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33. schůze rady města proběhla
2. listopadu 2015. Radní na ní schváli -
li jízdní řád městské autobusové dopra-
vy v Přelouči s účinností od 13. 12. 2015.
Město Přelouč vypracovalo návrh změ-
ny jízdního řádu městské autobusové
dopravy k celostátně prováděné změně,
tj. k 13. 12. 2015, tak aby byl v souladu
s vlakovými spoji a příměstskou auto-
 busovou dopravou. Sjednané čekání na
opožděné vlaky je v rozmezí 3-7 minut,
delší doba není možná, došlo by k naru -
šení návaznosti dalších spojů. 

Rada města rovněž schvaluje smlou-
 vu o zajištění zpětného odběru elektroza -
řízení prostřednictvím mobilních svozů
mezi městem Přelouč a kolektivním sys -
témem ELEKTROWIN, a.s. a Dodatek č. 2
ke Smlouvě o umístění a provozování
kon tejnerů uzavřené dne 12. 3. 2012 me-
 zi městem Přelouč a společností Textil-
Eco, a.s. Se společností REVENGE a.s. (ny -
ní TextilEco a. s.) uzavřelo Město Přelouč
smlouvu o umístění a provozování kon-
tejnerů na sběr a svoz použitého textilu
prostřednictvím 3 ks bílých kontejnerů
dne 29. 7. 2013 a dodatek č. 1 na další
3 ks kontejnerů. V současné době je tedy
ve městě umístěno 6 ks nádob na textil,
přičemž za 1 ks nádoby dostává město
odměnu 1500 Kč za rok. Z důvodu další-
 ho rozšíření míst k odkládání textilu (na
stanoviště Veverkova 1520, Studentská
u trafostanice a Smetanova nové stano -
viš tě) je třeba uzavřít Dodatek č. 2. Pro-
střednictvím bílých nádob se v roce 2014

sebralo 37,3 t textilu a v lednu 2015 za
to město obdrželo odměnu 9 000 Kč. V le-
 tošním roce se dosud sebralo 25,43 t tex-
 tilu. Odměna za rok 2015 bude vyplace-
 na v lednu 2016. 

Rada také schválila záměr na bez-
úplatný převod části pozemku p. č. 749/3
v k. ú. Přelouč o výměře cca 500 m2 z vlast-
 nictví města Přelouče do vlastnictví Par-
dubického kraje. Pardubický kraj požádal
město o bezúplatný převod pozem ku,
který se nachází u objektu Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje. Na
pozemku jsou přístupové a příjezdové plo-
 chy, odstavná stání pro vozidla a sadové
úpravy, které byly realizovány v souvislos -
ti se stavbou objektu. Požadovaný poze-
 mek nebude sloužit ke komerčním účelům.

Projednán byl i zápis z jednání osad-
 ního výboru Klenovka ze dne 15. 10. 2015.
Osadní výbor městské části Klenovka
opakovaně žádá Městský úřad o pomoc
se zajištěním nezbytných oprav silnice
III. třídy 32216, po ukončení opravy silni -
ce I/2 Pardubice. Přelouč. Silnice III. třídy
není stavěna na takové zatížení, jakému
byla vystavena po dobu objížďky a brzy
bude v havarijním stavu. 

34. rada města se konala 16. 11.
2015. Radní na ní schválili smlouvu o dí-
 lo na vypracování projektové dokumen-
tace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení na výstavbu splaškové kanaliza-
 ce v místní části Klenovka se společností
IKKO Hradec Králové za cenu 589.270,- Kč

včetně DPH. Vzhledem k současné situaci
v poskytování dotací na výstavbu splaško -
vých kanalizací se jeví možnost získat
dotační prostředky na výstavbu kanaliza -
ce v místní části Klenovka. Proto je jed-
náno o vypracování příslušné projek tové
dokumentace. 

Projednán byl radou i zápis z jedná ní
sociálně zdravotní komise ze dne 3. 11.
2015. Starostka města na něm předne sla
návrh na podporu zřízení sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s předškolními
dětmi, které nenavštěvují mateřskou ško-
 lu. Potřebnost této služby vyplynula ze spo  -
lečné schůzky zástupkyň města, OSPOD,
ředitelek ZŠ a pracovnic Charity Přelouč.
Děti, které nastupují do prvních tříd a před-
 tím nenavštěvovaly MŠ, přicházejí do ško-
 ly nepřipravené. O možnostech poskyto-
 vání služby poskytla informace ředitelka
Charity Přelouč. Členové obou komisí jed-
 nomyslně doporučují radě města zajiště-
 ní zkušebního provozu takové služby. 

V souvislosti s připravovaným projek -
tem rozšíření a rekonstrukce městského
parku se jeví jako žádoucí pojmenovat
tento veřejný prostor v centru města. Pro-
 jekt rekonstrukce a rozšíření parku za-
hr nuje celé prostranství vymezené ulicí
Opa tovickou, areály sportovních zařízení,
ulicí Sportovní, zástavbou domů v ulici
Hradecká, budovou Občanské záložny, bu-
 dovou Základní školy Masarykovo náměs -
tí, farou a farskou zahradou. Tento pro-
stor si rozhodně zaslouží nejen oficiální
pojmenování, ale především rozsáhlou
a důkladnou rekonstrukci. Radní proto do-
 poručili zastupitelstvu města pojmenovat
toto veřejné prostranství „Městský park“.

mh
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RADA MÌSTA PŘELOUČE

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 15. prosince 2015 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma

Oznamujeme občanům,
že 31. 12. 2015 

bude Městský úřad Přelouč 
pro veřejnost uzavřen.

Oznámení



Jedno z nejstarších historicky doložených míst Pardu-
bického kraje a taky druhé hospodářsky nejvýznamnější
město Pardubicka, to je Přelouč. Ve městě, které po druhé
světové válce krátce bývalo i městem okresním, žije na de-
 vět tisíc obyvatel. 

Asi tisícovka z nich žije v sedmi místních částech, kde pře-
vlá dá bydlení venkovského typu, většina pak přímo ve městě
a na sídlištích. A právě sem, z důvodu větší hustoty obyvatel,
za měřuje město Přelouč velkou část své pozornosti v oblasti
třídění odpadů. Rozšiřování sběrné sítě a modernizace té stá-
va   jící jde totiž ruku v ruce s rekonstrukcí sídlišť. „V Přelouči tří-
 díme odpad už cca dvacet let a zkušenosti máme vcelku dob-
ré. Můžeme říct, že celkové množství využitelného vytříděného
odpadu má stoupající tendenci; u některých komodit je pak
tendence vývoje množství mírně kolísavá. A i když se někdy se-
 tkáváme s neukázněností občanů, zájem z jejich strany o tří-
dění odpadů je velký, o čemž svědčí výše uvedená informace
o růstu množství i druhů využitelných složek odpadů“ říká He-
lena Klápová z odboru životního prostředí Městského úřadu
v Přelouči. 

Ve městě třídí obvyklé komodity jako je papír, plasty a sklo,
ale také kompozitní obaly (tetrapak), kovy, elektro, textil a bio-
odpad rostlinného původu. Aktuálně je v Přelouči vybudováno
42 sběrných hnízd, která jsou vybavena dohromady 54 kontej-
 nery na plast a kompozitní obaly, které se v Přelouči odkládají
do stejného kontejneru, 45 kontejnery na papír, 40 kontejnery
na bílé a 41 na barevné sklo. Mají tu také pět nádob na kovy,
tři na elektro a devět kontejnerů pro sběr textilu. Nejvyšší fre-
kvenci svozu mají nádoby na plast a papír, které se vyváží dva
až třikrát týdně. 

„Letos jsme občanům po uhrazení místního poplatku zdar-
ma předali do domácnosti jednu sadu separačních tašek, kte-
ré mají ulehčit třídění odpadů přímo v místě jejich vzniku“ do-
dává Klápová. Přelouč nakoupila od společnosti EKO-KOM a.s.
za zvýhodněnou cenu takových sad dva tisíce kusů; zájem o ně
byl veliký a byly rozdány do poslední sady. Každá z nich obsa-
 huje tři barevné tašky z recyklo -
vaného materiálu, které lze použí -
vat opakovaně. Lidé do nich doma
roztřídí jednotlivé komodity od-
padu a jejich obsah pak mohou
pohodlně odnést do nádob k nej-
bližšímu sběrnému hnízdu. „Zatím
nelze říci, zda díky taškám zazna -
menáme v letošním roce nárůst
množství vytříděného plastu, te-
 trapaku, papíru a skla. Uvidíme,“
uzavírá Klápová. 

Město Přelouč se zapojuje i do
dalších projektů autorizované oba-
 lové společnosti EKO-KOM a.s.
Kromě toho, že je zapojeno do
sy stému EKO-KOM, což mu umož-
 ňuje čerpat finanční odměny za
vytříděný odpad, se účastní i sou-
těže O Perníkovou popelnici, ne-

bo také seminářů pořádaných pro obce a pracovníky úřadů. „Do
systému EKO-KOM se může zapojit každá obec, která provozu-
 je tříděný sběr komunálních odpadů. To přináší některé výho-
dy – kromě už zmiňovaných odměn a seminářů je to napří-
klad také metodická pomoc, informační materiály, zapojení do
komunikačních kampaní nebo účast v soutěži obcí v třídění
odpadů,“ vyjmenovává Stanislav Dokoupil, regionální manažer
EKO-KOM a.s. pro Pardubický kraj. 

Aktuální ročník posledně jmenované soutěže obcí s názvem
O Perníkovou popelnici se pomalu blíží k závěru. Vítězem se
stává ta obec, která v daném kalendářním roce vytřídí nejví-
 ce odpadů v přepočtu na obyvatele a rok. Letošní ročník končí
31. prosince 2015.

Informace o třídění odpadů v regionu 
je možné najít na stránkách www.ekontejnery.cz. 

Se správným tříděním odpadu 
pak může pomoci web www.jaktridit.cz.

Kontakt:
Šárka Nováková / tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
novakova@ekokom.cz, +420 602 186 205
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Blíží se Vánoce a někteøí z nás možná pøemýšlejí
o živém „dárku“ pro své ratolesti

Než se rozhodnete pořídit si psa
(vlastně jakékoliv zvíře) uvědomte si,
že vám toto rozhodnutí převrátí rodin-
ný řád naruby.

Pamatujte na to, že pes
není věc a ne dá se vypnout
nebo vyhodit. Bude s vámi

sdílet domácnost ně kolik let a po celou tuto dobu
se o něj budete mu set starat, venčit ho, uklízet po
něm výkaly, krmit, zajis tit hlídání, když odjíždíte na
dovolenou apod. Aby váš pes byl čistotný, a dobře
ovladatelný, potřebu je alespoň základní výcvik. Ná-
 klady spojené s vlastnic tvím zví řete výrazně zvýší váš
rodinný rozpočet. 

