitkem.                      Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

MODRÁ VÝSTAVA
Úterý 3. března 17:00 - napětí stoupá. Přijde někdo? Bude

stačit občerstvení? Uf, první diváci už přicházejí. Netradičně, na
taneční oddělení. Právě tady došlo k zahájení modré výstavy.
Tanečnice druhého cyklu studia ladně tančí v modrých šatech. 

Další z překvapení čeká na diváky v horním patře, na vý-
tvarném oboru.

Ke svým modrým přídavkům se nachystali žáci hudební-
ho oboru. Téma modré barvy nalákalo nejen tanečnice, ale ta-
ké kytaristku, zpěvačku, houslisty a hráče na dechové nástroje.

V tento čas už bylo jasné, že diváků je mnoho. Také expo-
nátů bylo mnoho. Vystavené práce vycházejí tematicky z dějin
modré barvy. Modrá květina Novalisova, přecházející v dekor
zvaný „ cibulák“. Zátiší v modrých tónech působící zadumanou
atmosférou, usměvavý Karel Hašler- milovník známých bonbó-
nů v modrém obalu. 

Nejen toto! Modré barvy doplňují také keramickou tvorbu.
Stará pražská domovní znamení - U Modré lišky, U Tří růží,
U Krokodýla. Modré barvy zdobí jak pozadí, tak hlavní motiv
znamení.

Na zdařilé výstavě se podílelo kolem šedesáti žáků výtvar-
ného oboru. Z vyučujících se podíleli jak milovník modré barvy
Jan Vojtíšek, tak Barbora Fialová a v rámci pedagogické praxe
Martina Panchártková. 

Závěrem se zmíním ještě o velkém množství velryb plují-
cích v širém oceánu modrých tónů barev. Kytovci se z prostor
školy nastěhují od 12. března do 16. dubna do Městské kni-
hovny v Přelouči. Tento přesun je další z výstav výtvarného
oboru s názvem MODRÉ HLUBINY. Srdečně Vás zveme. 

Jan Vojtíšek, vyučující výtvarného oboru

TANEČNICE SOUTĚŽILY V PARDUBICÍCH
4. 3. se v sále KD Hronovická uskutečnilo okresní kolo ta-

neční soutěže základních uměleckých škol. Naší školu repre-
zentovala dvě vystoupení - „Slovanský tanec“ (třída paní učitel-
ky Petry Mori) v kategorii lidový tanec a „Into the night“ (třída
paní učitelky Kateřiny Blažkové) v kategorii současný tanec.
Vystoupení Into the night bylo oceněno odbornou porotou, zís-
kalo cenu za motivaci pohybu rekvizitou. Našim tanečnicím
i jejich paním učitelkám blahopřejeme a děkujeme za krás-
né výkony.                            Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

ŠKOLNÍ PLES
6. 3. se v Občanské záložně v Přelouči uskutečnil Repre-

zentační ples ZUŠ Přelouč. Ve zcela vyprodaném sále se nej-

prve představily naše mažoretky vedené paní Pavlíčkovou.
Dalšího předtančení se ujali žáci tanečního oboru vedení pa-
ní učitelkou Mori a Blažkovou. Vystoupil také pěvecký sbor
Rošzák pod řízením paní uč. Anny Pokorné. Po dekorování
absolventů k tanci vyhrávala školní kapela Bur fit a až do dru-
hé hodiny čáslavská Březovanka. Jako překvapení vystoupila
v 11 hodin taneční skupina pedagogů „Mažo-fretky“. Ples se tra-
dičně vydařil, absolventi i hosté plesu si jistě užili krásný večer.

Michal Chmelař, ředitel ZUŠ

WORKSHOP S JINDŘICHEM KOLÁŘEM
Ve dnech 7. - 8. 3. 2015 přijal pozvání do naší ZUŠ Jindřich

Kolář, hornista České filharmonie a zároveň profesor Konzer-
vatoře Plzeň. Workshopu se zúčastnili všichni žáci naší horno-
vé třídy paní učitelky Radky Chmelařové a žáci ze spřátelených
škol ZUŠ Trutnov a ZUŠ Chotěboř. Během víkendu měli žáci
možnost získat nejen spoustu nových rad od jednoho z našich
předních pedagogů, ale poslouchali i výkony svých kamarádů
i z ostatních škol. 2. dubna do naší školy zavítá vzácný host -
- rakouský profesor Wolfgang Gaisböck (Brucknerkonzervato-
rium Linz), který se bude věnovat našim trumpetistům.

Radka Chmelařová

VELKÝ ÚSPĚCH 
V KRAJSKÝCH KOLECH SOUTĚŽE ZUŠ
Skvělého úspěchu se podařilo dosáhnout žákům pěvec-

kého a dechového oddělení. Ve dnech 11. - 13. 3. se účastni-
li krajských kol soutěží základních uměleckých škol. 

Jako první se 11. 3. v sále ZUŠ Pardubice - Havlíčkova
představili naši zpěváci. Žáci paní učitelky Jany Bednářové si
vedli výborně - JAKUB JANOVSKÝ získal druhou cenu a DA-
VID ŠULC první cenu s postupem do ústředního kola. 

12. 3. se v ZUŠ Vysoké Mýto střetli hráči na dřevěné decho-
vé nástroje. Žáci paní učitelky Ivety Trojanové opět zabodova-
li. JAN KUBISKA získal ve hře na hoboj první místo s postu-
pem do ústředního kola, hobojistka IVETA FRÝDOVÁ získala
druhou cenu. Žák paní učitelky Radky Chmelařové TOMÁŠ
VONDROUŠ vybojoval ve hře na zobcovou flétnu taktéž dru-
hou cenu. 

Nejpočetnější výprava vyrazila v pátek 13. 3. opět do Vy-
sokého Mýta. Tento den soutěžili hráči na žeszové dechové ná-
stroje. Naši žáci opět zabodovali, a to dokonce tak, že už to ani
nemohlo být lepší. TOMÁŠ KLEPETKO, DAVID ŠULC (oba ze
třídy Radky Chmelařové), VÁCLAV STEKLÝ, MIROSLAV PŘI-
NESDOMŮ, MATĚJ KOHOUT (všichni ze třídy Davida Štrupla),

JOSEF ŠIMEK a VÁCLAV KOŠŤÁL
(oba ze třídy Michala Chmelaře) zí-
skali první ceny. Václav Steklý na
tubu a Václav Košzál na trubku po-
stupují naši školu reprezentovat do
ústředního kola. Trumpetista Václav
Košzál navíc získal „Cenu starosty

Vysokého Mýta“ za absolutní vítězství v soutěži. 
GRATULUJEME A DĚKUJEME!!!

MIchal Chmelař, ředitel ZUŠ
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Šachový turnaj 2015
V měsících leden až březen proběhly školní šachové tur-

naje přeloučských škol o pohár místostarosty města ing. Ivana
Moravce. Z každého školního turnaje postoupili tři nejlepší ša-
chisté do finálového turnaje, který se konal v pátek 6. 3. 2015
v DDM. První místo vybojoval Miloš Šebestián (Gymnázium
a SOŠ, tercie), druhé místo obsadil Josef Lauryn (ZŠ Přelouč,
Smetanova, 6. B) a třetí byla Lenka Křemenáková (ZŠ Přelouč,
Smetanova, 8. A). Všem účastníkům turnaje děkujeme za klad-
ný přístup k této „královské“ hře, zvláštní poděkování patří ře-
diteli všech turnajů panu Jiřímu Honovi, který je velkým nad-
šencem a popularizátorem šachů v Přelouči. Kroužek pod jeho
vedením se schází každý pátek od 15.00 v DDM, případní zá-
jemci jsou vítáni po celý školní rok.

Práce s PC 
Schůzky kroužku jsou každou středu, děti se zdokonalují

v základní obsluze výpočetní techniky, pracují se základními

uživatelskými programy. Trpělivým lektorem je student gymná-
zia Pavel Hrdý.

Informace o táborech
Na termín hlavních prázdnin nabízíme dva pobytové tá-

bory (Mořeplavci a Krkonoše) a tři příměstské tábory. V sou-
časné době jsou již všechny tábory obsazené, nabízíme pou-
ze místa náhradníků. 

Připravujeme:

Pálení čarodějnic
Čtvrtek 30. 4. 2015 pod parkem v Přelouči. Připravujeme

ve spolupráci s Kulturními a informačním centrem města Pře-
louč. Na akci se dále podílí Technické služby města Přelouč,
Hasičský sbor ČHJ Přelouč, Městská policie Přelouč a dechov-
ka p. Kosiny. Akce bude začínat průvodem čarodějnic v 19.00
od budovy gymnázia a SOŠ Přelouč.

Podrobnější informace sledujte na www stránkách DDM
a plakátovacích plochách.
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Masopustní rej masek 
dorazil i k nám do Domova

Únor, to je období masopustních průvodů, kdy se scházejí
lidé v městech i vesnicích, aby v originálních maskách a za do-
provodu hudby obešli své sousedy a popřáli jim úspěšný rok.

Jedná se o tradici, která byla nejrozšířenější za dob našich
babiček a dědečků, a proto jsme se rozhodli připomenout ten-
to krásný zvyk i u nás v Domově u fontány.

Na popeleční středu, 18. února, se tak uskutečnil masopust-
ní rej, kdy se někteří pracovníci a obyvatelé Domova přestrojili
do originálních masek a za doprovodu hudby si udělali příjem-
né odpoledne. Po ukončení zábavy pak všichni v přestrojení ješ-
tě obešli jednotlivá oddělení, aby se z masek mohli potěšit všich-
ni obyvatelé Domova, i ti, co jsou nemocí upoutáni na lůžko.

Domov u fontány

Garance kvality pro hojení chronických
a komplikovaných ran

Dne 23. 1. 2015 získal zdravotní tým Domova u fontány
v Přelouči CERTIFIKÁT KVALITY od České společnosti pro léčbu
rány (ČSLR). 

ČSLR je občanské sdružení lékařů a všeobecných sester
se specializací z různých klinických oborů medicíny a celé ČR.
Sdružení je zaměřeno na potřebu věnovat se kvalitněji chro-
nickým ranám a defektům podle nejnovějších poznatků. 

ČSLR podporuje zařízení, která v České republice zajišzují
komplexní péči o pacienty s chronickými ranami. Cílem snahy
je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i lai-
ky a zviditelnit síz pracovišz, která poskytují kvalitní péči o pa-
cienty s chronickými a komplikovanými ránami. 

Pracoviště, která úspěšně absolvují schvalovací proces, ob-
drží Certifikát kvality pro hojení chronických a komplikovaných
ran s garancí ČSLR a jsou aktuálně zveřejněna na www strán-
kách společnosti. 

Podle dosud zveřejněných informací jsme prvním 
zdravotnickým týmem v zařízení sociálních služeb 

v České republice, který toto ocenění obdržel. 

Ocenění je však jen prvním krůčkem na cestě za kvalitou.
Věřím, že i příští rok dokážeme našemu odbornému garantovi,
primáři Pardubické geriatrie MUDr. Ivo Burešovi, že naplňuje-
me všechna náročná kritéria České společnosti pro léčbu rány.

Domov u fontány
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Březen ve VOLANTU
I když byl měsíc celkem krátký (pro nemoc a velikonoční

prázdniny bylo 9 dní zavřeno), stihli jsme toho docela dost.

# Dokončovali jsme nástěnné malby, které zpestří interiér VO-
LANTU a potěší oko dětí. Děkujeme šikovné výtvarnici Kat-
rin za nápad a provedení☺!