Každý má právo vlastnit psa, avšak právo vlast-
 nit neznamená, že se můžu chovat, jak chci a pro-
vá dět se svým psem cokoliv. Naopak, je třeba si uvě domit, že
jako vlastník psa se musím zdržet vše ho, čím bych obtěžoval ji-
 ného člověka. Myslete na to předem, než si pejska přivedete do-
 mů. Pak už mů  že být poz dě. Protože opustit zvíře a nechat ho
tře ba v lese, zna mená porušení zákona na ochranu zvířat pro-
ti tý rání. A odvézt psa do útulku? To přece také není řešení. 

V žádném případě jsem vás nechtěl odradit od koupě psího
kamaráda, jen bych byl rád, kdybyste se předem opravdu zamy -
sleli a pokud si odpovíte, že psa přesto chcete, tak směle do toho.

Ještě mi dovolte, abych vás touto cestou požádal, ať sami
neodchytáváte žádné zvíře, může to pro vás být nebezpečné.
Nevíte, co má za nemoc a jak bude reagovat ve stresu a odchyt
je pro zvíře stresová situace. Proto, pokud usoudíte, že se např.
pes někde opakovaně objevuje bez dohledu, jeví známky toho,
že se nejspíš jedná o zvíře opuštěné, případně někoho ohrožu -
je, můžete se obrátit na Městskou policii. My na místě zhodno -
tíme, je-li odchyt potřebný a pak za pomoci odchytových pomů -
cek můžeme zvíře odchytit. 

Některé události uplynulých dní
Dne 4. 11. – Na žádost PČR jsme se přemístili na místní poštu,

kde jsme se snažili uklidnit napjatou situaci. Údajně mělo
dojít k tomu, že pracovnice pošty vyplatila špatnou částku zá-
 kazníkovi. Díky záznamu na kameře se ukázalo, že částka
byla vyplacena dobře. Když si však zákazník přebíral hoto-
vost, spadla jedna bankovka na podlahu. Nenechavý občan,
který stál u okénka v řadě, tuto bankovku nenápadně pře-
místil do své kapsy a odešel. Celou věc si převzala „státní“
policie k dořešení.
Přijali jsme oznámení o údajné krádeži stavebního materiálu
na sídlišti u panelového domu. Pachatelé byli zastiženi na
cestě z místa krádeže. V osobním voze měli několik pytlů sta-
 vebního lepidla a desky polystyrenu. Muži asi v dětství nepo -
slouchali rodiče, když jim říkali, že krást se nemá. Nebo je to
nikdo neučil. Tak doufejme, že je napraví spravedli vý trest.

Dne 7. 11. jsme zasahovali u rodinné hádky. Manželé řešili ro-
 dinné neshody neobvyklým a hlučným způsobem. Situace by-
 la na místě zklidněna. Manžel raději odešel spát ke kamarádovi.

Dne 9. 11. se v jednom z místních barů podnapilý host roz-
hodl slovně napadat obsluhu. Tvrdil, že mu do pití dávají dro-
 gy. Vysvětlili jsme mu, že sám alkohol, kterého již vypil dost,
je pro něj droga a doporučili, aby s pitím přibrzdil a šel se
vyspat domů. Všeho s mírou ☺

Dne 13. 11. nám občanka oznámila, že na sou sedním pozem -
 ku v zahrádkářské kolonii štěká od odpoledne pes.
Má oba vy, jestli se něco nestalo. Na štěstí se pode -
zření nepotvrdilo, majitel tohoto pozemku byl dohle -
dán živ a zdráv, pejska si vyzvedl a odvedl domů. 
Dne 17. 11. jsme opět řešili rodinné neshody. Muž
v podnapilém stavu se rozhodl, že doma udělá
„bo  jové rozdílení“. Situace na místě byla zklidně-
na a ce  lou věc si převzala PČR k dořešení.

Rodinných neshod bylo tento měsíc povícero,
stejně tak krádeží v obchodních domech. Doufej-
me, že příští měsíc už bude v duchu Vánoc, tedy
klidný a veselý. 

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 
Leoš Slavík, velitel MP Přelouč

Obrázek v článku byl převzat z těchto internetových stránek:
http://blog.sklik.cz/tipy-inzerentum/page/4/

Rád bych touto cestou poděkoval Jednotce dobrovolných
hasičů města Přelouče a Městské policii Přelouč za účinnou
pomoc při likvidaci divokého roje včel uvnitř mého domu.

Roman Hutla
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NAUČNÁ LITERATURA
Politika
DRDA, Adam
Neznámí hrdinové: o české statečnosti.
Praha: Česká televize, 2015.

Náboženství
JEŽKOVÁ, Alena
Tichá srdce: příběhy míst a lidí. 
Praha: Nakl. Alena Ježková, 2015.

Fyzika
MANLY, Steven L.
Teorie relativity a kvantová fyzika pro za-
 čátečníky. Praha: Práh, 2015.

Lékařství
JONÁŠ, Josef
Svět přírodních antibiotik. 
Praha: Eminent, 2014.
FREJ, David
Zánět – skrytý zabiják. 
Praha: Eminent, 2015.

Řemesla, kutilství
VONDRUŠKOVÁ, Alena
Řemesla a výroba. 
Praha: Vyšehrad, 2015.
VIGNANE, Maud
Palety: nábytek za pár minut nejen na za-
 hradu. Praha: Svojtka, 2015.

Sport
FALVEY, Pat
Na vrchol K2: od triumfu k děsivé tragédii.
Praha: Práh, 2015.

Dějiny
ŠKODA, Milan
Velké říše kočovníků: dvě tisíciletí ve ste-
pích Evropy a Asie. 
Praha: Vyšehrad, 2015.

KRÁSNÁ LITERATURA
BERANOVÁ, Zuzana
Poslední nosorožec. Brno: Jota, 2015.
DUBSKÁ, Kateřina
Brno: Jota, 2015.
HOŠKOVÁ, Blanka
Zlato(v)lásky. Brno: Jota, 2015.
NIEDL, František
Past. Brno: Moba, 2012.
VIEWEGH, Michal
Biomanžel. Brno: Druhé město, 2015.
FENWICK, Liz
Dům v Cornwallu. Praha: Brána, 2015.
HAWKINS, Paula
Dívka ve vlaku. Praha: Ikar, 2015.
MURAKAMI, Haruki
Muži, kteří nemají ženy. 
Praha: Odeon, 2015.
NESBO, Jo
Syn. Zlín: Kniha Zlín, 2015.
ZOLA, Emile
Štvanice. Praha: Dobrovský, 2015.

POEZIE
SCHUSTER, Hynek
Kapky deště. Ústí nad Orlicí: Flétna, 2015.
PŘIDAL, Antonín
Zpovědi a odposlechy. 
Brno: Druhé město, 2015.
GINSBERG, Allen
Kvílení a jiné básně. Praha: Argo, 2015.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LIE, Bjorn Rune
Lyžníci z Plískanic. Praha: Baobab, 2014.
SRAZIL, Marek
Pohádky do postýlky, aneb, Frněk, Duto
a Tupo, Vaječnatka a Kropenatka, Wosan
Gosan. Praha: Beletris, 2015.
ŽÁČEK, Jiří
Encyklopedie pro děti 21. století. 
Praha: Albatros, 2015.
ČERNÁ, Olga
Klárka a 11 babiček. Praha: Baobab, 2015.
STEKLAČ, Vojtěch
Dobrodružství Mořských vlků
Praha: Albatros, 2014.

J.K.
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Městská knihovna Přelouč
a Marcela Danihelková

Vás zvou…

podvečerní setkání 
na závěr výstavy

KRÁLOVSKÉ MÌSTO PŘELOUČ
rok 1580

úterý 8. 12. 2015
od 17.00 hodin

… o zajímavém úseku dějin Přelouče
v čítárně Městské knihovny Přelouč

Městská knihovna v Pøelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě

Výpùjční doba o vánocích

PONDĚLÍ 21. 12. 2015 8-18
STŘEDA 23. 12. 2015 8-18
PONDĚLÍ 28. 12. 2015 8-18
STŘEDA 30. 12. 2015 8-18

Všem čtenářům přejeme pěkné 
a klidné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2016.

Pracovnice Městské knihovny

Inzerce



12 / 2015 7

                                                                                             Aktuální informace    w



Tímto článkem navazuji na minulý
zde zveřejněný, ve kterém bylo pojedná -
no o osobních údajích a citlivých osob-
ních údajích. Tématem pro pokračová-
ní je monitoring zaměstnanců – jejich
činnosti, sledování internetu, kontrola
jejich e-mailových schránek a zpraco-
vání osobních údajů.

K osobním údajům zaměstnance se
zaměstnavatel dostane snadno. Stačí od-
 povědět na inzerát poptávající nového
kolegu a k tomu přiložit životopis. Osob-
 ní údaje též třeba i nevědomky sdělu-
 je me v motivačním dopisu. Za takové
situace, zejména když tyto věci řešíme
elektronickou formou, po nás druhá stra-
 na vyžaduje udělit souhlas se zpracová -
ním osobních údajů. Ty jsou následně
zpracovány pro různé účely – daňové,
mzdové nebo i čistě obchodní. Jejich
zpracování však nezávisí na libovůli za-
 městnavatele. V případě zpracování úda-
 jů zaměstnance pro personální a mzdové
účely jsou tyto činnosti vyňaty z oznamo -
vací povinnosti zaměstnavatele Úřadu
na ochranu osobních údajů, v ostatních
případech ale zaměstnavatel nakládání
se získanými údaji sdělovat musí. Nespl -
nění takové povinnosti je pak spojeno
se peněžitou sankcí.

Pokud jde o monitoring činnosti za-
městnance, pak kontroly jeho činnosti
se bezpochyby různí, jsou-li vůbec. Lze
si představit dohled pomocí kamerové-
ho systému, sledování e-mailové kore -
s  pondence či surfování na internetu.

V současné době
neexistuje právní před-
 pis, který by užití ka-
merového systému za-
 kazoval. Pro tyto úče-
ly je třeba si pomoci
usta noveními zákona
o ochraně osobních
údajů, kde je dána po-
 vinnost správci dat sta-
 novit účel zpracování.
V ustanovení § 316
zá koníku práce se
sta noví (zkráceno), že
za  městnavatel nesmí
bez závažného dů vodu
spo čívajícího ve zvlášt  -

ní povaze činnosti narušovat soukromí
tím, že bude zaměstnance sledovat, od-
 poslouchávat, nebo kontrolovat jeho
poštu. Kontrolu si lze představit dvojí.
Dohled nad intenzitou práce zaměst -
 nan ce, který je bez dalšího zakázaný
(po kud si strany smluvně neupraví ji-
 nak), a dále je to kontrola ve spojení
s ochranou majetkových zájmů zaměst -
 navate le, která je přípustná. Lze tedy
uzavřít, že užít kamerového systému
v za městnání je dovolené, má ovšem své
hranice.

V případě, že zaměstnanec dostal od
zaměstnavatele k výkonu práce počítač
či jiné obdobné zařízení, je mu zakázá-
 no přímo ze zákona užívat takovou věc
bez souhlasu zaměstnavatele pro osob-
 ní potřebu (Hovoříme pouze o kontrole
surfování na internetu. Povinnost užít
předanou věc k výkonu práce se pojí
i s dalšími předměty). Takový absolutní
zákaz byl potvrzen rozhodnutím Nejvyš -
šího soudu ČR (spisová značka: 21 Cdo
1771/2011). I podle něj je zcela na vůli
zaměstnavatele, zda např. omezí přístup
na určité stránky, nebo omezí přístup
k in ternetu celkově. Oproti tomu opráv-
nění kontrolovat dodržování tohoto zá-
kazu absolutní charakter nemá. Zaměst -
navatel může kontrolu provádět pouze
přiměřeným způsobem, a to co do délky,
intenzity či rozsahu.

Co se týče kontroly e-mailové pošty,
pak názor týkající se monitoringu obsa-
 hu se opírá prvořadě o neoprávněný zá-

 sah do osobnostních práv zaměstnance,
a pokud pojímáme emailovou adresu
jako osobní údaj, pak by kontrola ob-
 sahu emailové komunikace nemohla
obstát ani kritériu její přiměřenosti tak,
jak bylo popsáno v minulém článku.

Zaměstnavatel může kontrolovat na-
 př. četnost přijímaných a odeslaných
zpráv, přičemž dle stanoviska Úřadu na
ochranu osobních údajů by měl, ideál -
ně hned při podpisu pracovní smlouvy,
i o tomto záměru zaměstnance informo -
vat. Existuje však i argument podporují-
 cí monitoring obsahu spočívající v tom,
že zaměstnavatel je tím, kdo zajišťuje
in ternetové připojení a nese náklady
s tím spojené. Navíc také v případě, že
zaměst navatel poskytuje emailovou adre-
 su, kte rá sice může znít na jméno za-
 městnan ce, je pošta de facto určena za-
 městnavateli s tím, že zaměstnanec ji
pouze zpracuje.

Vzhledem k současné právní úpra-
vě a zejména praxi lze shrnout, že jed-
nostranná kontrola pošty zaměstnan -
ce dovolena není, tím spíše bez jeho
vědomí. Pokud by chtěl zaměstnavatel
takové úkony kontroly provádět, pak je-
dině v případě, když je s tím zaměstna -
nec předem seznámen, protože i v rám-
 ci pracovněprávního vztahu musí zůstat
určitá míra soukromí zaměstnance za-
chována.

Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Poděkování p. Kulakovská
Děkujeme všem našim stávajícím i budoucím pacientům za

důvěru a přízeň a přejeme krásné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně ZDRAVÍ, štěstí a spokojenosti. Velice si váží-
 me naší vzájemné spolupráce a těšíme na Vás v roce 2016. Za ko-
 lektiv sestřiček Komplexní domácí péče s.r.o.

Mgr. Anna Kulakovská 

Poděkování
Moje dlouhodobé defekty na obou hýždích se dle informací

ochotných zdravotních sestřiček z domácí péče od Mgr. Anny Ku-
 lakovské chýlily ke zdárnému zhojení a bylo potřeba potvrdit ten-
 to stav MUDr. Fabiánovou z KN Pardubice. Vzhledem k tomu, že
paní doktorka Fabiánová nebyla přítomná na svém pracovišti, po-
 žádal jsem vedoucí domácí péče Mgr. Kulakovskou o odborné
zhodnocení stavu defektu a nahlášení MUDr. Fabiánové. Po pře -
sném nahlášení stavu defektů paní doktorka souhlasila s ukonče -
ním léčby jedné hýždě a v pokračování léčby druhé hýždě. Tako-
 vý postup spolupráce zdravotnických zařízení různých zaměření
a rodiny (vnučka) lze jen pochválit. 

Za úspěšnou léčbu našemu zdravotnictví děkuje pacient
František Hollmann, Přelouč, Sluneční 1414. 

Acoustic Band na náměstí U Jiøího
Tento rok se v naší Přelouči opět uskutečnilo mnoho vydaře-

 ných společensko-kulturních akcí. Přeloučská kapela AB měla tu
možnost na některých z nich s potěšením vystoupit. S poděková -
ním pořadatelům Kulturním službám města Přelouč a Klubu umě-
 ní – ART CLUB z.s. Přelouč, které se snaží oživit a zpříjemnit
zdejší kulturní život nám všem, lze připomenout velkolepou čer-
vencovou WORLD FASHION SHOW, nebo letní koncerty v parku
za školou T. G. M. Přejme si i v dalším roce, aby byla Přelouč dě-
jištěm zajímavých kulturních akcí, které nám dokážou zpříjemnit
život v této rozbouřené době. Z kapelního pohledu by bylo např.
velmi zajímavé koncertně oživit nějaké netradiční vhodné místo,
kterých se v Přelouči v současnosti ne zcela dostává. Při pohledu
na vydařenou rekonstrukci městského kina se např. nabízí kon-
certně přiblížit širší veřejnosti akusticky zajímavý interiér toho-

to prostředí, což by bylo pro AB velkou ctí. Tato myšlenka byla pro
nadcházející zimní únorové období již i pozitivně nastolena. V zá-
 věru letošního roku si Vás AB dovoluje pozvat do již tradičního
prostředí sálu přeloučské restaurace U Jiřího na celovečerní před-
 vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 12. 12. 2015 od
21:00 hod. V koncertním setu premiérově v unplugged podání za-
 zní několik rockových songů a lze slíbit i nějaké překvapení ☺!
O dobrý zvuk bude postaráno ve spolupráci s Martinem Burke-
tem (Burket Audio). Acoustic Band se na Vás bude těšit!

Za kapelu Acoustic Band Aleš Doležal.

Poděkování za hezčí Pøelouč Na obci
Rádi bychom si touto cestou dovolili poděkovat VŠEM, kteří se

v rámci realizace projektu „Regenerace panelového sídliště“ za-
sloužili o letošní rekonstrukci části sídliště mezi náměstím 17. li sto-
 padu a Palackého ulicí v lokalitě „Na obci“. Jako zdejší domo rod-
ci jsme velice uvítali především nové hezké chodníky a moderní
osvětlení pro nás frekventované cesty k mostku „Na obec“. Rovněž
v tomto ohledu oceňujeme, dle našeho názoru, přiměřený a citli-
 vý zásah ve zdejším parčíku ve snaze zachovat podstatnou část
stromů, porostů a zeleně, včetně vysázení i dalších nových dřevin.
Doufáme, že se nenajde nikdo, kdo by se opovážil léčit si své kom-
 plexy ničením nově instalovaného vybavení parku či zdejší příro-
 dy. Na tomto místě si nemůžeme odpustit, abychom nepřipomně li
nehorázné vandalské polámání vysázených mladých stromů, jak
jsme jej zaznamenali v listopadu 2014 v ulici Obránců míru před
zdejšími obchody. Nebuďme k tomu, prosím, lhostejní!

Jana a Aleš Doležalovi

Poděkování
Vážená paní Kulakovská!
Úvodem mého dopisu bych chtěla Vám a Vašim sestřičkám

poděkovat za každodenní péči, kterou věnovaly mému manželo -
vi v době jeho dlouhé nemoci. Vyjadřuji velký obdiv k práci, kterou
vykonávají. Velmi oceňuji především jejich vysoký profesionální
a lidský přístup k poskytovaným službám. Děkuji všem ještě jed-
nou a posílám srdečný pozdrav s přáním mnoha dalších úspěchů
v jejich těžké práci. 

Danielková Ludmila, Řečany nad Labem, 25. 11. 2015 
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JUBILANTI
Marie Jeřábková 94 let
Jiří Hubáček 89 let
Milada Klucká 89 let
Marie Marková 87 let
Ludmila Kohoutková 87 let
Vlasta Vančurová 85 let
Jan Novák 85 let
Vlasta Staňková 85 let
Josef Zitta 85 let
Irena Havlíčková 80 let
Josef Salfický 80 let
Josef Ruml 80 let
Bohumila Matičková 75 let
Milada Brůžková 75 let
Marie Pozlerová 75 let

František Dašek 75 let
Irena Moravcová 75 let
Bohuslav Kubát 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Jaroslav a Blanka Zelených 20. 10. 2015

ZLATÁ SVATBA
Jiří a Miloslava Halíkovi 31. 10. 2015
Jaroslav a Marie Valentovi 20. 11. 2015

KAMENNÁ SVATBA
Vlastimil a Věra Škorcovi 28. 10. 2015

PŘELOUČÁCI



Adopce na dálku
Projekt Adopce na dálku existuje již od

roku 2000 a je zaměřen na dlouhodobou po-
 moc chudým dětem z Indie. Naše škola se
do tohoto projektu zapojila již v roce 2002.
V roce 2008 jsme přijali do adopce dívku
Susan a finančně zabezpečujeme její vzdě-
 lání a základní zdravotní péči. Je jí letos

16 let a studuje na Loyola Convent School v Gadagu. Každý rok
v březnu pro ni pořádáme finanční sbírku. V loňském školním roce
činila vybraná částka 10 474 Kč. Roční příspěvek na školní do cház-
 ku je 5000 Kč, a proto byla zbylá částka věnována dětskému od-
dělení Pardubické nemocnice. Tato částka byla osobně předána
29. 10. 2015 panu primáři MUDr. Marianu Šenkeříkovi a bude po-
 u žita na nákup zdravotních potřeb pro malé pacienty. Děkujeme
všem, kteří se do naší sbírky zapojují.

U školy snad strašilo?!
Desítky dětí se poslední den před podzimními prázdninami od-

 vážně vydaly na stezku strašidelnou zahradou kolem školy. Všich-
ni, ať se báli hodně nebo jen trochu, nakonec dostali od malé čaro -
dějky sladkou odměnu a osvědčení o odvaze.

Projekt II. stupně:
Ochrana obyvatel za mimoøádných událostí 

Každý žák naší školy se jednou ročně účastní projektu, který je
zaměřen na to, jak se správně zachovat při požáru, povodni, che-
mické nebo dopravní havárii nebo v jiných mimořádných situacích.
Žáci 8. ročníku se např. seznámili s prací profesionálních hasičů
a měli možnost vidět zblízka, jak se vyprošťují osoby z havarované-
 ho auta. 

Poniklá
Když se v plánu akcí objeví exkurze do Poniklé, znamená to,

že se blíží Vánoce. Do Muzea krkonošských řemesel a do výrobny
vánočních ozdob z foukaných perliček (Rautis) se 11. 11. vydali
žáci 3. A a 4. A.

Poděkování knihovně 
Paní knihovnice

připravily pro děti bá  -
ječné zážitkové čtení
„Trn kova Zahrada“. Če -
tlo se, hrálo se, prohlí-
 želo a povídalo o zná  -
mém ilustrátorovi Jiřím
Trnkovi. S jeho knihou
se seznámily děti z 1.
a 3. ročníku, druháci
si vybrali program Čte-
 nář a kniha“.