# Pracovali jsme na přípravách na velikonoční výstavu, ke kte-
ré nás přizval klub aktivních seniorů KLAS. Jak jsem se moh-
la na vlastní oči přesvědčit, klub má bohatou členskou zá-
kladnu, zejména šikovných žen, které pilně pracovaly jako
včelky v úlu a vytvořily řadu krásných velikonočních deko-
rací. 

# Ale my jsme také pracovali o sto šest. Zdobili jsme krasli-
ce nejrůznějšími technikami. Vytvářeli jsme velikonoční za-
jíčky, slepičky a kuřátka a mnoho jiných krásných ozdob
svátků jara.

# Dominantou našich příspěvků byl obrovský strom. Tento bu-
de tak trochu putovní. Pozměníme mu lehce kabát a zúčast-
níme se s ním soutěže, kterou vyhlašuje městská knihovna
a později bude také k vidění na výstavě, kterou pořádáme
již tradičně v městské knihovně, tentokrát na téma KVĚTE-
NA. Již nyní vás všechny srdečně zveme☺.

# No a samozřejmě jsme kromě práce a učení nezapomněli
také na trochu zábavy a vyrazili jsme si před koncem zimy
zabruslit do pardubické ČEZ arény. Řada dětí stála na brus-
lích poprvé a vzhledem k tomu, že musely vzít za- vděk brus-
lím, které byly k dispozici, nehledě na velikost, musím říct,
že to zvládly skvěle a dokonce se naučily. Oblíbenou za-
stávkou cestou zpět z pardubických výletů je AFI palác, kde
se hladoví sportovci sytili tak, až nám málem ujel vlak. Ale
stihli jsme to včas a celí jsme se vrátili domů. 

# Klubová kapela HOPEband pokračuje a pod vedením dob-
rovolníka Patrika tvrdě dře na své první skladbě.

# Se zimou jsme se rozloučili starým zvykem vynášení Mo-
reny a již se moc těšíme na příchod jara!

# Tento měsíc se hodláme věnovat zejména přípravám na
oslavy 100. narozenin dětského domova v Pardubicích, kde
budeme pomáhat se zajištěním programu pro děti a také
budeme prodávat výrobky z naší dílny. 

# V závěru měsíce se chystáme vydat druhé číslo časopisu
VOLANŤÁK, který budete mít možnost prohlédnout si na na-
šich webových stránkách.

# A budeme tvořit květy všech barev a forem na již zmíněnou
výstavu, která bude probíhat v květnu v městské knihovně.

# A nesmíme zapomenout na svátek všech čarodějnic☺!

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
tel. 773 001 046, email: volantops@seznam.cz, 

www.volantops.cz
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Ve středu 18.3.2015 projížděl Přelou-
čí nadměrný náklad. Přepravované stroj-
ní zařízení mělo délku 36,5 m, šířku 5,6 m,
výšku 5,36 m s úctyhodnou hmotnost
196,5 tun. V pravé poledne tahač (s od-
pojeným tlačným tahačem) musel „zápa-
sil“ s rozměry kruhového objezdu. Více
jak půlhodinová profesionální snaha
osádky byla nakonec korunována úspě-
chem a celá souprava včetně doprovodu
odjela směrem na Kolín.

Souprava vjíždí do prostoru kruhového
objezdu. Podvalník má 15 párů kol

Zápas o centimetry až milimetry 
v nejkritičtějším momentu 

při průjezdu kruhovým objezdem

Průjezd kruhovým objezdem zdárně 
a bez úhony překonán

Tlačný tahač připojen a celá souprava
za asistence policie ČR 

odjíždí směrem na Kolín

Autor reportáže a fotografií 
Bohumil Čejka
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Dcera si myslí, že nejlepší pro 93 letou maminku je, že mů-
že prožívat „podzim“ svého života doma. Má to tam ráda, ro-
diče dům budovali, vychovali tam děti, obdělávali zahrádku,
v okolí má plno známých. Má tam vlastně všechno, co po-
třebuje. 

Pokud chcete paní Anežku navštívit, vstoupíte do chátrají-
cího rodinného domu, musíte projít syrovou chodbou a dávat
pozor, abyste neklopýtli o zaprášené boty, válející se po podla-
ze, a aby se na vás nezřítil starý nábytek a bedny naskládané
po stranách chodby. Anežku najdete v potemnělé, kdysi snad
útulné, vesnické kuchyni, kterou obývá. Pod oknem má tvrdý
vojenský kavalec, na kterém spí. Může se stát, že i v mrazivém
lednovém odpoledni nebude mít zatopeno. Anežka je nevido-
má a zatopit ve starých zrezivělých kuchyňských kamnech na
uhlí je pro ni nemožné. Někdy nezvládne ani spustit elektric-
ký přímotop, který stojí vedle stolu. Paní možná najdete, jak se
choulí polonahá na malé židličce vedle lůžka, nebo je nahá
nalepená na přímotopu. Ve vzduchu je cítit pach moči. Pohy-
buje se jen s obtížemi. Stravu dostává od dcery jen 2x denně.
Prý jí to stačí a víc ani ona sama nechce. Nějaký nápoj má při-
praven, ale často na něj nedosáhne. Paní Anežka si myslí, že
už nic jiného nepotřebuje, nechce nic měnit, s ničím hýbat. Dce-
ra, každý názor maminky respektuje.

Pokud jste vnímavým a citlivým čtenářem, tak pravděpo-
dobně babičku Anežku litujete a na dceru se zlobíte. Víte, že

takto to není dobře! Žel i toto může být smutná realita někte-
rých seniorů. Naštěstí tento příběh je se šzastným koncem. Dnes
má Anežka v kuchyni teplo a čisto, pobírá 8000 Kč příspěvku
na péči, dcera spolupracuje s domácí asistenční službou a je
schopná mamince poskytnout potřebnou a kvalitní péči. 

Ano, stárnutí je přirozenou součástí života. Někteří jsme se
již setkali s tím, že život v pokročilejším věku přináší různé
obtíže. Někdy jsme připraveni je zvládat vlastními silami, ně-
kdy potřebujeme dobrou radu, jindy přiloženou ruku laska-
vého přítele, nebo někoho z širší rodiny. Život však přináší
i situace, na které sami nestačíme. Potřebujeme odbornou
radu, speciální pomůcku nebo i praktickou pomoc v domác-
nosti. 

Od září připravujeme v Domě Církve adven-
tistů s. d. sérii praktických besed a seminářů
pro vás, kteří pečujete o někoho ze svých blíz-
kých, nebo vás tato problematika zajímá. Více
podrobností o připravované akci najdete i pří-
ště v tomto zpravodaji pod heslem: Nebojme
se pečovat o své blízké doma!

Informace o semináři a rezervace míst u pana D. Hrdinky,
e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz
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Nebojme se pečovat o své blízké doma
Dobrý úmysl však nestačí!

Inzerce



Skupina Severní energetická, která v roce 2013 koupila
Elektrárnu Chvaletice a.s., zahájila rozsáhlou modernizaci.
V roce 2016 chce kompletně zrekonstruovat 2 bloky, každý se
jmenovitým výkonem 205 MW, a díky tomu splnit nejpřísnější
požadavky na dlouhodobý ekologický provoz.

„Plán obnovy je rozdělen do dvou kroků, ve kterých budou
v roce 2016 zrekonstruovány bloky 3,4 včetně absorbéru od-
síření č. 2. Druhý krok se bude týkat bloků 1, 2, přičemž roz-
hodnutí, v jakém rozsahu modernizovat tyto bloky a také ne-
výrobní zařízení od zauhlování až po ukládání produktů po
spálení, je ještě před námi,“ říká Luboš Pavlas, člen představen-
stva Elektrárny Chvaletice.

Nejdůležitější součástí projektu je snížení emisí a prodlou-
žení životnosti bloků B3 a B4 až do roku 2030 včetně sníže-
ných ekologických limitů stanovených právními předpisy pro
oxidy dusíku a tuhé znečišzující látky. „Zatímco dnes elektrár-
na produkuje cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku z jednoho bloku,
díky modernizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3. Sníží se
také emise prachových částic.“ říká Luboš Pavlas.

Modernizace se bude týkat kotelny, strojovny, elektrosta-
tických odlučovačů popílku, systému kontroly řízení a souvise-
jících částí elektro, měření a regulací. V rámci obnovy bude
optimalizován provoz absorbéru č. 2 s ohledem na aktuální
palivo, které je méně sirnaté než za předchozího vlastníka. 

„Na podzim roku 2014 byla pro veřejnou zakázku na ob-
novu bloků 3,4 připravena zadávací dokumentace, proběhly
prohlídky místa a na konci března 2015 bychom měli obdržet
nabídky od dodavatelů. V polovině roku budeme znát vítěze.

Vlastní rekonstrukce pak proběhne od března do konce roku
2016.“ říká Luboš Pavlas.

V oblasti zauhlování by měla být přijata opatření na sní-
žení vlastní spotřeby, snížení prašnosti a prodloužení životnos-
ti dopravních zauhlovacích cest.

Na kotelně proběhnou primární i sekundární opatření na
snížení emisí NOx tak, aby byly splněny limity. Dojde také ke
komplexní rekonstrukci elektrostatických odlučovačů popílku.

Elektrárna Chvaletice je jedním z nejmladších hnědouhel-
ných zdrojů v ČR s instalovaným výkonem 820 MW. Vloni vy-
robila 3, 910 TWh a 130 TJ tepla. Obě komodity produkuje ve
společném cyklu (tzv. kogeneraci), což vede k vyšší efektivitě,
energetickým úsporám a také pozitivnímu vlivu na životní
prostředí.

18. března 2015 uplynulo 80 let od narození Stanislava Po-
lanského, bývalého sbormistra přeloučského pěveckého sboru
Josef Bohuslav Foerster.

Po onemocnění sbormistra JUDr. Josefa Fouska převzal v ro-
ce 1959 vedení sboru Stanislav Polanský, absolvent vojenské
hudební školy, učitel a později ředitel místní ZUŠ (dříve LŠU).
Sbor řídil do roku 2002. Byl nejdéle působícím sbormistrem to-
hoto sboru. 

Přestože se do činnosti sboru od doby jeho založení v ro-
ce 1921 promítaly i negativní společenské události v naší re-
publice, sbor Josef Bohuslav Foerster nepatřil ke sborům, které
pro malý zájem svou činnost ukončily. Ve vedení sboru půso-
bilo až do současnosti 13 sbormistrů. Jejich zásluhou, včetně
Stanislava Polanského, si pěvecký sbor Josef Bohuslav Foer-
ster, kterému významný hudební skladatel propůjčil své jméno,
udržel tradici a společenskou pozici v kulturním životě naše-
ho města i mimo něj.

Stanislav Polanský zemřel 7. dubna 2003. 

Mgr. Drahoslava Jiroutová
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Elektrárna Chvaletice bude modernizovat dva bloky

Vzpomínka na Stanislava Polanského



NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
BAUER, František
Hraničáři od Zbečníku. 
Mohelnice: M.Vaňourek, 2014.

EMMERT, František
Českoslovenští legionáři za první 
světové války. 
Praha: Mladá fronta, 2014.

matematika
LUNDY, Miranda
Posvátná geometrie. 
Praha: Dokořán, 2013.

umění, architektura
Labyrinty světa aneb O cestách 
ze zmatků světa do ráje srdce. 
Praha: Albatros, 2014.

cestopisy
MILFAITOVÁ, Blanka
Příběh opravdové vášně: 
recepisný cestopis z roční expedice 
marmeládové královny.
Praha: Mladá fronta, 2014.

dějiny
UHLÍŘ, Dušan
Drama Bílé hory: česká válka 1618-1620.
Brno: Cpress, 2015.