Žáci a učitelé ZŠ Smetanova 
přejí všem klidné prožití 

vánočních svátků 
a šťastný vstup do nového roku.
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Základní škola Smetanova ul.
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Návštěva Kiekertu
Ve čtvrtek 29. října navštívili žáci 9. A na-

 ší školy přeloučskou továrnu na výrobu bez-
 pečnostních zámků do aut Kiekert-CS, s. r. o.
Po úvodním proslovu o firmě a seznáme-
ním se s továrnou pomocí dokumentárního
filmu vyrazili do dílny, kde mohli na vlastní
oči sledovat  celý výrobní proces zámku do
vozu, od jeho počátku až po finální fázi.
Všichni byli velmi překvapeni velikostí dí-

len, automatizací provozu, či objemem vý-
roby. Za umožnění exkurze děkujeme všem
zainteresovaným zaměstnancům, kteří se
na ní podíleli.

Bc. M. Bulušek

Po stopách českého skladatele 
Bohuslava Martinù – do Poličky
20. 10. žáci devátých tříd odjeli na Vy-

sočinu do Poličky po stopách českého skla-
 datele Bohuslava Martinů. Zde na nás čekal
muzikolog, který děti rozdělil do skupin. Ve
skupinách pak žáci plnili úkoly a vyhledá -
vali v Muzeu Bohuslava Martinů podle za-
dání podklady pro společné poznání živo-
ta a díla skladatele. Po teoretické přípravě
přišly na řadu úkoly k poslechům jednotli-
 vých skladatelských období. Z muzea naše

kroky vedly do rodné světničky skladatele,
která je na velmi romantickém místě – na
věži místního kostela, neboť otec Bohu-
slava Martinů byl městským pověžným.
Pohled z ochozu věže na celé město, ko-
lem dokola obklíčené hradbami, umocnil
zážitek celého dne.

Mgr. V. Pokorná

Prvňáci u Spejbla a Hurvínka
5. listopad byl pro prvňáčky velmi oče-

 kávaný den. Poprvé jsme společně vyrazili
do divadla, a to hned do hlavního města Pra-
 hy, na Spejbla a Hurvínka. Už samotný ná-
zev představení „Hurvínkův popletený ví-
 kend“ sliboval zábavnou podívanou. A ta ky
že byla. Užili jsme si celé představení, di-
va delní přestávku i cestu autobusem. Vře-
le doporučujeme a těšíme se na další po-
dobné zážitky.

Mgr. D. Staňková

Ze sportu
V úterý 3. 11. 2015 naše děvčata sehrá -

la vítězný zápas úvodního 1. kola Coca-
-Cola cupu a zaslouženě po 50 minutách
(2x 25 min) v mrazivém, ale slunečném do-
 poledni zvítězila na domácím hřišti FK Pře-
 louč 5:0 nad ZŠ Moravany. Pod vedením
zkušené kapitánky Adriany Frydrychové gó-
 ly vstřelily nejprve v 7. minutě Sára Hory-

nová, v 21. minutě Denisa Gabrielová, ve
2. poločase ve 35. minutě opět Sára Hory-
nová, ve 41. minutě se trefila Adriana Fry-
drychová a svým 4. gólem zakončila zno-
vu Sára Horynová (celkem 3 góly). 

Sestava: Frydrychová A., Staňková M. (bran -
kářka), Horynová S., Gabrielová D., Štai nero-
 vá M., Vlková K., Myslivcová T., Ven clová K.,
Pavlíková M., Povýšilová K., Tuč ková Z.

V pátek 6. 11. 2015 jsme se zúčastnili
tradiční Výškařské tour, která poprvé začína-
 la v Týnci nad Labem. Naši žáci získali jed-
nu zlatou medaili zásluhou Adély Mrkvič-
kové (loňská vítězka a rekordmanka celé
Výškařské tour z prvomájového Kolína) z 8. A
za výkon 145 cm, jednu bronzovou medai -
li Tomáše Kolibíka ze 7. A za výkon 135 cm
a dále obsadili: 4. místo Adriana Frydrycho -
vá z 9. B – 130 cm, 5. místo Klára Černíko -
vá z 8. B – 120 cm, 5. místo Dominik Škarda
z 8. B – 140 cm. Příští kolo se koná v Kolí-
 ně 15. 12. 2015.

Všem závodníkům gratulujeme, děku-
jeme za reprezentaci školy a těšíme se na
další skvělé výkony. 

Mgr. A Šmídlová

Hezké vánoční svátky 
a úspěšný nový rok!
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

NNAABBÍÍDDKKAA  SSTTUUDDIIJJNNÍÍCCHH  OOBBOORRŮŮ
PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22001166//22001177

Gy a SOŠ Přelouč nabízí zájemcům o studium ve školním roce
2016/2017 tyto obory vzdělání:

q Osmiletý obor vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou

79-41-K/81 Gymnázium - PRIMA (pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81 Gymnázium - KVINTA (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Gymnázium - den otevřených dveří a informační odpoledne:
27. 1. 2016 15.00 - 18.00

q Čtyřletý obor vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou:

34-53-L/01 Reprodukční grafik, grafička pro média

q Tříletý obor vzdělání poskytující 
střední vzdělání s výučním listem:

34-52-H/01  Tiskař na polygrafických strojích
34-53-H/01  Reprodukční grafik, grafička
33-56-H/01  Truhlář
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel - auto-

mechanik
23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník

Střední odborná škola - den otevřených dveří:
6. 1. 2016 13.00 - 18.00

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON, HE IS TIRED
OF LIFE

Studenti naší školy se v posledním říjnovém týdnu podívali do
hlavního města Spojeného království, Londýna, a navštívili také nej-
 známější univerzitní město Oxford. Londýn nás hned první den při-
 vítal typickým deštivým počasím a stejně tak se s námi poslední den
loučil. Ale to byla asi jediná nepříjemnost na celém několikaden -
ním výletu.

Navštívili jsme nejen známá turistická lákadla jako jsou Big
Ben, Buckingham Palace, Tower of London, Tower Bridge, Trafalgar
Square či St. Paul´s Cathedral, ale chtěli jsme poznat Londýn i tak,
jak ho většinový návštěvník většinou nezná. Jezdili jsme spletitým
metrem, ochutnávali jídla z celého světa, nasávali atmosféru multi-
 kulturní metropole ve čtvrti Camden Town. Poznali jsme nejmoder -
 něj ší části Londýna, jezdili na kole po Hyde Parku či se ponořili do
nákupního šílenství Oxford Street.

Ne nadarmo se o Londýnu říká, že je to celý svět zhmotněný
v jednom městě. O tom se nakonec sami studenti přesvědčili i dí-
ky tomu, v jak různých rodinách s rozličnými zvyky byli ubytováni.
Měli tak možnost poznat hezky zblízka a na vlastní kůži, jak růz-
norodý a inspirující dokáže být svět okolo nás.

ZA ODMĚNU DO DUBLINU
Nejlepší angličtináři se za odměnu vypravili do irského Dubli nu.

Prohlédli si a prozkoumali krásy města, ale dvě dopoledne strá vi li
také výukou angličtiny v jazykové škole IEP Dublin. Po celou dobu
se jim věnovala rodilá mluvčí, s níž se zaměřili hlavně na procvičo-
 vání konverzačních dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Došlo ta-
 ké na irskou historii. Tu ostatně měli studenti možnost lé pe poznat
při návštěvě muzeí Dublinia nebo National Museum of Ireland.

Dublin se nám ukázal jako krásné město plné nádherných pa-
 má tek. Symboly města jsou církevní stavby - Christ Church Cathe-
 dral či St. Patrick´s Cathedral, neméně zajímavá je pak proslulá uni-
 verzita Trinity College of Dublin se slavnou knihovnou Long Room. 

Irsko ale není jen Dublin. Také proto jsme vyrazili na procház ku
po pobřežních útesech rybářského městečka Howth. Tenhhle drob-
 ný výlet se pak stal jedním z našich největších zážitků a pomyslným
vrcholem celé cesty. Nádherné počasí a úžasné výhledy do vln Irské -
ho moře pro nás byly tím nejlepším možným rozloučením se Sma-
rag dovým ostrovem.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Od prvního září jsme zahájili projekt k podpoře výuky cizích jazy -

ků a čtenářské gramotnosti v celkové hodnotě bezmála 750 000 Kč. 
Pět pedagogů anglického a německého jazyka absolvovalo již

v srpnu čtrnáctidenní výukový kurz v zahraničí. Převážná část finan -
čních prostředků však byla využita k uhrazení nákladů celkem tří
zahraničních zájezdů pro žáky školy. Za sebou tak mají několika -
denní studijní cestu do Anglie a do Německa.

V rámci hodin českého jazyka se pak rozbíhá projekt tzv. čtenář -
ských dílen. V nich se studenti detailně zaměřují na rozvoj svých
čtenářských schopností a dovedností, práci s různými druhy textů
nebo kreativní techniky tvůrčího psaní. Celý projekt je zároveň pod-
 pořen i finanční dotací, která byla využita k rozšíření knihovního
fondu školy.

PROJEKT „PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO 
A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“ POKRAČUJE

Po ukončení hlavní části projektu na konci uplynulého školní-
 ho roku se naše škola zaměřila na aktivity spojené s využitím za-
řízení, které bylo předmětem jeho realizace. V průběhu tohoto ro-
ku jsou opět naplánovány návštěvy žáků partnerských základních
škol v našich odborných učebnách a dílnách (tj. v laboratořích bio-
 logie, chemie a fyziky, v učebnách výpočetní techniky a dílnách 3D
technologií).

V průběhu října a v listopadu navíc naši studenti absolvovali
první etapu 16 laboratorních prací a v samotném úvodu školního
roku třída oktáva podnikla první z osmi exkurzí do tepelné elek t-
rár ny Chvaletice. Současně také pokračuje kroužek technických
dovedností, jehož cílem je další profesní rozvoj žáků v oborech vy-
učovaných na naší škole. 

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DÍLNÁCH SOŠ
Ve dnech 12. A 26. listopadu proběhla v dílnách Střední od-

 b orné školy akce určená pro žáky základních škol, kteří mají
zájem o námi nabízený studijní obor. V rámci „Setkání žáků ZŠ
s oborem automechanik“, jak byl program nazván, byly předve   -
deny diagnostické přístroje a ukázky oprav automobilů. Děti si



formou soutěže vyzkoušeli svou zručnost, obdrželi ochranou
vestu s potiskem a drobné upomínkové předměty. Poděkování
patří pracovníkům školy a hlavně ředitelům a výchovným po-
radcům ZŠ, kteří celé setkání připravili.

TURNAJ V KOPANÉ
Počátkem října se chlapci z nižšího stupně gymnázia zúčast-

 nili okrskového přeboru v malé kopané v Cholticích. Vinou horšího
skóre sice obsadili konečné druhé místo, postupují však do jarní
části soutěže, která se uskuteční v Pardubicích. Hlavními strůjci
úspěchu se stali výborní fotbalisté Martin Německý a Tomáš Hla-
dík, dalšími členy úspěšného družstva byli M. Hladík, T. Vorel, L. Kraj,
D. Macel, R. Rokyta, V. Rokyta, T. Juračka, D. Hlaváček, R. Skokan
a L. Krejčík.

EXKURZE – Czech Press Photo
Letos, hned na začátku školního roku, se naši žáci zúčastnili

dvou významných kulturních událostí. Jednou z nich byla prestiž ní
výstava novinářské fotografie World Press Photo, pořádaná kaž-
doročně v našem hlavním městě. V Praze jsme tuto výstavu mohli
vidět již po patnácté, a stále patří k nejnavštěvovanějším kulturním
akcím podzimu. Od prvního ročníku se těšila velkému zájmu návštěv -
níků a i letos pražské Karolinum doslova praskalo ve švech. K vidě -
ní byly dokumentární fotografie z mnoha kategorií. Od fotografií
přírody a sportu po současné problémy v Sýrii, nebo konfliktu na
Ukrajině. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 5 754 fotožur-
 nalistů z celého světa a společně předložili porotě 98 671 snímků.
V devíti kategoriích ocenění získalo 53 autorů z 25 zemí světa. Ab-
solutním vítězem se stal americký fotograf John Stanmeyer, který
pracuje pro agenturu VII, snímkem afrických migrantů, kteří se
snaží na pobřeží ve městě Džibuti zachytit levnější signál na své
mobilní telefony ze sousedního Somálska. 

EXKURZE – Designblok
Další akcí, kterou jsme s našimi žáky navštívili, byl veletrh umě-

 ní a designu Designblok 2015. Ten je co do rozsahu největší a kaž-
 dý rok ještě větší designérskou přehlídkou, která nabízí mix všeho,
co jen trochu může být spojeno s designem. Velká škála vysta -
vovatelů se nám letos představila v areálu Výstaviště Holešovice
a v přilehlém okolí. Samozřejmě, jak je u Designbloku zvykem, vý-
 stavním prostorem se stala nejen celá Praha, ale letos i Plzeň.
Každé studio a galerie, výtvarné školy, kavárny a spousty dalších
se svým dílem podílely na oslavě designu. 17. ročník veletrhu měl
za téma svobodu. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké je to mít na sobě
svěrací kazajku nebo si mohli vytvořit vlastní dílko na zeď. Jednou
nejzajímavějších součástí veletrhu byl stánek 3xR, který razí heslo:

redukuj, renovuj, recykluj. Projekt 3xR touží upozorňovat na zkra-
cující se život věcí a motivovat k uvažování o odpadu jako o skvě-
lém materiálu a z hledání cest k jeho dalšímu využití. Každoročně
v Meet Factory v Praze se takřka čtyřicet odvážlivců vrhne do kon-
 tej nerů a za 6 dní poškozený nábytek a doplňky přetvoří v originá -
ly kolekce 3xR. A dávají tak věcem druhý život.

EXKURZE – BALL AEROCAN CZ VELIM
23. září se žáci třetího ročníku oboru Reprodukční grafik pro

média zúčastnili exkurze ve firmě Ball Aerocan CZ. Zde se sezná -
mili s výrobou hliníkových pouzder pro kosmetický průmysl. Perso -
nalistka paní Pitáková nás uvítala v příjemném prostředí zasedací

místnosti, kde zajistila dvě zajímavé přednášky o výrobě hliněných
pouzder a zpracování grafiky Zážitky doplnila prohlídka moderní-
 ho grafického studia a výrobní linky na pouzdra. 

OLYMPIÁDA STŘEDNÍCH ŠKOL – fotbal
Dne 7. 10. 2015 jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v rám-

ci Olympiády mládeže SŠ, jenž se konal na hřišti Ostřešan. Stej-
ně jako loni se přihlásilo 11 družstev (škol), která byla rozdělena
do 3. základních skupin. V naší skupině jsme bohužel remizovali
se SŠA Holice, prohráli se SPŠP Pardubice, a tak jsme skončili na
3. nepostupovém místě v základní skupině.

Naši školu reprezentovali:
SOŠ – M.Vašíček, T. Karásek, T. Boura, J. Rohlík, P. Novák,
N. Pecha, J. Hudec, T. Voráč, V. Jón, T. Mach, L. Krčmařík,
GY – Š. Bolek, F. Barták 

OLYMPIÁDA STŘEDNÍCH ŠKOL – stolní tenis
Dne 21. 10. 2015 jsme se zúčastnili v rámci Olympiády mlá-

deže SŠ turnaje družstev ve stolním tenise, který se konal jako
každoročně ve sportovní hale v Holicích. Jednotlivé školy – druž-
stva byla rozdělena do základních skupin a podle pořadí se po-
stupovalo do „pavouka“. Při hře se nám dařilo, základní skupinu
jsme vyhráli a nakonec jsme se umístili na pěkném 5. místě!

Naši školu reprezentovali:
GY – Lukáš Jirka, SOŠ – Vojtěch Sixta, Dominik Bořil a Ja-
 roslav Hutla

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A DOBRÝ ROK 2016 

VÁM PŘEJÍ ZAMÌSTNANCI A STUDENTI
GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PŘELOUČ
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Mažoretky poprvé na mistrovství republiky
Naše mažoretky se 7. listopadu premiérově představily na nej-

 vyšší soutěži mažoretkových skupin v České republice. Zúčastni-
 ly se Mistrovství mažoretkových formací Sekce mažoretek SH ČR
v Neratovicích. Ačkoliv soutěžily v takto silné konkurenci po-

pr vé, jejich vystoupení působilo velmi sebejistě a rozhodně
mezi ostatními skupinami, které vystupují na takovýchto pře-
hlídkách už spoustu let, nepůsobily jako nováčci. V celkovém
hodnocení se umístily na krásném šestém místě. Vše nasvědču -
je tomu, že v nejbližší době po dechovém orchestru, pěveckých
sborech a kapele Buď fit bude mít naše škola další skupinu,
která nás bude skvěle reprezentovat na celorepublikové úrovni.

SVATOMARTINSKÝ KONCERT
Ve středu 10. listopadu se i ZUŠka přidala k oslavám svát-

 ku svatého Martina, samozřejmě koncertem. Vystoupení žáků
hudebního oddělení bylo zakončeno malým překvapením a od-
 měnou – chleby namazanými husím sádlem, Svatomartinským

vínem pro rodiče a nesvatomartinskou limonádou pro děti. Po-
 hoda a příjemná atmosféra po koncertě možná přispějí k zalo-
 žení nové tradice ZUŠky.                              Petra Lojínová

Mezinárodní úspěch trumpetisty
Žák dechového oddělení Václav Košťál z trumpetové třídy

Michala Chmelaře dosáhl skvělého úspěchu na mezinárodní
úrovni. Na základě nahrávky, pořízené v nahrávacím studiu na-
 ší školy, zvítězil u konkurzu do European Union Young Wind
Orchestra. S tímto špičkovým dechovým orchestrem nejprve na
Lucemburské konzervatoři nastudoval koncertní program a po té
s ním absolvoval turné po Lucembursku a Holandsku. Or chestr
řídil holandský dirigent Jan Cober. Václav Košťál byl v letošním
roce jediným českým hráčem, který měl možnost s tímto těle-
sem spolupracovat.

ZVEME VÁS NA PROSINCOVÉ AKCE ZUŠKY
2. 12. Adventní koncert, Záložna, 18:00
5. 12. Vánoční koncert, kaple Choltice
7. 12. Vánoční dechový večírek, sál ZUŠ, 18:00
8. 12. Vánoční koncert dechového orchestru, Záložna, 

19:00
8. 12. Vánoční koncert keyboardového oddělení, 17:30,

sál ZUŠ
9. 12. Vánoční večírek v Rohovládově Bělé, 17:00
9. 12. Vánoční pěvecký večírek, sál ZUŠ 18:00

10. 12. Interní večírek, sál ZUŠ 18:00
10. 12. Balónkový den, Zdechovice
11. 12. Vánoční koncert dechového orchestru, Opatovice
14. 12. Premiéra pohádky žáků LDO, sál ZUŠ, 17:00
15. 12. Vánoční koncert kytarové třídy S. Juřici, učebna č. 20,

17:30
16. 12. Vánoční dopolední koncerty sborů a tanečního oddě -

lení, Záložna, dopoledne
16. 12. Vánoční koncert sborů, Záložna, 18:00
16. 12. Vánoční koncert, Domov u Fontány, 14:00 
18. 12. Vánoční muzicírování, ZŠ Choltice, 10:00
18. 12. Vánoční koncert sborů, Kostel sv. Vavřince, 18:00 
23. 12. Zpívání pod vánočním stromem

Pionýrská skupina Přelouč připravuje i pro rok 2016 dětský
tábor. Nebudou to však Janovičky u Broumova, ale Budislav u Li-
 tomyšle. Toto rozhodnutí jsme učinili proto, že do Janoviček jsme
jezdili už 10 roků a pro přípravu programu už byla tato lokali-
 ta „okoukaná“. Také děti, protože s námi jezdí z velké části opa-
 kovaně, už měly tato místa dobře prozkoumaná. Proto jsme se
dohodli na změně místa a vracíme se do Budislavi u Litomyšle,
kde jsme trávili táborové dny před Janovičkami. Pozor i na změ-
 nu termínu a to od 6. 8. do 20. 8. 2016.
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE
LETNÍHO TÁBORA PS PŘELOUČ

Jana 
Bezdíčková

Veronika 
Železná



Angličtina pro děti
V tomto zájmovém kroužku zájemci pronikají do tajů an-

glického jazyka za pomoci říkanek, pohybových her a písniček.
Skvělou lektorkou je Markéta Kurtincová. Kroužek se schází
každý čtvrtek od 16 hod..

Práce s pøírodními materiály

Tento zájmový útvar pro školáky je zaměřený na rozvíjení
výtvarných dovedností dítěte. Děti se učí pracovat různými
technikami, zpracovávají různé přírodní materiály, vyrábí drob-
né dárečky pro nejbližší a to vše pod vedením Jany Homolo-
vé. Scházíme se každou středu od 14.00 hod.

Výroba šperkù a dekorací
Zájmový útvar zaměřený na mladé slečny, které se učí vy-

rábět jednoduché šperky a dekorace pod vedením Lucky La-
burdové. Další zájemci jsou vítáni po celý školní rok, schůzky
jsou každý čtvrtek od 15.00 hod..

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

středu 16. 12. 2015 od 17.00 hod. Děti z kroužků hry na flét-
nu zahrají vánoční koledy, divadelní kroužek LED představí
krátkou divadelní hrou a na závěr si společně s rodiči zazpí-
váme se skupinou Vodfrk. Srdečně zveme i širokou veřejnost.

Pohodové svátky vánoční, hodně štěstí, 
rodinné pohody a hlavně zdraví v roce 2016

přejeme všem dětem i dospělým.

Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová

Listopad ve VOLANTU 
n Věnovali jsme se pro nás typickým aktivitám, především

školním povinnostem, psaní domácích úkolů a doučování
n Malovali jsme, kreslili, tvořili, vařili a sportovali. Nejvíc v obli-

 bě mají teď kluci posilování s činkami. 
n Hodne času jsme trávili na zahradě hrabáním listí a koneč -

ně máme na zimu uklizeno. 
n Po celý listopad, jak jsme již upozorňovali, probíhala v měst ské

knihovně výstava na téma PODZIM. Knihovnicím opět děku -
jeme za milou spolupráci a těšíme se na další výstavku ☺.

n Pravidelně každé úterý tvoříme výrobky z keramiky. Povedly
se nám nádherné kočičky, misky i jiné pěkné kousky. 

n Výsledky celostátní výtvarné a literární soutěže ROMANO
SU NO, které jsme se s dětmi zúčastnili, budou vyhlášeny
10. pro since 2015 v Praze a mezi nominovanými je se svým
obráz kem také René Gunár. Je to velký úspěch, máme radost
a uvidíme, jak se umístí ☺.

n Každou středu se skupinkou dětí tancujeme a nacvičujeme
novou choreografii

n S poslední listopadovou středou jsme zahájili pečení cukro -
ví na vánoční besídku, která proběhne 21/12.

n Mikuláš, čerti a anděl k nám zavítají 4/12. 
n Děkujeme mnohokrát všem dobrým lidem za pomoc, spolu -

práci a podporu. Městu Přelouč, Pardubickému kraji a všem

našim dárcům za jejich finanční příspěvky, díky nimž může -
me naši činnost vykonávat. 

n Se všemi se loučíme s rokem 2015 a přejeme krásné pro-
 žití vánočních svátku v klidu a míru ☺.
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Zaměstnanci a klienti Domova u fontány
uctili Památku zesnulých

Začátek listopadu nám přináší dva svátky, při kterých se vzpo-
 míná na ty, kteří již nejsou mezi námi.

Na 1. listopad připadá svátek Všech svatých a den na to sla-
 víme Památku zesnulých – lidově zvaný Dušičky. V tyto dny lidé
přicházejí na hřbitovy položit věnce a květiny, zapálí svíčky, aby
se pak v tichu pomodlili za spásu duší.

Také v Domově u fontány se stalo již tradicí, že se na Památ -
ku zesnulých sejdeme s klienty a zaměstnanci v zahradě u zvo-
 ničky a vzpomínáme na své blízké. Paní ředitelka Domova vždy
všechny přítomné přivítá a pak zapálí první svíčku. Při zapalo-
 vání svíček se společně pomodlíme a je milé, že modlitbu na-
 hlas předříkává vždy někdo z klientů - letos se přednesu krás-
ně zhostila paní Drahoslava Lédrová.

Jsme rádi, že jsme se i letos sešli u zvoničky v hojném poč-
tu, k čemuž určitě přispěl i krásný podzimní den protkaný slun-
 cem, který o Dušičkách nebývá zvykem.

Domov u fontány

Domov u fontány 
má svùj první kalendáø

O tom, že stáří může být krásné, jsme se přesvědčili 19. lis-
 topadu, kdy proběhl křest historicky prvního kalendáře Domo -
va u fontány s podtitulem „Každým rokem vzácnější“. Na jeho
fotografiích jsou zachyceni obyvatelé Domova v dobových kos-
týmech ve společnosti nablýskaných auto/moto veteránů, kte-
ré znají z dob svého mládí.

Domov u fontány se do tohoto projektu pustil, aby ukázal,
že stáří může být krásné, jen je třeba přistupovat k němu citli-
 vě a s respektem. Pokud se tak děje, stáváme se často svědky
kouzelných podob stáří, které až berou dech.

Také pro klienty bylo focení neopakovatelným zážitkem, při
kterém si užili kosmetickou péči jako v salónu krásy. Nejdříve
se oblékli do krásných dobových kostýmů a poté se již ne-
 chali hýčkat zručnou kosmetičkou a kadeřnicí. Z našich babi -

ček a dě dečků se tak za několik chvil stali noblesní dámy a uro-
 zení pá nové. 

Fotografie z kalendáře jsou vystaveny v Selské jizbě Domo -
va u fontány, kterou můžete navštívit např. druhou adventní ne-
 děli 13. prosince 2015 od 13 hodin, kdy se v areálu Domova
koná Vánoční neděle spojená s jarmarkem.  

Všichni jste srdečně zváni.

Domov u fontány
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Okénko z Domova u fontány
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Zprávy z Klasu
Poslední říjnové úterý jsme věnovali pří-

pra vě dušičkové dekorace. Použili jsme pou -
ze pří rodní materiály a vytvořili věnečky i mis -

ky jako vzpomínku na své blízké. Jelikož i v listopadu panovalo
nádherné počasí, využili jsme ho k výletu do Lanškrouna. Po-
kud jste toto město ještě nenavštívili, doporučujeme Vám je-
 ho návštěvu. My jsme měli veliké štěstí, neboť jsme absol -
 vovali prohlídku kostela sv. Václava s panem Zbygniewem
Czen dlikem. Byl k nám velice milý a důkazem je naše spo leč-
 né foto. 

I prohlídku místního muzea v zámku nás nadchla. Histo -
rii i osobnosti Lanškrounska nám přiblížila paní ředitelka Ma-
 rie Borkovcová. Trošku jsme záviděli, že nám v Přelouči mu-
 zeum chybí. V přilehlé budově jsme mohli obdivovat ještě
výstavu prací p. Zdeňka Kolářského, který vytvořil neuvěřitel -
né množství návrhů mincí, různé plakety, reliéfy, pamětní me-
daile i sochy. Ve stejném prostoru probíhá i výstava o životě
a práci muzikanta a skladatele Jindřicha Pravečka, rodáka
z ne dalekých Výprachtic. I náměstí s renesanční radnicí sto-

jí za prohlídku. Doporučujeme Vám zajet do tohoto městečka
se stejným počtem obyvatel jako má Přelouč.

Kubátovi

Klub aktivní senior Vás zve na VÝSTAVU BETLÉMŮ od 7. 12.
do 11. 12. v budově bývalého MěÚ na náměstí. Uvidíte papí -
rové, keramické, drátěné, vyšívané a dřevěné betlémy, které
vlastní členové klubu a jejich přátelé.

12. 12. 2015 od 14.00 hod. se uskuteční Pietní akt
k uctě ní památky padlých partyzánů v obci Krasnice. Akce
je organizována pod záštitou poslance PS PČR Mgr. Václava
Snopka, CSc.

Na břehu Krasnického rybníka se nachází pomník věnova -
ný nerovnému boji šestičlenné diverzní skupiny partyzánské -
ho oddílu Záře proti německým jednotkám o přilehlé stavení,
který se odehrál dne 21. 12. 1944. 

Klub aktivní senior (KLAS)

Pozvánka
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Správná odpověď na fotohádanku z listopadového vydání zní:
„Fotografie zachycuje podobu dnešního Dukelského náměs -

tí někdy po roce 1905, konkrétně pak budovu vyhlášeného ho-
 telu a restaurace Muška. Za povšimnutí stojí ovocný strom před
budovou vlakového nádraží. V pozadí vidíme vilu Marii.“

Správných odpovědí nám tentokrát přišla celá řada. Děku -
jeme. Tím prvním, kdo správně odpověděl a stal se tím vítězem
naší listopadové fotohádanky je pan Voženílek. Gratulujeme
a těšíme se na Vaše další správné odpovědi. 

Do prosincového Roštu jsme si pro vás připravili další his-
torickou zajímavost. 

Zajímalo by nás, jaká továrna je na fotografii zachycena a kde
se nacházela. 

Na Vaše odpovědi se opět velice těšíme na známé e-mailo -
vé adrese rost@mestoprelouc.cz.

V posledním exponátu z přeloučských sbírek v tomto roce
si představíme hudební skladbu „Prosba“ přeloučského učitele
hudby Dalibora Doubka, která se stala jedním z přírůstků mu-
zejních sbírek s hudební tématikou pro letošní rok. Připome-
neme si tím dvě velice aktivní osobnosti spjaté s prvorepubli-
kovou Přeloučí. 

Skladba „Prosba“ byla nalezena v únoru roku 2015 v noto-
 vém archivu sboru Josef Bohuslav Foerster. Původně ale patři-
 la Českobratrskému evanelickému farnímu úřadu v Přelouči.
Jedná se o kompletní polyfonní osmistranou partituru. Je to cír-
 kevní skladba, která co do obsazení obsahuje pouze varhan-
ní doprovod a čtyři hlasy (soprán, alt, tenor a bas). Doubek užil
(a lehce si poupravil) text slovenského buditele Pavola Orgszá -
gha Hviezdoslava (1849-1921) ze sbírky Letorosty III z roku 1890
s názvem Prosba.

Autor skladby, Dalibor Doubek (1898 Tábor-1955 Písek), byl
absolvent varhanické školy v Praze (dnešní Pražské konzerva -
toře), mimo jiné žák Václava Talicha. Do Přelouče přicestoval
v roce 1923 po pětiletém působení v Jugoslávii a zůstal zde až
do roku 1936. V dalších letech hudbu vyučoval v Poděbradech,
České Skalici a Žerotíně u Olomouce. V Olomouci se výrazně
zasloužil o rozvoj hudebního života a stal se zde prvním ředi te-
 lem zde dodnes existující Moravské filharmonie. Po druhé světo-
 vé válce působil pro změnu v Rýmařově a Jeseníku a v 50. le-
tech zakončil svoji kariéru v Písku jako ředitel hudební školy
O. Ševčíka a krajský inspektor hudebních škol v Českých Budě -
jovicích. 

Kromě výuky hudby se v Přelouči Doubek věnoval i sbormi -
strovstí a dirigování. Již od roku 1925 tak vedl pěvecký sbor Jo-
 sef Bohuslav Foerster a v roce 1927 se stal dirigentem právě
vzniklé Přeloučské Filharmonie.

V roce 1933 napsal Doubek skladbu „Prosba“, kterou věno -
val přeloučskému továrníkovi Stanislavu Chvojkovi. Ten zároveň
působil jako kurátor Českobratrské církve evangelické a to od
roku 1918 až do roku 1950. Především byl ale majitelem firmy
Chvojka, která v Přelouči vyráběla napajedla pro zemědělce
z širokého okolí. Areál firmy se nacházel v dnešní Nádražní
ulici (čp. 268, 276, 889 a 1511). Po roce 1948 byl podnik zná-
 rodněn a postupně se ztransformoval v národní podnik Agra.

Literatura:
Městské muzeum Přelouč, fond Slavín, složka Dalibor Doubek
Městské muzeum Přelouč, Vzpomínkový text bývalého zaměst -
nance firmy Chvojka, 1974

Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 200 821, 464 608 934 
muzeum@ksmp.cz

Dalibor Doubek a jeho skladba Prosba

Fotohádanka
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Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ je neodmyslitelnou
součástí českých Vánoc takřka již od doby svého vzniku. Jakub
Jan Ryba (1765, Přeštice - 1815, Voltuše u Rožmitálu pod Třemší-
 nem) ji zkomponoval a poprvé provedl roku 1796. O místě premiéry
nemáme přímý doklad, ale pravděpodobně to bylo na půlnoční mši
v rožmitálském kostele, kde jako regenschori působil. Originální
název díla přeložený do češtiny je: Slavnostní mše věno vaná osla-
 vě narození Pána Ježíše Krista, v jazyce českém do hud by uvede -
ná Jakubem Janem Rybou, učitelem a ředitelem kůru roku 1796
v 31 letech jeho věku.