ŽIVOTOPISY
CULLEN, Lynn
Mrs. Poe. 
Praha: Metafora, 2015.

RICHTER, Karel
Ave Caesar I., II.: život a drama 
geniálního vojevůdce a státníka. 
Praha: Epocha, 2014.

ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta
Mitsuko (matka moderní Evropy?) 
Brno: Jota, 2015.

HILLENBRAND, Laura
Nezlomný. Brno: Jota, 2015.

KRÁSNÁ LITERATURA
FOLLETT, Ken
Muž s podivnou minulostí. 
Praha: Knižní klub, 2014.

HAYES, Terry
Já, poutník. 
Praha: Knižní klub, 2014.

MALÉŘOVÁ, Zuzana
Dopis Cyranovi. Řitka: ČAS, 2015.

NIEDL, František
Skleněný vrch. Brno: Moba, 2015.

STRAYED, Cheryl
Divočina: skutečný příběh o nezlomnosti
a hledání sebe sama. 
Praha: Ikar, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
FRANZOVÁ, Olga
Malované pohádky. 
Praha: Albatros, 2015.

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Kouzelná aktovka. 
Praha: Albatros, 2015.

ŠTELBASKÁ, Zuzana
Mami, kup mi psa! 
Praha: Albatros, 2014.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Případ: Detektivové a podivné krádeže. 
Praha: Grada, 2015.

CHAJDA, Radek
Mladý technik 2.: staň se Newtonem
21. století. 
Brno: Edika, 2015.

FARNDON, John
Co se stane, když-. 
Říčany u Prahy, Junior, 2014.

J. K.
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Společenská kronika !

JUBILANTI
Marie Kučerová 93 let
Miluška Čapková 92 let
Marie Papežová 90 let
Svatava Černíková 90 let
František Špaček 89 let
Marie Langová 89 let
Růžena Štěpánková 89 let
Růžena Kohoutková 87 let

Jaroslava Miletínová 87 let
Marta Štrumlová 86 let
Květoslava Frelichová 86 let
Marie Strouhalová 86 let
Ta|ána Pavelková 80 let
Anna Vávrová 80 let
Libuše Švandová 75 let
Vlasta Zídková 75 let
Olga Matičková 75 let

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Nedávno můj manžel slavil životní jubileum. Přemýšleli jsme, kde uspořádat
oslavu pro rodinu a naše přátele. Volba padla na výdejnu školní jídelny v přelouč-
ské Záložně na Masarykově náměstí. Jsou zde nově zrekonstruované prostory, mo-
derní vybavení a příjemné nekuřácké prostředí. 

S paní ředitelkou Hrdou a panem kuchařem Valentou jsme dohodli vše potřeb-
né. Občerstvení bylo velmi dobré a také personál milý a vstřícný. 

Tímto bych chtěla zaměstnancům školní jídelny poděkovat a Vám, čtenářům Pře-
loučského Roštu doporučit jejich služby.                                         Iva Hebká

Hledáte možnost, kde uspořádat oslavu,
nebo akci pro uzavřenou společnost?



KLUB UMĚNÍ - ART CLUB z. s. Přelouč pořádá ve spolu-
práci s městem Přelouč, a pod záštitou Místopředsedkyně Se-
nátu Miluší Horskou, světovou módní přehlídku, World Fashion
show 2015 - MISS & MISTER DEAF - WORLD & EUROPE
2015, která se koná 20. 7. v Přelouči.

Tato akce se koná v České republice již patnáctým rokem
a v letošním roce zavítá i do Přelouče. Zúčastní se jí na šede-
sát zemí světa, a na sedmdesát pět účastníků, včetně vítězů
z roku 2013 a 2014.

V rámci této akce připravujeme bohatý kulturní program,
na kterém se představí i významná jména z Přeloučského re-
gionu. Vzhledem k tomu, že účastníci této akce jsou neslyšící,
bude i pro ně připraven speciální program, složený z tance, di-
vadla atd.

Celá akce bude začínat od 14:00 hodin do cca 24:00 hodin,
a podrobný program, Vám přineseme v dalších vydáních Pře-
loučského Roštu a jiných periodik.

art-club-cz.blogspot.cz

za ART CLUB PŘELOUČ
Luděk Schejbal
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! Kultura 

GyaSOŠ Přelouč
zve na přednášku

Kateřiny Klapkové
s názvem 

JAK FOTIT KVALITNĚ.
Naučte se nastavit fotoaparát pro kvalitní fotografii.

Kdy: úterý  14. 4. 2015

Kde: učebna Bi - 3. patro
(Obránců míru 1025, Přelouč)

GyaSOŠ Přelouč
zve na cestopisnou přednášku

Mgr. Lukáše Zedníčka
s názvem 

CESTOVÁNÍ PO BALKÁNĚ
Kdy: úterý  12. 5. 2015

Kde: učebna Bi - 3. patro
(Obránců míru 1025, Přelouč)



Akce pro děti a dospělé
nejen ve vojenském stylu

TANK POWER SHOW je již tradiční
akce konaná každoročně během květ-
nového měsíce ve městě Přelouč u Par-
dubic. Každý ročník je spjatý s dobovými
událostmi našich dějin, jako byla prus-
ko - rakouská válka, první a druhá svě-
tová válka. Tyto důležité mezníky na-
šich dějin se snažíme návštěvníkům ak-
ce připomenout zábavně, ale důstojně
s respektem k našim válečným dějinám.
Důkazem popularity této akce je kaž-
doroční návštěvnost v počtu přesahují-
cím 3000 osob. Velká část programu je
určena dětem, které se zábavně - výuko-
vou formou- dozvědí důležité informace
o těchto historických událostech, a od-
měnou jim je den plný zábavy a her.

Záštitu nad letošním ročníkem pře-
vzali: člen Rady Pardubického kraje René
Živný, starostka města Přelouče Bc. Ire-
na Burešová a generál Jaroslav Klemeš,
který byl příslušníkem československé-
ho zahraničního odboje za druhé světo-
vé války a příslušníkem paradesantního
výsadku Platinum - Pewter.

Letošní ročník jsme se rozhodli vě-
novat významnému výročí, které připa-
dá na tento rok, a to 70 let od ukončení
2. světové války. Na celém programu se
podílí Klub vojenské historie Pardubice,
Československá obec legionářská, NKP
Ležáky, Sokol Pardubice a Chrudimský
mama klub. Letošní TANK POWER SHOW
se snažíme pojmout novátorsky, oproti
minulosti uvidíte spoustu novinek, jako
je účast a prezentace kaskadérů z váleč-
ných filmů, kteří se mimo jiné zapojí i do
dobové historické ukázky KVH Pardubice

s názvem „Léčka 1945“. Dále vystoupe-
ní ojedinělého projektu Tokhi & Groove
army, předvádějící velmi působivé origi-
nální bubenické show. Velmi nás potěšila
i účast Městské policie Pardubice, před-
staví se se svými psovody a pravděpo-
dobně dorazí i jízdní policie. Městská
policie Přelouč divákům představí své do-
vednosti při zásahu na nebezpečného
pachatele jedoucího v autě a ohromí Vás
ukázkou slaňování z lanového centra.

V rámci letošní TANK POWER SHOW
proběhne soutěž ve spolupráci s projek-
tem „Zážitková prevence“. Soutěž s ná-
zvem „ZAPARKUJ A VYHRAJ Safety Show“
je celorepublikový projekt v parkování na
přesnost. Cílem soutěžících bude zapar-
kovat na přesnost k vytyčeným brankám,
ale nedotknout se jich. Vyhodnocení pro-
bíhá ve dvou kategoriích - ŽENY a MUŽI.
Ti nejlepší se zařadí do celorepublikové-

ho kola o nejlépe parkujícího řidiče a ři-
dičku, ve kterém mohou vyhrát velmi za-
jímavé ceny. Vzhledem k atraktivnosti
této soutěže jsme se spojili s agenturou
„Dobrý den“ a rádi bychom během akce
vytvořili rekord v největším počtu parku-
jících osob na jednom místě v jeden den.

Pro děti bude připraveno spousta lá-
kavých aktivit, letos rozdělených do dvou
věkových kategorií. Mladší děti ve věku
3 - 9 let se mohou zúčastnit soutěží pod
názvem „Přeloučské hry starostky Ireny
Burešové“, na starší děti ve věku 10 -
- 15 let čeká - výukový program „Branný
závod o pohár generála Jaroslava Kle-
meše“. V obou kategoriích budou děti
hodnoceny a po absolvování programu
každý soutěžící získá odměnu, kterou si
sám vybere dle počtu vyhraných bodů.
Soutěž pro starší děti bude zakončena
vyhodnocením tří nejlepších účastníků,
kteří získají pohár a další ceny.

Během akce poběží velmi bohatý
doprovodný program, v němž si můžete
vyzkoušet lanové centrum, řízení a pro-
jížrky v offroadových vozech, čtyřkolky,
segwaye, projížrky na lodičkách, pro-
jížrky v motorovém člunu, střelbu z air-
softových zbraní, projížrky v historických
vojenských vozech, střeleckou hru battle-
field live a mnoho dalšího.

Jako každý rok i letos myslíme na
děti, které nemají tu šanci zúčastnit se
podobné akce s tatínkem či s mamin-
kou. Proto jsme nabídli využití veškerého
servisu na TANK POWER SHOW dětské-
mu domovu v Holicích, aby se děti mo-
hly zapojit do soutěží a užily si svůj Den
dětí jako ostatní. 

Těšíme se na Vás již na 7. ročníku
TANK POWER SHOW v areálu TANK PO-
WER v Přelouči, který se nachází 10 mi-
nut chůze od vlakového nádraží Přelouč.

Více informací o akci naleznete na
stránkách www.tankpower.cz, pro pří-
padné dotazy pište na hamrova@zeha-
studio.cz.
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TANK POWER SHOW VII. 
23. 5. 2015



Dalším cestovatelem, přeloučským rodákem, je Bohuslav
Jelínek (14. červenec 1875-22. duben 1956). Tento muž měl
velice zajímavé osudy. Po obecné škole, kterou absolvoval
v Přelouči, byl v roce 1889 přijat na pražskou konzervatoř, kde
vystudoval hru na hoboj. Poté sloužil jako člen různých vojen-
ských kapel rakouské monarchie (Budapešz, Jindřichův Hra-
dec) a roku 1902 se stal členem Lvovské filharmonie (Lvov je
dnes město na západní Ukrajině). Již o rok později se však stal
kapelníkem 18. pluku v Ningutě v Mandžusku (dnes Ning'an
na východě Číny), s kterým zažil i rusko-japonskou válku (1904-
-1905). Pět let po jejím skončení byl jeho pluk přeložen do Za-
bajkalské oblasti, kde sloužil Jelínek až do roku 1917 jako
kapitán. Také zde působil jako učitel hudby. Na konci první
světové války se stal členem Československých legií, s který-
mi se roku 1920 vrátil do Čech, aby se vzápětí stal úředníkem
Československé obchodní mise v Moskvě. Posledních deset
let své kariéry strávil na Ministerstvu zahraničních věcí v Pra-
ze. V roce 1936 odešel ve věku jednašedesáti let do penze,
kterou strávil v Heřmanově Městci. Zde vedl po tři roky sokol-
skou hudbu. Pochován je v Přelouči.