Tato skladba se začala postupně rozšiřovat díky opisům jednot -
livých hudebníků po celých Čechách, Moravě a Slezsku a stáva -
la se čím dál slavnější. Paradoxní je ovšem fakt, že Ryba tomuto
dílu, které ho dodnes proslavuje po celém světě, nepřikládal žád-
ný zvláštní význam. Zmiňuje se o něm pouze ve dvou katalozích
vlastních děl, naopak v životopise Mein Musikalischer Lebenslauf
a v dalších dokumentech se nezmiňuje vůbec. Existuje ještě Dru-
há česká mše půlnoční, která vznikla dříve než „Hej, mistře!“. Je
kratší, méně náročnější a obsahově zcela odlišná.

V České mši vánoční se Rybovi podařilo jako prvnímu zcela pro-
 pojit jesličkovou - pastorální hru s formou mše. Její veršovaný text,
jehož je autorem, vychází z Lukášova evangelia: „Také Josef se
vydal z Galileje, z města Nazareta, do města Davidova, které se
nazývá Betlém…“ - motiv cesty do Betléma je pro pastorální hry
typický. První část Kyrie je tvořena dialogem mladého pastýře a mis -
tra, začíná slovy: „Hej, mistře! Vstaň bystře! Vzhlédni na jasnost,
nebes na švarnost...“ Na to mistr nevlídně reaguje: „Nu, nu, proč
mi nedáš, v spaní pokoje?…“ atd. Celý text mše je dobrým dokla -
dem Rybova básnického umění a jeho vroucí zbožnosti. 

Liturgicky nemá tato skladba nahrazovat původní text ordiná -
ria, ale pouze jej doplňovat. V originále jsou u Kyrie, Gloria a dal-
ších částí přidány předložky „Ad“ - čili Ad Kyrie, Ad Gloria (Ke Ky-
rie, Ke Gloria), to je třeba si při provádění díla v rámci Mše svaté
uvědomit. 

Dále je unikátní fakt, že se po Rybově smrti toto dílo dále vy-
ví jelo díky četným a často praktickým úpravám až do dnešní, po-
ně kud odlišné podoby. Například: byl opravován text ze staré češ-
 tiny do moderní a tím i měněn rytmus slov, skromné obsazení
orchestru bylo postupně rozšiřováno do symfonické podoby a ma-
 lý chlapecký sbor byl nahrazen velkým smíšeným sborem. Byly při-
 dány četné změny temp, opraveny některé noty a hlavně byly urči-
 té části transponovány o tón níž, Ad Kyrie je v originále v A dur!
Tyto transpozice jsou pochopitelné, protože tehdejší ladění bylo
o půltón nižší, a tudíž zpěváci zpívali v As dur a nikoliv v A dur,
dnes by působilo mnoho vysokých tónů zpěvákům obtíže. Podtr-
 ženo a shrnuto: existuje více podob tohoto díla, protože všechny
změny se neuskutečňovaly synchronně, taktéž je mnoho variant in-
 terpretací. Kdybychom slyšeli Rybovo vlastní provedení, určitě by-
chom byli překvapeni. 

Někteří zlí jazykové kritizují celkovou jednoduchost této sklad-
 by. Musíme si však uvědomit, že Ryba toto dílo komponoval pro
řožmitálský kůr a jeho amatérské hudebníky. Dovedl komponovat
složitě a technicky náročně, což víme z jeho nástrojových kon-
certů. Právě naopak, dodnes nás přitahuje opravdivost a vroucnost
této mše, která je znakem geniálního, nikoliv jednoduchého díla.
Primitivní a prázdná skladba by neoslovovala každé Vánoce tisí-
 ce lidí i daleko za hranicemi České republiky, kteří ji zpívají česky,
ačkoliv je přeložena do mnoha světových jazyků (zazněla napří-
klad v anglickém parlamentu!). Zkrátka - dobré kompozice přeží-
 vají, kdežto nedobré upadají v zapomnění.

Rybova mše je naším národním klenotem a Jan Němeček, hu-
 dební historik a tvůrce katalogu Rybových děl, o ní řekl: „Je to vprav-
 dě skladba česká“. Tímto chtěl zřejmě potvrdit Rybovy vlastenec -
ké ideje, které tvorbou české hudby naplňoval. 

Letošní rok si připomínáme výročí narození i úmrtí Jakuba Ja-
 na Ryby, proto píši o jeho nejslavnějším díle, které příští rok oslaví
220 let od svého vzniku. 

(Obě výše uvedené mše zazněly v Přelouči v podání smíšené -
ho pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč.)

BcA. Petr Vacek
Sbormistr JBF Přelouč

Zdroj: HOYEROVÁ, Ivana: Jakub Jan Ryba. 2015, Praga Mystica s.r.o.

Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster připra -
vil pro své příznivce vánoční koncert, jehož pro-
gram je sestaven z děl českých autorů.

V roce 2015 si připomínáme životní výročí dvou
významných osobností, Mistra Jana Husa a Jakuba Jana Ryby.

Od mučednické smrti Mistra Jana Husa uplynulo 600 let. V úvo-
 du koncertu zazní píseň Mistra Jana Husa Jezu Kriste, štědrý kně-
 že v hudební úpravě Petra Vacka.

Poezii Vánoc navodí soubor českých vánočních koled Hej, hej,
koleda Antonína Tučapského, českého skladatele a dirigenta, oce-
 ňovaného světovou hudební veřejností. Přestože od roku 1975 žil
ve Velké Británii, neztratil kontakt s rodnou zemí. V jeho zpracová-
 ní koled zůstává v popředí přirozená zpěvnost a radostná pohoda
vánočního času.

Vánoční program vhodně doplňuje Truvérská mše Petra Ebe-
na. Petr Eben, světově uznávaný český skladatel duchovní, moder -
ní i soudobé vážné hudby, byl i nejvýznamnější autor české var-
hanní hudby 20. století. Inspirace autora středověkými truvérskými
písněmi dala vznik rytmické skladbě, která nepostrádá duchovní
charakter.

Ukvalské písně světově uznávaného hudebního skladatele
Leo še Janáčka vyjadřují lásku k rodnému kraji, moravské lido -
vé písni a tradicím.

Jakub Jan Ryba a Česká mše vánoční jsou trvalými symboly
českých Vánoc nejen u nás, ale i v zahraničí. Od narození toho-
to talentovaného skladatele, muzikanta, učitele a obrozence le-
tos uplynulo 250 let, od jeho úmrtí 200 let. Dvě části České mše
vánoční zazní v závěru koncertu.

D. Jiroutová

České Vánoce s Foerstrem

Rybova Česká mše vánoční



Vážení čtenáři Roštu,
s prosincovým vydáním k Vám míří nová rubrika, malá realit -
ní poradna, zabývající se nejčastějšími otázkami, které vyvsta -
nou v průběhu prodeje či koupě nemovitosti. A tady je první
nejčastější dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je nutné připravit ne  -
movitost před jejím nabízením k prodeji. Zdědila jsem společ -
ně se sestrou rodinný dům po rodičích, který bychom chtěly
prodat. Osobní věci, které jsme si chtěly ponechat na památ -
ku, jsme si odvezly. V domě je starý nábytek a koberce, v uhel-
 ně dříví a uhlí, na půdě seno a jiné další drobnosti. Je nutné
vše vyklidit?

Tímto se zabývá velká většina lidí, kteří chtějí prodat ne-
movitost, zejména se to týká bytů, domů, chalup a chat, ob-
čas i garáží. Pokud se stěhujete z vlastní nemovitosti, pak si
většinou nábytek a ostatní předměty odvezete sebou. Na pár
drobnostech, které v nemovitosti zůstanou, se vždy s případ -
ným zájemcem o nemovitost domluvíte. Pokud je to nemovi-
 tost nabytá dědictvím, tam to bývá trochu složitější, ale nikdy
to není neřešitelná situace, to mi můžete věřit. V první řadě
je třeba myslet na to, jak by nemovitost přeplněná starými
a již neupotřebitelnými předměty působila na Vás samot nou
a zda byste věděla jako kupující nemovitosti, jak byste s ni-
mi naložila. A potom si asi sama nejlépe odpovíte na Vaši
otázku. Jako realitní makléřka se snažím vždy co nejlépe po-
 radit, jak nábytek či předměty co nejlépe zužitkovat, případně

pomohu s inzercí nábytku či předmětů nebo pomohu zorga -
nizovat den otevřených dveří, kdy si proti zaplacení zájem-
ci předměty rovnou odváží. Mám vždy velkou radost, když
klient utrží peníze ještě z prodeje pro něj nepotřebných před-
mětů. Pokud se nábytek či předměty zužitkovat nedají, je tře-
 ba rozhodnout, zda je lepší je ponechat na místě a ve stavu
v jakém jsou a případně do budoucna budou nebo raději
ože lit pár stokorun za odvoz těchto předmětů a nabídnout ne-
 movitost k prodeji ve stavu co nejlépe lahodícím oku a před-
stavám budoucího zájemce o byt, dům, apod. Určitě doporu-
 čuji druhou variantu.

Ne vždy je možno nemovitost připravit k prodeji podle svých
vlastních představ (čas, vzdálenost, neznalost prostředí, zdra-
votní stav, atd.), v první řadě by měl být Vaším rádcem Váš rea -
litní makléř a pokud bude opravdu šikovný, některé záleži-
tosti rád vyřídí za Vás.

A pokud ani to není možné, je třeba učinit alespoň kro-
 ky nezbytné, takové minimum. To znamená zejména uspořá -
dat nábytek a předměty v nemovitosti tak, aby co nejméně
narušovaly smysly zájemců o koupi nemovitosti při prohlíd-
kách. A o případném vyklizení se domluvit se zájemcem pří-
mo na probíhající prohlídce a vše si písemně utvrdit v kupní
smlouvě.

Kamila Černíková
Vedoucí kontaktního místa 
M&M reality Přelouč
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12. 11. 2015 naše město Přelouč na -
vštívili východočeští autoři poezie, prózy,
literatury pro děti a mládež, humoru, či
atraktivních povídek s tajemstvím. Jde již
o sedmé setkání východočeských spiso-
vatelů, kteří nyní měli možnost zpraco-
vat úžasné téma „O ženách a pro ženy“.
Zájem o psaní na tento námět byl veli-
ký. Zatím, co v předchozích titulech byla
uváděna jména dvanácti až sedmnácti
autorů, kteří v nich publikovali, tak v tom-
 to současném sborníku věnovanému „lep -
ší polovině lidstva“ se počet autorů roz-
rostl na šestadvacet. Byli vybráni jen ti,
kteří se vešli do rámcových propozic edi to-
 ra, neboť zájemců o publikaci, kteří z ně  -
jakého důvodu nemohli být zařazeni, by-
 lo mnohem více.