Při svých cestách navštívil zejména Sibiř a Střední Asii. Ja-
ko správný cestovatel sbíral různé předměty, z nichž vytvořil
poměrně rozsáhlou sbírku, jejíž část posléze věnoval přelouč-
skému muzeu. Jedná se zejména o orientální zbraně a další
předměty. Jedním z nich je i kroužkový pancíř či spíše krouž-
ková košile z indoperské oblasti, který je datován kolem roku
1700. Košile je doplněna límcem z hustého kroužkového ple-
tiva, který je vyložen zelenou tkaninou. Z druhé strany košile
se nachází i kroužek na její zavěšení. Rozměry drátěné koši-

le jsou zhruba 50x60 cm a šířka kroužků je deset milimetrů.
U tohoto exponátu je také třeba zdůraznit jeho váhu - zhru-

ba 6,8 kg - bojovník, který jí nosil, musel být v dobré fyzické
kondici.

Použitá literatura:
Městské muzeum Přelouč, fond Slavín, složka Bohuslav Jelínek
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči

Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP
+420 464 608 934, +420 731 200 821

muzeum@ksmp.cz
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! Fotohádanka 

Hudebník-cestovatel Bohuslav Jelínek (1875-1956)
a jeho dar přeloučskému muzeu

Správná odpověr na fotografickou
hádanku z březnového Roštu zní:

„Fotografie zachycuje výletní mís-
to „Na Slovance“ v lese Hájek ko-
lem roku 1905. V druhé polovině
19. století bylo toto místo častým
cílem výletů, Sokolové zde pořáda-
li svá cvičení. Stávala zde jednodu-
chá stavba sloužící k úkrytu výlet-
níků. Stavba zde však zanikla ve
20. letech 20. století. Dnes se toto
místo nachází v lese u nových ob-
jektů firmy SVOS.“ 

Vítězem se stal pan Václav Vožení-
lek a redakce Roštu mu upřímně gra-
tuluje. 

Pro dubnové vydání jsme si pro
vás připravili další fotografii a zajímalo
by nás, jaký dům je na ní zachycen.
Nápovědou by vám mohla být socha
sv. Václava, umístěná ve své původní
lokaci.“

Na vaše odpovědi se opět těšíme na
známé adrese: rost@mestoprelouc.cz

Fotohádanka



KLAS 
v Hradci Králové

Druhému březnovému setkání členů spolku Klas přálo po-
časí. Byl to po dlouhé době hezký slunečný den. Našim cílem
se stal Hradec Králové. Vyjednali jsme si v informačním cen-
tru procházku po starém městě s průvodcem. Měli jsme štěs-
tí, neboz pan Průcha nás provedl od muzea, vnějším okruhem
kolem starého města, prošli jsme Malým i Velkým náměstím
a končili v Katedrále svatého Ducha. Dostalo se nám právě to-
lik informací, abychom si udělali představu z Historie Hradce
Králové, seznámili jsme se s osobnostmi, které se zasloužily
o rozvoj města. Salon republiky, jak je Hradec Králové nazýván,
nese právem tento název. Díky významným architektům - Go-
čárovi a Kotěrovi vznikl skutečně obdivuhodný městský kom-
plex, který po 100 letech budí obdiv. 

První výlet letošního roku se skutečně vyvedl. Zbytek břez-
na strávíme přípravou výstavy. Měsíc duben věnujeme návště-
vě Ústí nad Orlicí s vycházkou na Andrlův chlum. Pro druhé
dubnové setkání jsme vybrali Čáslav. Podle počasí chceme
uspořádat už tradiční jarní burzu, na níž se vyměňují cibule,
hlízy, sazeničky, případně další zahradnické přebytky.

V minulém článku jsem předestřel katastrofický scénář, kdy
vozidlo na železničním přejezdu z nějakého důvodu uvízne, pří-
padně, že se střetne s projíždějícím vlakem. Jak takové situaci
ale předejít? To, že nesmíme na přejezd vjíždět, je-li dávána
výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly sig-
nálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, popřípadě sklá-
pějí-li se závory, asi víme všichni. Někteří z nás, nedočkavci,
ale už nevědí, že na přejezd se nesmí vjíždět ani tehdy, jestli-
že se závory teprve zdvihají. A dokonce ani tehdy ne, jsou-li
závory zdviženy, výstraha signalizačním zařízením neprobíhá,
ale nelze-li za přejezdem dále pokračovat v jízdě. To může na-
stat tam, kde je přejezd přes vedlejší silnici blízko křižovatky
(např. v Pardubicích, ulice Dašická). Někdy, třeba při poruše
přejezdového zabezpečovacího zařízení, nesmí řidič na přejezd
vjíždět, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec drá-
hy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené
viditelnosti kroužením červeným světlem. V neposlední řadě je
nutno si pamatovat, že na přejezdu a v jeho těsné blízkosti, ři-
dič nesmí otáčet a couvat; na přejezdu a v těsné blízkosti před
ním, řidič nesmí předjíždět.

Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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Pozvánka
na další poslechový pořad, kterým nás opět provede pan

Jiří Černý
Přelouč U Kotýnků:

středa 13. května 2015 od 19.00 hodin

téma večera: 

PETR SKOUMAL
Pražský skladatel, textař, a hudebník, 

známý svou spoluprací s Etc… nebo s M. Prokopem.
Byl také autorem hudby k filmům, večerníčkům,

či TV inscenacím.
Na počátku kariéry vystupoval ve dvojici 

s Janem Vodňanským. Vydal i několik vlastních CD.

Předprodej vstupenek: 
U Kotýnků od úterý 14. 4. 2015

Klub aktivní senior (KLAS) A ještě jednou 
železniční přejezd



Tentokrát rodina Kyselova umožnila vystavovat výtvarné prá-
ce panu Milanu Poživilovi. 14. 3. 2015 Divišova vila vítala ná-
vštěvníky vernisáže, kteří se přišli podívat na malířovy originály.
Ve vile je nyní shromážděna velká část jeho děl od sedmdesá-
tých let po současnost. Jde o výběr velmi bohatý, a je z toho nej-
lepšího co se zrodilo v autorově dílně. Nejedná se o první vý-
stavu pro veřejnost. Již v roce 1969 měl autor vystaveny dva
obrazy v prodejně Díla v Hradci Králové. V období let 1977 - 1988
několikrát vystavoval spolu s výtvarníky Klubu kultury v Pře-
louči. Vícekrát se zúčastnil v týchž letech výstavy amatérského
výtvarného umění v Pardubicích. Dvě samostatné výstavy pro-
běhly v roce 1984 v kulturním domě ve Chvaleticích a na elek-
trárně Chvaletice. V roce 1991 uspořádal výtvarník úspěšnou
velkou soubornou výstavu svých děl v rodném Dvoře Králové
nad Labem. Po třiceti letech v roce 2014 se vrátil svou výsta-
vou do Chvaletic, aby se zde opět připomněl všem rodákům
a přátelům umění. 

Pan Milan Poživil se narodil v roce 1952 ve Dvoře Králové,
tam chodil do základní školy. Potom se rodina přestěhovala do
Hradce Králové. Již v hodinách kreslení bylo patrné jeho velké
výtvarné nadání, přesto si nezvolil malířství za své povolání,
stalo se mu velkou životní zálibou. Vystudoval SPŠE v Pardubi-
cích a v letech 1971 - 1976 byl zaměstnán v PVT v Hradci Krá-
lové. Od roku 1976 bydlí se svou rodinou ve Chvaleticích, kde
našel uplatnění v elektrárně jako technik. Jako osoba samo-
statně výdělečně činná působil od roku 1993 v různých ob-
lastech. Kromě malování se věnuje i fotografování. 

Nejčastějším námětem jeho obrazů je krajina, kterou zo-
brazuje momentální atmosféru, hru světla a stínu s mnoho-

tvárností pohledu v různých ročních obdobích. Do přírody se
vydává bur sám, s rodinou nebo přáteli pěšky, na kole, na ly-
žích i autem a vždycky přibalí své malířské nádobíčko, malířo-
vy náměty obrazů byste v Čechách i v cizině mohli identifiko-
vat, maluje téměř výhradně v plenéru, jeho krajina je skutečná,
někde existuje. Oblíbenou malířskou technikou se mu stal su-
chý pastel, se kterým tvořil své práce už ve studentských le-
tech. Postupem doby vyzkoušel temperu, akvarel i kvaš. Pozdě-
ji současně s pastelem rozvíjel i techniku olejomalby zejména
zátiší. K jeho pozoruhodným obrazům se řadí právě zátiší
s květinami, které jsou hrou světla, stínu a barev. Okouzlí nás
pestré tóny květin ve džbánech a ve vázách v pevných tazích
širokého štětce. K vystižení jejich tónů je náš slovník věru chu-
dý. Každému, kdo shlédne výstavu je jasné, že malíř si pře-
je svým umění a volbou motivů přiblížit poetickou krásu kra-
jiny s jejími proměnami a lyrickou intimitu zátiší. Realistické
obrazy nesou osobitý malířův rukopis navazující na krajinář-
skou tradici v Čechách a zároveň obohacují ostatní pohledem
člověka dnešní doby.

Ani tentokrát nechyběla přítomným obdivovatelům umění
ve vile hudba, která spolu s úvodním slovem paní Hany Kubá-
tové přispěla ke slavnostnímu otevření výstavy. Přišli přátelé
malíře, hudebníci Jaroslav Janda a Tomáš Klíma přinesli si ky-
taru a basu, za klavír usedl Ing. Jan Kuchař. Při přátelském po-
sezení všichni ocenili pohostinnost rodiny Kyselových. Atmosfé-
ru v Divišově vile tohoto večera dobře vyjadřují slova básníka
Vladimíra Holana: „…Chápal, že k životu stačí jen málo věcí,
by stal se vskutku tím, čím býti má: totiž hrou…“ 

Marcela Danihelková
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Už v roce 1961 se sice podařilo 5. roč-
ník výstavy prostřednictvím tehdejšího
„Střediska státní památkové péče a ochra-
ny přírody hlavního města Prahy“ insta-
lovat velmi prostě výstavu v málo vhod-
né výstavní síni na Staroměstské radnici.
Výstava nebyla tehdy ještě dostatečně
známa, kromě toho nám tehdejší činite-
lé uvedeného střediska, kterým jinak pa-
tří dík za pochopení a pomoc, odmítli udě-
lat v Praze propagaci s odůvodněním, že
slovo PREMFOTO není dosud filology
uznáno a oni si nemohou dovolit tento
název v propagaci použít. Výstavu teh-
dy navštívil celkově malý počet návštěv-

níků, takže pražská instalace svůj účel
nesplnila. Na možnost další instalace
v Praze bylo vynaloženo velké úsilí. Ně-
kolikaleté jednání na nejrůznějších úrov-
ních a neustálé odkazování jedné insti-
tuce na druhou končilo dopisy „správy
kulturních zařízení“ - oddělení výstav nej-
prve odkazem na počátek roku 1967, poz-
ději zápornou odpovědí i pro rok 1968.
Vlastní iniciativou a šzastnou náhodou
jsme se seznámili na podnikovém ředi-
telství Řempo n. p. s vedoucím propagač-
ního oddělení, který během velmi krát-
kého jednání se svou spolupracovnicí
a správkyní jejich pražské výstavní síně
paní Bahenskou nám dal k dispozici na
měsíc červen 1968 svou výstavní síň
v Praze na Národní třídě (vedle Reduty).
Výstava měla v Praze úspěch, proto by-
la o týden prodloužena. Rádi jsme uvíta-

li ochotu uvedených pracovníků podni-
kového ředitelství n. p. Řempo propůjčit
nám výstavní síň i pro další ročníky naší
výstavy. Ty už však v důsledku naší oku-
pace v roce 1969 nemohly být v Praze
realizovány. 

Podle tehdejších výroků zahranič-
ních fotografických expertů měla soutěž
PREMFOTO v zahraničí mimořádný ohlas
a zvuk. Bylo to především pro serióznost
a korektnost pořadatelů soutěže při do-
držování soutěžních podmínek, vysokou
uměleckou hodnotu vystavovaných sním-
ků a originální a zcela bezprecedentní
podmínky (premiérovost, 10 rovnocen-
ných medailí a 10 rovnocenných diplo-
mů pro oceněné fotografie) soutěže spo-
lu s vysoce kvalifikovanými odborníky
pracujícími každoročně v mezinárodních
porotách. Důkazem kvality výstavy byla
i zpráva generálního sekretáře FIAP (Fé-
deration International de lÁrt Photogra-
phique) pana Besingera z švýcarského
Bernu, který sdělil rozhodnutí sekretariá-
tu této světové fotografické organizace
převzít nad naší soutěží záštitu. Toto za-
řazení naší výstavy mezi světové výsta-
vy FIAP bylo nejvyšším oceněním naší
práce. Rozhodnutí bylo zcela ojedinělé,
protože v té době nebyla ČSSR (jako jed-
na z mála zemí Evropy) ve FIAP organi-
zována. 

Na základě stále se zvyšující publici-
ty naší akce nás požádal švédský foto-
grafický svaz o zapůjčení výstavní kolek-
ce k reprízám do Švédska. A tak 9. ročník
výstavy byl tomuto svazu zapůjčen k in-
stalaci do Stockholmu. Pro značný úspěch
požádali Švédové hned po skončení vý-
stavy o zapůjčení následujícího ročníku.
Desátý, jubilejní ročník byl vystavován ve
4 švédských městech, po dobu 3 měsíců.
Zhlédlo jej na 30 000 návštěvníků. Zvlášt-
ní úspěch výstavy potvrdila písemná zprá-
va kulturního attaché čs. velvyslanectví
ve Švédsku, který výstavu ve Stockholmu
zahajoval. 

11. ročník v roce 1969 byl k repríze
zapůjčen do Západního Berlína. Největší
tamní fotoklub vyslal kurýra pro výstavní
kolekci do Prahy (použití poštovního sty-
ku by bylo tenkrát v tomto případě ris-
kantní) a za několik dní došlo bianco po-
zvání pro 2 osoby z našeho fotoklubu na

vernisáž s přiloženými 2 letenkami Pra-
ha - Západní Berlín a zpět. Ironií osudu
se stalo, že týž den o půlnoci byly v dů-
sledku okupace naší republiky uzavřeny
všechny naše hranice. Podle tiskových
zpráv však tamní repríza slavila úspěch.
Ten byl prý umocněn i tehdejší politickou
situací v obsazeném Československu. 

Nutno poznamenat, že k velké pub-
licitě celé akce u lidí se zájmem o umě-
ní přispěl také dlouholetý výtvarník sou-
těže akademický malíř a grafik Jiří Laci-
na z Pardubic. S mimořádným zájmem
a nevšední ochotou pečoval o propaga-
ci a veškerou grafickou úpravu všech
v této akci vydaných materiálů na nej-
vyšší umělecké úrovni. Je autorem po-
pulárního a zdařilého znaku PREMFOTO,

jakož i návrhu na medaili soutěže. O je-
ho plakáty k výstavě s každoročně ori-
ginálními náměty projevovali velmi často
zájem sběratelé podobných uměleckých
dílek. Nutno zdůraznit, že finanční náro-
ky pana Laciny byly s ohledem na vyso-
kou úroveň odevzdané práce minimální.
Originály diplomů prováděl pardubický
grafik pan Kellar. 

Finanční náklady brzy překročily i mož-
nosti ZK ROH Tesly. Na krátkou dobu se
situace poněkud vyjasnila, když byly zá-
vodní kluby ROH v Přelouči sloučeny do
jednotného Klubu kultury ROH pro celé
město. To posloužilo jako dočasné řešení.
V několika posledních ročnících pomá-
hal řešit finanční situaci akce i MěNV
v Přelouči zařazováním akce do plánu
kulturní komise města s poskytnutím fi-
nančního příspěvku na její realizaci.
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Převzetí moci od okupační pětičlenné správní komise v če-
le s JUDR. Emilem Kubíkem proběhlo s pochopením a opravdu
vstřícně. Na neorganizovaném shromáždění občanů na pře-
loučském náměstí v odpoledních hodinách vystoupil z ilegali-
ty revoluční národní výbor a jeho členové byli osobně předsta-
veni v oknech městského úřadu místní veřejnosti, a to v čele
s předsedou p. ing. Janem Potůčkem, místním podnikatelem -
- civilním geometrem. Ten byl již dříve kontaktován předsedou
revolučního ONV v Pardubicích p. Dr. Blahoutem, ředitelem par-
dubické reálky, jeho důvěru získal pravděpodobně spoluprací
v rodičovském sdružení školy, kterou navštěvovala jeho star-
ší dcera Jiřina. S osobou p. Dr. Blahouta úzce spolupracoval
i místní posádkový velitel - Viktor Vacek, který v době okupace
působil na sekretariátě pardubické střední školy. Nelze popřít,
že ne všichni členové představovaného revolučního národního
výboru byli shromážděnými občany přijati spontánním potles-
kem. Celý tento akt probíhal na prostranství náměstí za plné-
ho provozu na průjezdní komunikaci, tj. při průjezdu ustupují-
cích německých jednotek pěších i motorizovaných ve směru
na Západ. Zajímavou diváckou kulisu pak vytvořili dezinformo-
vaní příslušníci německé armády, kteří obsadili všechna okna
školní budovy, ve které byli přechodně ubytováni. Jejich odjez-
dová hodina „H“ nebyla dosud stanovena. Zřejmě se vyčkáva-
lo na společný odjezd s německým vedením místní Zbrojovky.
Na závěr tohoto revolučního shromáždění se zpívala čsl. stát-
ní hymna. Právě při jejím přednesu došlo k jisté humorné pří-
hodě, když dva místní občané - brigádníci na opevňovacích
pracích (akad. malíř Vladimír Zourek a PhC. Milan Vanča) -
- upřednostnili v této slavnostní chvíli svoji povinnost s ode-
vzdáním svěřeného náčiní a svorně kráčeli se svým „náčiním“
napříč náměstím do Hasičského domu, kde je předtím vyfaso-
vali. V dalších dnech se oba opět obětavě zapojili do hlídkové
služby u místní posádky. 

Možno však konstatovat, že průběh revoluce v našem měs-
tě byl v porovnání s jinými městy poněkud atypický, tj. klidnější,
bez větších obětí na životech. Pravděpodobně k tomu přispěla
skutečnost, že vzájemný vztah místního obyvatelstva s němec-
kými příslušníky ve Vojenské zbrojovce se během válečných
6 let natolik zlidštil, že revoluční národní výbor spolu s po-
sádkovou správou mohli později uzavřít s velitelem Zbrojov-
ky Oberstem Schmitzem písemnou dohodu o vzájemném re-
spektování svých záměrů. Toto byla velmi významná dohoda,
umožňující volný pohyb místním občanům ve městě a plně-
ní revolučních úkolů. Tento oboustranně loajální vztah vyplý-
val z válečné situace, kdy místní „Zbrojovka“ (německý název
„HPW“ - Heeres - Panzer-Werkstatt) umožňovala německým
příslušníkům poklidný život v mimofrontovém zázemí a naopak
českým pracovníkům ochranu před nasazením v Říši. Z toho
těžil i místní sportovní klub AFK, jehož příslušníci zde nalezli
významný vděčný azyl. 

Z revolučních dnů v květnu 1945 podařilo se zachránit ex-
kluzivní doklad - „Deník událostí“ posádkové správy Přelouč,
ze kterého si můžeme připomenout časový sled událostí z po-
hledu místní posádky. 

Již v sobotu 5. 5. 1945 shromáždili se v 12.30 hod. pod ve-
dením posádkového velitele mjr. jezdectví Viktora Vacka všich-
ni aktivní i záložní důstojníci vč. rotmistrů - pokud možno v uni-

formách - v přidělené místnosti na městském úřadě, v té do-
bě již sídle revolučního národního výboru. Posádkový velitel
dal především obsadit místní poštu a to nadpor. v zál. Janem
Žabkou, pracovníkem Ředit. pošt v Pardubicích. Dále se zajis-
tila hydroelektrárna s mostem, nádraží ČD a všechna skla-
diště bývalé německé branné moci. Obsazení bylo provedeno
2-3 důstojníky, hlídky byly již v odpoledních hodinách posí-
leny dobrovolně se hlásícími vojáky i nevojáky. Velká pozor-
nost byla věnována labskému mostu, který byl připraven
k vyhození. Po celý den 5. 5. (i v noci) byl posádkový velitel
telefonicky informován o situaci v okolí a o pohybu německé
armády. 

Během neděle 6. 5. 1945 byly pozorně sledovány zprávy
rozhlasu o situaci v Praze a v důsledku toho nařídil posádko-
vý velitel provést silniční zátarasy na silnicích ve směru na Pra-
hu. V odpoledních hodinách přišlo hlášení z Chrudimě a Heřma-
nova Městce, že od Heřmanova Městce směřuje přes Přelouč
pancéřový vlak k akci proti Praze. Posádkový velitel nařídil
por. Lejhancovi a dvěma mužům zneškodnit tento vlak tak, že
se v lese mezi zastávkou Valy a Veselí rozebrala kolej. V od-
poledních hodinách téhož dne došlo k jedinému závažnému
incidentu, tj. přepadení místnosti posádkového velitelství osmi
muži wehrmachtu ozbrojenými samopaly, vedenými německým
nadporučíkem. Nerespektovali službu u vchodu do budovy,
kterou vykonávali příslušníci skautského hnutí, a vtrhli do
místnosti posádkové správy s křikem: „Tschechische Ksindel,
heraus!“ a začali hned plnit svůj úkol. Naštěstí nebylo jeho
účelem zajištění rukojmích, ale odvoz zde umístěné skříně s ar-
chivem místní skupiny NSDAP. Asi po hodině byla místnost po-
sádkového velitelství opět obsazena našimi důstojníky a uči-
něno takové opatření, aby se zamezilo obdobnému přepadení.
S odstupem času se snažili někteří „zlí jazykové“ zlehčit váž-
nost této přepadové situace šířením smyšlené legendy, že pří-
tomní důstojníci reagovali na vzniklou situaci skokem z okna
do dvora a snažili se zachránit panickým útěkem do polí. Tato
legenda se však nepotvrdila. 

V této souvislosti je třeba vzpomenout významného zapo-
jení starších příslušníků skautského hnutí pod vedením Jardy
Maglena, kteří sehráli významnou roli při svozu zabavených
zbraní i odzbrojování uskupující armády v okolí Přelouče. Poz-
ději se někteří zúčastnili i odvozu zdravotního materiálu vč. lé-
čiv do Terezína. 

F. H.
Pokračování příště

Žádost
Redakční rada žádá čtenáře ROŠTU o možnost zapůj-

čení dobových fotografií z konce 2. světové války v Přelou-
či. V dubnovém a květnovém vydání bychom je rádi zveřej-
nili jako připomínku 70. let od ukončení 2. světové války
v našem městě. 

Za ochotu a zapůjčení předem děkujeme, podělíte se
tak svými snímky o dokreslení historických událostí v na-
šem městě s ostatními čtenáři PŘELOUČSKÉHO ROŠTU.
(Fotografie můžete přinést na MěÚ Přelouč, 3. poschodí,
dveře č. 13 k p. Horáčkové.)
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27. 2. 2015 se uskutečnil koncert, který připomněl přelouč-
ské veřejnosti, že v letošním roce uplynulo 330 let od narození
slavných skladatelů, kteří svou tvorbou ovlivnili celé generace
umělců. Skladby Georga Fridricha Händla a Johana Sebastiana
Bacha nastudoval komorní soubor složený ze špičkových mla-
dých profesionálních hudebníků Barocco sempre giovane (Ba-
roko stále mladé). V přeloučské Občanské záložně přítomní
posluchači pozorně vnímali hudbu pardubického komorního
hudebního souboru Barocco sempre giovane v tomto složení:
Iva Kramperová - housle, Vít Chudý, Markéta Klodova, Jiří Par-
tyka, Jakub Čepický - housle, Jiří Kabát - viola, Helena Matyá-
šová - violoncello, Tomáš Vybíral - kontrabas. Špičkoví mladí
profesionální umělci se specializují na interpretaci skladeb
vrcholného baroka, nevyhýbají se ani jiným slohovým obdo-
bím. Soubor byl založen v roce 2004 violoncellistou Josefem
Krečmerem. Mají za sebou stovky významných koncertů, jsou
často zváni na zahraniční koncertní turné i mezinárodní hu-
dební festivaly např. Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Mezi-
národní hudební festival Brno, Pardubické hudební jaro, Theat-
rum Kuks, Festival Mitte Europa, Bach Istanbul'da, IMusicFest
of George Lobkowicz atd., spolupracují s televizními i rozhlaso-
vými stanicemi, nahrávají na CD a pořádají vlastní abonentní
cykly koncertů. Spolupracují s předními i zahraničními sólisty
i s celou řadou nadaných mladých hudebníků, laureátů mezi-
národních interpretačních soutěží. Důkazem vynikající spolu-
práce souboru se světově proslulými umělci je Stéphane Bé-
chy z Francie, sólista - virtuóz na cembalo.

Pan Stéphane Béchy (*1963) studoval nejen hru na cem-
balo u Davitta Moroneyho a Oliveiera Baumonta, ale také hru
na varhany u René Brethomé a Marie-Clarie Alan. Své zna-
losti repertoáru staré hudby předává studentům konzervatoří
v Rotterdamu, Chicagu, Bělehradě a v Soulu. Stéphane Béchy
je ředitelem Conservatorie a Rayonnement Régionál, umělec-
kým ředitelem Orchestre de Caen a zakladatel festivalu - Festi-
val International d' Orgue de Caen. Přivedl do hlavního města

Normandie nejvýznamnější umělce a skladatele současnosti,
kupř. Kryštofa Pandereckeho, George Crumba, Elliotta Cartera,
Petera Eötvöse, Maree-Clare Alain. Předsedá mnoha komisím
Národní konzervatoře hudby a tance v Paříži a je členem me-
zinárodních soutěží. Je rovněž rytířem francouzského národ-
ního řádu Arts et Lettres. 

Pardubické hudební jaro je významnou kulturní událostí
východočeského regionu již od roku 1982. V minulém roce se
stalo členem Asociace hudebních festivalů České republiky
a Evropské festivalové asociace. Počínaje letošním 37. roční-
kem tedy patří mezi významné evropské hudební festivaly. Tě-
mito slovy uvedl koncert v přeloučské Občanské záložně pan
Mgr. Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg festivalu. Za
dobu své existence prošel festival dramaturgickým vývojem,
který mu velmi svědčí. Za to patří všem členům uměleckému
vedení festivalu uznání. Paní Mgr. Miluše Horská - místopřed-
sedkyně Senátu Parlamentu ČR a paní PaedDr. Hana Tomano-
vá - předsedkyně správní rady BSG, o. p. poctily svou přítom-
ností koncertní vystoupení 27.2. 2015 v přeloučské Občanské
záložně. Díky patří všem, kteří se na něm podílejí. Žijeme v do-
bě, kdy mnoho tradičních akcí musí především z finančních
důvodů svoji činnost ukončit. Proto je naprosto na místě po-
děkovat Ministerstvu kultury, Městu Pardubice, Městu Přelouč
a všem městům pardubického kraje přispívajícím na hudeb-
ní festival, Východočeské Energetické společnosti Chvaletice
a dalším podnikům, mediálním partnerům, kteří Pardubické
hudební jaro finančně podporují. Sluší se také poděkovat fo-
tografům za poskytnutí vynikajících fotografií z koncertu v Ob-
čanské záložně, Ladě a Miloši Kolesárovým.

Většina posluchačů nejsou hudebními kritiky ani znalci,
hodnotí hudbu podle toho, jestli se líbí a zda je naladí na správ-
nou strunu. Sál v přeloučské Občanské záložně byl zaplněn
do posledního místa. Stal důkazem, že krásné hudbě s vysokou
kulturní úrovní není zdaleka odzvoněno. 

Marcela Danihelková
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DUBEN V JAKUB KLUBU
V měsíci březnu jsme se věnovali tématu „Bavíme se kul-

turou“. Úplně na začátku bylo naším cílem zjistit, co si děti před-
stavují, když se řekne „kultura“. A musíme říci, že jsme se do-
zvěděli mnoho pro nás zajímavého, co jsme ani netušili ☺.
V klubu jsme zorganizovali pro děti karneval, který si moc uži-
ly. Dokonce se zúčastnily taneční soutěže. Za své výkony pak
byly odměněny drobnými cenami. Pracovnice městské knihov-
ně pro nás připravily besedu na téma kultura, která byla pro
děti velmi zajímavá. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za rea-
lizaci této akce. 

8. března se slavil Mezinárodní den žen, proto děti vyrábě-
ly přáníčka a ptáčky, kterými odměnily zejména své maminky
a babičky. Jistě jim tak udělaly velkou radost. V tento měsíc
jsme začali tvořit jarní výzdobu do oken, a protože jsou Veli-
konoce letos velmi brzy, museli jsme již začít s tvorbou veliko-
nočních vajíček. Plynule jsme tak přešli do dalšího měsíce, kte-
rý je oslavou svátků jara - Velikonoc. V tom se budeme opět
věnovat tvoření vajíček různými technikami, budeme péct a va-
řit tradiční velikonoční pokrmy. Zkrátka máme se na co těšit,
u nás se stále něco děje ☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí klubu

CHARITNÍ ŠATNÍK
Po vzniku služby Podpora rodiny v září 2011 bylo brzy jas-

né, že se neobejdeme bez poskytování materiální pomoci ro-
dinám - především oblečení a obutí pro děti, ale i pro dospělé,
a také hračky, výtvarné potřeby, knížky apod. Pomocí propaga-
ce v místním tisku a prostřednictvím přirozených vztahových
sítí se nám podařilo získat první příspěvky pro naše účely. Vel-
ký problém jsme však měly s ukládáním věcí. Služba má pro-
najatou jednu kancelář, která není větší než 15 m2. Jednu část
kanceláře jsme tedy zařídily jako provizorní šatník, opatřily jsme
krabice od banánů a oblečení jsme podle druhů do nich roz-
třídily, krabice jsme uložily za závěs, abychom si přece jenom
uchovaly vzhled kanceláře.

Pro oblečení si chodily naše uživatelské rodiny a my jsme
časem přišly na to, že takto je to pro nás dlouhodobě neúnos-
né. Měly jsme velké štěstí, na naši výzvu se nám přihlásila
dobrovolnice Lída, která se o třídění, ukládání a vydávání vě-
cí začala starat a chodí k nám doposud. Jsme jí velmi vděčné.

Protože materiálu v šatníku přibývalo, museli jsme se rozhod-
nout, jak dál - do kanceláře už jsme se nevešly. Naštěstí v ob-
jektu, kde máme pronajatou kancelář, byla volná protější
místnost, kterou jsme si pronajaly. Nájem i energie v této míst-
nosti platíme z výtěžku Tříkrálové sbírky, nikdy jsme na pro-
voz šatníku nedostaly žádnou dotaci z jakéhokoliv zdroje. Šat-
ník stále zásobujeme pouze z darů fyzických osob, opakovaně
se stává, že přijdeme do práce a přede dveřmi jsou pytle, nebo
krabice s věcmi, takže ani nevíme, komu poděkovat. Někteří
dárci nám do šatníku přispívají pravidelně, s těmi už se známe.

Upřímně děkujeme všem, kteří nám do šatníku přispě-
li, opravdu si každého daru velmi vážíme a jsme za něj
vděčné. Moc děkujeme Lídě za její neocenitelnou pomoc,
bez které by šatník nemohl fungovat.

Šatník je otevřený každé pondělí od 13 do 15 hod.,
nebo po domluvě i v jiný čas. Věci si můžou přijít vybrat oso-
by, které pobírají dávky v hmotné nouzi. Do šatníku trvale při-
jímáme oblečení, boty, hračky, domácí potřeby apod. 

Rita Hudcová, vedoucí služby Podpora rodiny

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Opět hledáme lidi, kteří mají jednu hodinu týdně pro dru-

hé! Dobrovolníci je mohou věnovat práci s dětmi v Jakub klu-
bu, konkrétně doučování, vaření, hrám, sportovním aktivitám
apod. Druhou možností je navštěvování Domova U fontány
a povídání nebo procházky s jeho klienty. V dubnu připravuje-
me kurz komunikace pro nové dobrovolníky s psycholožkou
Mgr. Evou Bicanovou, a to v sobotu 18.4.2015 v čase 8.30-15.00
v Jakub klubu. Kurz je pro zájemce o dobrovolnickou činnost
zdarma. Pokud přemýšlíte o dobrovolnictví, ozvěte se a ráda
Vám zodpovím Vaše otázky. Činnost Dobrovolnického centra
podporuje Ministerstvo vnitra a Pardubický kraj, dobrovolníci
mají všechny náklady spojené s výkonem dobrovolnické čin-
nosti hrazené (např. cestovné, pokud dojíždějí). 

Kontaktovat nás můžete na tel. 731 402 371 nebo na mailu
charita.prelouc@gmail.com. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

Seminář SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 13. 4. 2015
Vláda připravuje koncepci o dostupném bydlení (dříve po-

užívaný pojem sociální bydlení) a následně se začne připra-
vovat i zákon, který bude tuto problematiku řešit. Pokud Vás
toto téma zajímá, jste zváni na seminář SOCIÁLNÍ BYDLENÍ -
- MÝTY A FAKTA 2, který se koná v pondělí 13. 4. 2015 od
16.00-18.30 v Domě techniky v Pardubicích, a to pod zášti-
tou místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horské a poslance
Ing. Jiřího Junka. Na semináři vystoupí Ing. Jan Bartošek, místo-
předseda Poslanecké sněmovny (KDU-ČSL) na téma Připravova-
ná koncepce a odpovědnost obcí, Mgr. Miluše Horská představí
vlastní zkušenosti, Mgr. Linda Sokačová za o.p.s. Alternativa 50+
zhodnotí plusy a mínusy připravované koncepce, Mgr. Hubál-
ková, ředitelka Oblastní charity Pardubice a Ing. Zdenka Kum-
stýřová odprezentují zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb. 

Vstup je zdarma. 
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Neděle - Zmrtvýchvstání Páně - Voskresenije
Milí občané, prožíváme duben a jaké překvapení bude s po-

časím, jestli za kamny ještě budem, to nevím. Vím, že opět na-
stala 50 denní Velikonoční doba. Nedáv-
né zatmění slunce nás lehce překvapilo
a trošku vyvedlo z míry; ve francouzské
Normandii způsobilo „příliv století“, ale
doufám, že škody energetikům ani lidem
nezpůsobilo. O zatmění slunce se píše
i u svatého Lukáše v souvislosti s událost-
mi ukřižování: „Bylo už kolem poledne; tu
nastala tma po celé zemi až do tří hodin,
protože se zatmělo slunce“. Lukáš 23,44.

V celé bibli se slovo slunce vyskytuje 142x. Když toto zatmění
použil v pašijích svatý Lukáš, nevím, jestli to bylo skutečně za-
tmění, ale je to tam! Židé končili den západem slunce, jak píše
Lukáš dále, „Byl pátek a začínala sobota“ Lk23,54. Ježíš končí po-
zemský život smrtí na kříži. Ježíšova smrt a zmaření jakéhoko-
liv života je škoda. Jsem zde, protože mě naši chtěli! Jedno
heslo z trika ochránců života, proti kultuře smrti, potratů, sobec-
tví. Existuje v životě ale i množství neštěstí, nezaviněných nebo
nepřímo zaviněných, válek či vražd. Věříme, že všechnu bolest
vzal na sebe náš Spasitel na kříži, seslaný Syn Boží Ježíš Kristus,
aby nás vykoupil z hříchů, smířil s Bohem. Po zasvěcení soboty
se pak ženy vrací ke hrobu. „Prvního dne po sobotě, za časného
jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly
však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Je-
žíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva
muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily se tváří k ze-
mi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde,
byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Gali-
leji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být
ukřižován a třetího dne vstát.“ Lk 24,1-7. To je velikonoční nedě-
le, den odpočinku, den slunce, den vzkříšení Krista, den sváteč-
ní, den svatý!

Ateista, aneb nevěřící Tomáš 
Při nedávné návštěvě, jsem se seznámil s mladým mužem,

který se hlásil ke mně se slovy: „Jsem ateista“, mimochodem jme-
noval se Tomáš. Křest, první ze sedmi
svátostí ,mnozí přijali v nevědomosti mi-
minka, byl zdá se platně udělen a ná-
sledně slaven setkáním rodiny, kmotrů,
zvěčněn fotografem a završen při přátel-
ském pohoštění. Ale pak leží v církev-
ních matrikách mnoho zápisů pokřtě-
ných a udělená svátost křtu nerušeně
spí spánkem neprobuzeným v našem
„křeszanském“ :o( životě. Jehovisté to
trefně propagují názvem časopisu: Probu�te se! Odpověr ve
Vyznání víry při velikonoční Vigilii na Bílou sobotu zní: Věříš
v Boha - Věřím! Věříš v Ježíše Krista, umučeného a vzkříšené-
ho - Věřím! Věříš v Ducha svatého, církev, společenství a život
věčný - Věřím! Máme svobodu se k víře přihlásit sami, každý den,
svou láskou k Němu, modlitbou, i skutkem. Ježíš nikoho nenutí,
jenom zve k sobě: „Pojwte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“. Matouš 11:28.

Pojrte za mnou…, pojrte stranou a odpočiňte si…, pojrte po-
žehnaní mého Otce…, pojrte a uvidíte…, pojrte jíst…!

Doba zastrašování a pronásledování víry před 25 lety skon-
čila, nahradila ji však doba zmatku, pohodlnosti, materialismu,
„najdi boha v sobě“, „v stvoření“, pro víru nebezpečí jiná. Tomáš
je symbol člověka hledajícího, těžko uvěřivšího ve vzkříšení, jako
mnozí, my všichni. Těžko věříme, že se můžeme změnit, že ten
člověk, který mě dlouhá léta popouzí, toho nechá, že se tento
svět neřítí do záhuby. Jen víru mít, doufat a jít…!, zpívali jsme
o sametové revoluci. Zpívejme a vyznávejme to i dnes. Aleluja -
- radujme se! Tomáš hledá a nalézá, překvapený věříce vyzná-
vá: „Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Jan 20,28. Pře-
ji Vám znovu uvěřit! Požehnané Velikonoční svátky, hezkou
pomlázku a radost ze života.               Váš P. Lubomír Pilka.

Obrázek 1, Smrt na kříži - Křížová cesta-12. zastavení, výtvarník
Miloš Muzikář; obrázek 2, Tomáš a vzkříšený Kristus, výtvarník
Zdirad Čech - Cesta Světla.
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Modlitba v době velikonoční
Vesel se, nebes královno, aleluja,
zaplesej tvorstva koruno, aleluja.

*
Ten, jejž jsi v klíně chovala, aleluja,

vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, aleluja.
*

Z vítězství jeho raduj se, aleluja,
u něho za nás přimluv se, aleluja.

*
V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,

R: neboF Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, 

našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; 
na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie,

dej, aF dosáhneme radostí života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Římsko-katolická farnost
Přelouč 

srdečně zve na 

Varhanní Velikonoční koncert
Hraje: Mgr. Karel Hiner

Dne: 19. 4. 2015 neděle
V kostele sv. Jakuba v Přelouči 

v 17:00 hod.

Zazní skladby: 
J. S. Bach, B. M. Černohorský, Johann Kaspar Kerll,

Fugy českého baroka 
a improvizace na známé české velikonoční písně.

Vstupné dobrovolné

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz



Dobrý den vážení čtenáři. 
Doufám, že jste si v březnu částečně vy-
čistili organismus lehkou stravou a spous-
tou zeleniny. V tomto měsíci vám nabíd-
nu už více masa. I zelenina ale nebude
chybět. 

Balkánská fazolová polévka
Co budete potřebovat: dvě hrsti bílých
fazolí, zelené papriky, rajčata, cibuli,
na kolečka nakrájené tenké párky, mle-
tou sladkou i pálivou papriku, mletý
pepř, sůl, česnek, olej na smažení, kost-
ku hovězího bujonu. 
Postup: fazolky si předem večer namoč-
te, ráno vodu slijte a dejte čerstvou. Uvař-
te doměkka. Nesolte! Nakrájenou cibuli,
papriky, párky spolu s utřeným česnekem
na oleji osmažte. Přidejte sladkou i páli-
vou papriku, podrcenou kostku bujonu,
vmíchejte do fazolí a vařte do změknutí
papriky. Před dovařením přidejte na kos-
tičky pokrájená a oloupaná rajčata. Pro
zvýšení chuti můžete použít velmi ostrý
kečup. Dochuzte solí a pepřem. 
Poznámka: máte-li polévku příliš řídkou,
zahustěte ji hladkou moukou rozšleha-
nou ve studené vodě. Samozřejmě po-
lévku musíte znovu povařit. 

Slepičí polévka trochu jinak
Lidové léčitelství považuje slepičí polév-
ku (vývar) za božský lektvar. Pomáhá
uzdravovat nemocné, je dietní nebo po-
máhá lidem, kteří po bujarém veselí rá-
no silně trpí…
Co budete potřebovat: 1/2 až celou
slepici. Záleží na vás. Kořenovou ze-
leninu, (mrkev, petržel, celer), několik
kuliček nového koření a pepře, kelí-
mek sladké smetany, 1-2 vajíčka, mle-
tý pepř, sůl. 
Postup: slepici rozporcujte a uvařte v oso-
lené vodě, do které přidáte několik ku-
liček nového koření a pepře. Doporučuji
vařit pomalu na mírném ohni. Tak získá-
te opravdu silný vývar. Uvařenou slepici
vykostěte a maso rozkrájejte na malé
kousky. Do scezeného vývaru dejte na-
strouhanou kořenovou zeleninu a vařte
do jejího změknutí. Ve smetaně rozšlehej-
te vajíčka, vlijte do vývaru a ještě krátce
povařte. Přidejte nakrájené maso, dochuz-
te solí a pepřem. 

Hovězí maso na čínský způsob
Co budete potřebovat: zadní hovězí,
červenou a žlutou papriku, cibuli, va-
jíčko, dva větší stroužky česneku, lží-
ci solamylu (bramborový škrob), 1-2 lží-
ce sojové omáčky, sůl, olej na smažení.
Postup: solamyl rozmíchejte ve studené
vodě, přidejte vajíčko, sůl a vymíchejte
hladkou marinádu. Do ní přidejte na nud-
ličky pokrájené maso, dobře promíchejte
a nechte v chladničce alespoň hodinu
marinovat. Následně vše vysypte na roz-
pálený olej a zprudka orestujte. Přidejte
na nudličky pokrájené papriky, naseka-
nou cibuli a česnek. Zalijte sojovou omáč-
kou, promíchejte a duste pod pokličkou
za občasného promíchání do změknutí
masa. Ztlumte oheň. V případě potřeby
podlijte vodou. Podávejte samozřejmě
s rýží. 

Vepřový řízek naruby
Pojrte si udělat řízek trochu jinak. 
Co budete potřebovat: plátky vepřové-
ho masa, strouhanku, hladkou mou-
ku, vajíčka, trochu mléka, (piva), sůl,
olej na smažení (sádlo). 
Postup: z vajíčka, mouky a mléka se špet-
kou soli vymíchejte polořídké těstíčko.
Plátky masa z obou stran nasolte a obal-
te ve strouhance. Paličkou na maso přes
mikroten je rozklepejte tak, aby co nej-

více strouhanky zůstalo v něm. Takto při-
pravené plátky z obou stran namočte
v těstíčku a ihned dávejte na rozpálený
tuk. Z obou stran dozlatova osmažte. Ja-
ko přílohu použijte brambory, na které
poklarte celá kolečka červené cibule. 

Na závěr vám nabídnu jednu mňam-
ku, kterou děsně milují děti. 

Žemlovka ala Selma
Co budete potřebovat: bílou na plátky
pokrájenou veku, misku vlažného pl-
notučného mléka, hrstku rozinek, den
předem namočených v rumu, vanilko-
vý cukr, krystalový cukr, tužší tvaroh,
nastrouhaná jablka, Heru (máslo) na
vymazání pekáčku, vajíčka. 
Postup: do dobře vymazaného pekáčku
vložte plátky veky, které předem namoč-
te do mléka (s citem). Na ně rozložte tva-
roh, který posypte vanilkovým cukrem
a krystalem. Přiložte další vrstvu veky, na
kterou rozložte nastrouhaná jablka, opět
posypte cukry. Takto postupujete až je
pekáč plný. Do tvarohu i jablek vždy při-
dávejte přiměřeně rozinek. Končit musí-
te vekou. Do mléka zašlehejte dva vaječ-
né žloutky a celý povrch pekáčku s ním
zalijte a dejte zapéct. Z bílků a cukru vy-
šlehejte tuhý sníh, který před dopečením
žemlovky rozložte po celém jejím povr-
chu a pokračujte v pečení. Jakmile sníh
začne zlátnout, je hotovo.

Dobrou chuz
Pavel Culek
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Novinky z našeho oddílu 
za měsíc březen

$$ malé gymnastky se zdokonalují,
$$ malé gymnastky v nových dresech,

$$ máme nového cvičitele i pro atletiku a plavání,
$$ zúčastnily jsme se poprvé závodů o Chrasteckou cvičku. 

Zdokonalování a malé nadšenkyně v novém
Malé gymnastky se pomalu učí i pro ně těžší cviky. A když

jsme viděli, jak dávají do svého snažení všechno, tak jsme
jim za pomoci rodičů nechali ušít stejné dresíky. 

Nový cvičitel
Od ledna se ke cvičitelskému týmu připojil Jakub Šimon,

který studoval tělesnou výchovu na Univerzitě v Hradci Krá-
lové, jeho specializací je pak atletika, posilování a běh. 

Chrastecká cvička
Dne 14. 3. 2015 jsme se poprvé zúčastnili závodů o Chras-

teckou cvičku. Sportovkyně závodily v přeskoku, prostném a špl-
hu. Malé gymnastky si tak mohly vyzkoušet, jak to na závodech
probíhá. V kategorii mladších žákyň I. závodila Ella Fialková,
Andrea Stejskalová, Aneta Černohubá, Amálie Křováková. V je-
jich kategorii se umístila na třetím místě Ella Fialková. Další
kategorii zastoupila Natálie Skalová, ta se dostala na čtvrté mís-
to. V další kategorii se postavila svým soupeřkám Adéla Mrk-
vičková. Ta obsadila 3. místo. V kategorii starších žákyň závo-
dila Andrea Lhotová a Eliška Křemenáková. Obě se umístily na
předních příčkách. Andrea na prvním a Eliška na druhém mís-
tě. Má osoba byla rozhodčí na prostém a Kristýna Hubáčková
na přeskoku. Děkuji za super sobotní dopoledne a reprezenta-
ci našeho oddílu. Své výkony musíme ještě zdokonalit, ty pak
předvedeme dne 18. 4. 2015 na Župním přeboru sokolské vše-
strannosti ve Vysokém Mýtě. 
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Vzhledem k tomu, čím oddíl v posledních týdnech žil pře-
devším, a to záchranou divize áčkem mužů, zveřejňujeme
v aktuálním čísle Roštu článek Petra Sedláčka z našeho webu
(http://florec.funsite.cz/):

„Před posledním dvoukolem divizní soutěže byla situace
v tabulce tak zapeklitá, že jsme museli pro uhájení soutěže
i pro příští sezonu vyhrát minimálně jeden zápas a ve druhém
alespoň neprohrát v základní hrací době. Po sobotní výhře nad
Trutnovem, přišla infarktová koncovka v zápase s Hradcem.
Jenže díky nedělnímu selhání našich největších rivalů z Lito-
myšle a Rtyně jsme byli nakonec těmi nejšzastnějšími z celků
bojujících o udržení a divizi pro příští rok v Přelouči zachránili!

Orel Přelouč - FBC DTJ Trutnov 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Sestava: Albrecht - Pleskot, Sedláček, Janata, Maček - Kurka,

Pozler, Ledecký - Křinka, Šetina, Verunáč - Bulíček, Po-
lívka, Jezdinský

Diváků: 82
Střely na branku: 23:25

O Trutnovu, kterému šlo „pouze“ o uhájení třetí příčky v ta-
bulce, jsme věděli, že nepřijede do Přelouče pouze na výlet nám
přenechat existenčně důležité body. Do branky se po odmlce
vrátil Albrecht a absentujícího Nováka nahradil v centru první
lajny Pozler. Tito dva muži se ukázali jako rozhodující postavy
tohoto mače. 

Od prvních minut se vedl obrovsky tuhý boj ze zajištěných
obran a šancí se moc nerodilo. Účet jsme otevřeli my po lahůd-
kové spolupráci všech členů prvního útoku - 1 : 0. Trutnov skó-
re dvěma nenápadnými střelami otočil a do poslední třetiny si
vzali slovo již zmiňovaní - Pozler a Albrecht. Prvně jmenovaný
vymyslel v brejku 2 na 1 další geniální řešení na Ledeckého
a bylo vyrovnáno.

V posledních deseti minutách šel dvakrát pykat na trest-
nou Šetina a za nerozhodného stavu jsme v oslabení zažívali
opravdu krušné chvíle, které obrana s neskutečně jistým Albrech-
tem v zádech přestála bez potrestání. Zřejmě rozhodující akce
celé sezony se rozjela v čase 57:18 a v hlavní roli opět dvoji-
ce Ledecký + Pozler. Ledeckého prudká střela gólmanovi jen vy-
padla a všudybyl Pozler ji stačil došzouchnout za čáru - 3 : 2!
Hosté v poslední minutě v power-play ještě zkoušeli štěstí, ale
definitivní razítko na naše vítězství zařídil do „prázdný“ kdo ji-
ný, než Pozler.

Komentář trenéra domácích Bíny: S Trutnovem jsou utkání
vždycky těžká. Dnes jsme díky kvalitní defenzívě podtržené ex-
kluzivním výkonem gólmana dokázali vrátit soupeři porážku
z podzimní části. Děkuji hráčům Orla za soustředěný a kvalit-
ní výkon a soupeři za hru. Zvláštní poděkování si zaslouží skvě-
lá divácká kulisa a zejména pak Orlice svojí hlasitou podporou.

Komentář trenéra hostí Matějáka: Zcela bez komentáře.
Na dotaz ohledně nejlepšího hráče hostí odpověr: Nikdo.
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Orel Přelouč - FBC Innebandytos Hradec Králové
6:7 (3:2, 2:2, 1:3)

Sestava: Albrecht - Pleskot, Sedláček, Janata, Maček - Kurka,
Pozler, Ledecký - Křinka, Šetina, Verunáč - Bulíček, Po-
lívka, Jezdinský

Diváků: 86
Střely na branku: 26:24

Proti Hradci nám stačilo neprohrát v základní hrací době
a nemuseli jsme se ohlížet na ostatní výsledky a soutěž by by-
la zachráněna, ale postupně. Hradec byl namočen v sestupo-
vé nejistotě stejně jako my a musel v tomto zápase bezpod-
mínečně bodovat. 

V prvních dvou třetinách jsme pokračovali v podobném lau-
fu jako z poslední třetiny s Trutnovem. I poněkud florbalovější
a kombinačnější hra Banditů nám seděla daleko více, a tak
se v první třetině urodilo na první pohled snadné vedení 3 : 1,
opět zásluhou naší první lajny. Do kolonek se zapsali postup-
ně všichni 3 forvardi, tj. Ledecký, Kurka i Pozler. 

Jenže nejspíš mírné vypnutí v koncentraci vracelo Hradec
vždy po našem dvoubrankovém vedení zpátky do zápasu
v podobě bleskové odpovědi na rozdíl jednoho gólu. Stalo se
tak i dvakrát ve druhé třetině za našich vedení 4 : 2 a 5 : 3. 

V poslední třetině jsme až příliš prostoru začali dopřávat
nebezpečné dvojici hostí Skrovný+Linhart a ta v podstatě roz-
hodla o výsledku zápasu. Co naplat, že jsme v posledních pě-
ti minutách hosty neúspěšně mačkali v jejich obraně. Kromě
fantastických útočných počinů si Pozler v čase 59 : 22 vybral
i jednu fatální hrubku při rozehrávce a Linhart po přihrávce
Skrovného ji nekompromisně potrestal - 6 : 7. 

V tuto chvíli jsme snad ani přinejmenším netušili, jak si za-
hráváme s ohněm. Po zápase jsme se totiž dozvěděli průběh
a výsledek utkání z Litomyšle, která prohrála se Strakonicemi
až v posledních dvou minutách taktéž 6 : 7, což nás zachráni-
lo v soutěži. Při vítězství Litomyšle by totiž sestupový Černý Petr
padnul na nás, ačkoli by nám výsledek 6 : 6 proti Hradci jinak
na záchranu stačil bez ohledu na výsledek z Litomyšle...! 

Komentář trenéra domácích Bíny: Vlastními chybami jsme
se obrali o tříbodový zisk. Nicméně utkání kvalitou odpovída-
lo soutěži. Díky hráčům za předvedený výkon a soupeřům za
korektní hru.

Komentář trenéra hostí Huška: Děkujeme soupeři za ko-
rektní výkon, chtěli jsme vyhrát a nakonec se nám to se štěs-
tím povedlo. Děkuji týmu za předvedený výkon.“

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

2. liga dorostenců - neděle 5. dubna:
09:00 Orel Přelouč - Orel Rtyně v Podkrkonoší,
10:30 FbC Sokol Předměřice - FBC Sion Hradec Králové,
12:00 Orel Rtyně v Podkrkonoší - FBC Dobruška,
13:30 FBC Sion Hradec Králové - FBK Piráti Sokol Chrudim,
15:00 FBC Dobruška - FbC Sokol Předměřice,
16:30 FBK Piráti Sokol Chrudim - Orel Přelouč.

3. liga juniorů - sobota 11. dubna:
09:00 Orel Přelouč - FBC Trutnov (DTJ),
10:30 FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou - FbK Svitavy,
12:00 FBC Trutnov (DTJ) - FbK Orlicko-Třebovsko,
13:30 FbK Svitavy - Orel Přelouč,
15:00 FbK Orlicko-Třebovsko - FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou.

Liga elévů - neděle 12. dubna:
10:45 FbC Sokol Předměřice - TJ Sokol Jaroměř,
11:30 FBC Hradec Králové - Orel Přelouč,
12:30 TJ Sokol Jaroměř - FBC Hradec Králové,
13:15 Orel Přelouč - FbC Sokol Předměřice.

Liga mladších žáků - sobota 25. dubna:
09:00 FBC Hradec Králové - Orel Přelouč,
09:45 FTC Vysoké Mýto - FBK Hradec Králové,
10:45 Orel Přelouč - FTC Vysoké Mýto,
11:30 FBK Hradec Králové - FBC Hradec Králové,
12:30 FTC Vysoké Mýto - FBC Hradec Králové,
13:15 Orel Přelouč - FBK Hradec Králové.

Mirek Kumstýř
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AMV-Přelouč připravují svoji další sezonu. A první akcí, kte-
rou jsme absolvovali, byl zájezd do muzea automobilů Škoda
v Mladé Boleslavi a motomuzea v nedalekém Rabakově.

V sobotu 14. 3. jsme v 8.00 hod. vyjeli směr Mladá Boleslav.
Jízda autobusem s panem Staňkem byla pro všech 46 účastní-
ků velice příjemná. Po hodině jízdy byla povinná zastávka na
občerstvení a cigaretku.Přesto jsme dojeli přesně v 10.00 hod.
před původní dílnu pánů Laurina a Klementa, kde se nové mu-
zeum nachází.Zde na nás již čekal domluvený průvodce, který
nás krásným vyprávěním zasvětil do historie škodovek. K vidě-
ní bylo asi 60 exponátů od zahájení výroby v r. 1895 až po sou-
časnost. Po prohlídce muzea jsme ještě zašli do tzv. depozitáře,
kde je dalších asi 40 automobilů (prototypů), které se nikdy do
výroby nedostaly, neboz jim nebylo přáno. I když některé by si
výrobu zasloužily.

V 12.30 jsme nasedli a přemístili se do 15km vzdáleného
Rabakova, kde je soukromé muzeum zn. Jawa. V příjemně vy-
topené restauraci nám nejdříve majitel nabídl lehké občerstve-
ní a pak jsme již obdivovali jeho sbírku, která čítá 50-60 strojů
zn. Jawa. Jedním slovem nádhera!

V 14.30 jsme vyrazili k domovu. Ještě jsme stihli pozdní oběd
v motorestu Milovice u Hořic v Podkrk., kde se ještě probíraly
zážitky z celého dne. Do Přelouče jsme dojeli kolem 17.30.

A nyní nás již čekají další akce, které absolvujeme na na-
šich strojích. První je 4. 4. testace vozidel v autoservisu Jos. Ur-
bana v Živanicích. A poté 25. dubna již 4. ročník vzpomínkové
jízdy Jos. Jozífa, na kterou se již všichni těšíme.

P

Náš výlet za auto-moto veterány
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