Editorem a srdcem všech dosavadních
sborníků je Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Než se oženil s Mgr. Marcellou Marboe
bydlel v Přelouči, též učil na zdejším gym-
 náziu. Nyní bydlí v Řečanech. Dosud pů-
 sobí na UK pedagogické fakultě v Pra-
ze, kde šestnáct let vedl katedru tělesné
výchovy. Čtyři roky působil jako proděkan
pro studium. Publikoval odborné články,
skripta a vysokoškolské učebnice. Spolu
se svou manželkou Mgr. Marcellou (Mar -
boe) Hrabincovou jsou silným a důleži-
tým uměleckým zázemím východočeských
literátů. Však za literární tvorbu byla pa-
ní Hrabincová odměněna mezinárodní
cenou E. E. Kische, Medailí města Pardu -
bice a řadou ocenění regionálního cha-
rakteru. Vydavatel, editor a ilustrátor sbor-
 níku „Dvacet šest východočeských auto rů
o ženách a pro ženy“ Jiří Hrabinec řekl:

„Je moc fajn, že tyto sborníky vydává -
me, nejenom proto, že je to pro nás další
možnost publikovat a dát o sobě vědět
před širší odbornou i laickou veřejností,
ale i pro možnost kritického a hlavně se-
 bekritického srovnání své tvorby s ostatní -
mi východočeskými autory, s nimiž jsme
jedna parta a dobře se známe. Snažme
se, abychom z tohoto srovnání nebyli pří-
 liš smutní, či příliš povznesení, ale aby-
chom z něj vytěžili pro sebe i pro druhé
jen to nejlepší“.

Žánrově je tento sborník velmi půso -
bivý, i když příspěvky nejsou zdaleka na
stejné literární úrovni. Ale jde o pestrost
forem výpovědí o tom, o čem život vlast-
ně je, různost pohledů i způsobů vyjádře -
ní umožňuje intenzívněji vnímat pod-
statu lidské existence. Za to, že se stále
daří na východě Čech literatuře, patří po-

 děkovat manželům Hrabincovým, jejich
životnímu elánu a ušlechtilému záměru
pomáhat všem autorům, kteří jejich po-
moc potřebují.

Setkání bylo vnímáno všemi účastní-
 ky jako velmi přínosné a povzbuzující. Čtr-
 náct mužů cítilo potřebu se veřejně vy-
zpovídat ze svých lásek, omylů, zklamání
a jiných zážitků, zkušeností či trablů se
ženami, ale také dvanáct žen, které byly
ochotné na sebe něco prozradit, nebo se
podělit se čtenáři o svůj způsob prožívá -

ní hlubokých i povrchních citů, povzná-
šejících i krizových vztahů, či životních
obtíží, které se u obou pohlaví obecně
vyskytují. Na závěr lze říci, že sborník
má široké rozpětí – od čisté lyriky po
epičtěji zabarvené výpovědi, zde autor-
sky převažují ženy – básnířky, což se os-
tatně od jejich něžnějších a vnímavějších
duší jistě čekalo. Výňatek jedné z básní
potvrzuje tato slova. 

Zdeňka Líbalová: Kaleidoskop ženy
- str. 139 

… Tanec tvých prstů mému tělu sluší,
já tě však prosím: věnuj se i duši hovoř
s mým srdcem jazykem něhy a zájmem
o nitro spoj oba břehy 

Co ty víš o mé ženské kráse, když vi-
nou nezájmu tvých očí rozpadám se na ti-
 síc střípků šedi. Kde hledat otázky a kde
odpovědi…

Za podporu a příjemné pohostinné zá-
 zemí v Občanské záložně starostlivě při-
pravené pro východočeské autory je třeba
poděkovat paní starostce Bc. Ireně Bure-
 šové. Z vřelé atmosféry bylo možné po-
znat, že toto ocenili všichni autoři a přá-
telé literárního umění, kteří se zúčastnili
setkání v Přelouči. 

Čerpáno ze sborníku Dvacet šest vý-
chodočeských autorů „O ženách a pro
ženy“: editor a ilustrátor Jiří Hrabinec

Marcela Danihelková
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Dobrý den vážení čtenáři. Vánoce
jsou přede dveřmi a hospodyňky už uva-
 žují, co budou připravovat na sváteční
dny. Ryby budou určitě v popředí jejich
zájmu. Nechci vám dávat rady na svá-
teční tabuli, na to si netroufám, ale na-
 bídnu vám něco, co chutná mně a dou -
fám, že bude chutnat i vám. Nemám rád
v rybí polévce kosti. Proto tuto polévku
va řím z rybích filetů. 

HERMELÍNOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: jeden hermelín,
velkou hrst strouhanky, uvařené bram-
 bory, máslo, zeleninový vývar z kostky,
vajíčko, sůl, špetku mletého nového
koření, špetku kari koření, Podrav-
ku, mletý pepř, opečené plátky veky. 
Postup: na másle osmahněte strouhan -
ku, zalijte horkým vývarem. Přidejte na-
jemno pokrájený sýr a brambory. Vše
ručním mixérem rozšlehejte. Přidejte roz-
 šlehané vajíčko. Krátce povařte. Závěrem
dochuťte Podravkou, kořením. Ideální je,

když polévka je mírně krémová. Jako pří-
 lohu použijte dozlatova opečenou (na-
sucho) veku. 

RYBÍ FILÉ V MARINÁDĚ
Co budete potřebovat: rybí filé, menší
pórek, velkou cibuli, menší sklenku
bílého vína, velkou lžíci francouzské
hořčice, 0,1 l sojové omáčky, 0,1 l
olivového oleje, velkou lžíci citrono-
vé šťávy, lžičku cukru, špeku zázvo-
ru, glutasol, olej na smažení. 
Postup: nejdříve si připravte marinádu.
Smíchejte drobně nasekanou cibuli a pó-
 rek i s listy (pozor na nečistoty v záhy -
bech listů), přidejte hořčici, víno, sojovou
omáčku, citronovou šťávu, olivový olej,
zázvor, cukr a místo soli glutasol. Vše
dobře promíchejte. Do vzniklé marinády
vložte na kostičky pokrájené filé. Směs
nechte alespoň dvě hodiny odležet. Ideál -
ní je nechat odležet přes noc v chladnič -
ce. Následně směs na rozehřátém ole-
ji duste do změknutí. Míchejte a mírně

podlévejte vodou. Dle vaší chuti si při dej-
 te, co uznáte za vhodné. Podávejte s va-
 řeným bramborem. 

PSTRUH NA ŽAMPIONECH
Co budete potřebovat: pstruha, cibuli,
žampiony (mohou být i sterilované),
drcený kmín, sůl, mletý pepř, špetku
koření na ryby, olej na smažení so-
jovou omáčku. 
Postup: dobře očištěného a umytého
pstru ha osušte, potřete solí, kmínem a ko-
 řením (i uvnitř) a dejte na hodinu odle -
žet do chladničky. Následně ho z obou
stran doměkka opečte, vyndejte a dejte
do tepla. (Poznámka – je-li pstruh dobře
opečen, má bílé oči.) Ve výpeku nechte
zpěnit drobně pokrájenou cibuli, přidej -
te plátky žampionů, osolte, opepřete, po-
 kapejte sojovou omáčkou, mírně podlij te
vodou. Pod pokličkou na mírném ohni
duste do změknutí žampionu. Pstruha
vraťte zpět. Jako přílohu můžete použít
vařené brambory, nebo opečené, případ -
ně hranolky či bramborovou kaši. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť. Pavel Culek
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Tøíkrálová sbírka 2016
Opět se připravují skupinky koledníků, aby v ter-
 mínu 2. - 9. ledna 2016 navštívili domácnosti s ko-
 ledou a pokladničkou i v Přelouči a okolních obcích.
Přesný harmonogram zveřejníme v prosinci, teď už

víme, že o víkendu 2. - 3. ledna 2016 budou koledníci ve Břehách,
Cholticích, Kozašicích, Krasnici, Litošicích, Mokošíně, Mělicích a ve
Volči, v Přelouči pak ve dnech 5. - 7. ledna 2016. 

Loňský výtěžek ve výši 150 623 Kč byl rekordním. Z této částky
se nám vrátilo 99 651 Kč. Z této částky jsme odeslali 5 000 Kč na roz-
 vojové projekty v Indii v rámci Adopce na dálku, zaplatili jsme nájem
za prostory charitního šatníku, do půjčovny kompenzačních pomů -
cek jsme zakoupili nový invalidní vozík a dvě klozetová křesla. V Ja-
kub klubu jsme doplnili vybavení včetně nové ledničky a z výtěžku
TKS pravidelně nakupujeme potraviny na vaření s dětmi. Z výtěžku
jsme dofinancovali vícedenní letní pobyt dětí a také výlet rodin v rám-
 ci služby Podpora rodiny. Potravinová pomoc, kterou poskytujeme
v tíživé sociální situaci rodin, je doplňovaná podle aktuální potřeby
z těchto finančních prostředků. Pro Dobrovolnické centrum byly finan -
ce využity pro úhradu nákladů spojených s činností dobrovolníků, na-
 příklad energie pro dobrovolnické programy pro seniory v Jakub klu-
 bu (PC klub a cvičení) a cestovné dobrovolníků, pokud bydlí v okolních
obcích a do Přelouče kvůli dobrovolnické činnosti dojíždějí. 

Výtěžek připravované sbírky 2016 plánujeme využít podobně. Opět
potřebujeme uhradit provozní náklady charitního šatníku, dofinan co-
 vat náklady akcí pro klienty našich služeb, nákup potravin, obnovu
vybavení, náklady na vzdělávání a činnost dobrovolníků a doplnit na-
 bídku půjčovny o kompenzační pomůcky, o které je největší zájem.
Všechny Charity Pardubického kraje poskytnou 5 % z výtěžku na roz-
 vojové projekty do Indie a nově 3 % na mimořádné události v našem
regionu. 

Koledníci budou mít průkazky vystavené Charitou ČR se jménem
vedoucího skupinky, pokladničku zapečetěnou příslušným městským
úřadem a s uvedeným číslem, které musí souhlasit s číslem na prů-
kazce. Závěrem Tříkrálové sbírky bude již tradičně Tříkrálový be-
nefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba, a to v ne-
 děli 10. ledna 2016 od 15. hodin, na který jste srdečně zváni. Za
všechny, kdo se na přípravě sbírky podílejí, přejeme radostné vánoč -
ní svátky a rok 2016 prožitý v lásce a ve zdraví.

Zdenka Kumstýřová, 
koordinátorka sbírky + Kašpar + Melichar + Baltazar 2016

PODPORA PRO PÌSTOUNY 
Rok 2015 se blíží ke svému konci, a proto bych ráda napsala, co

se nám za tento rok ve službě podařilo. V průběhu roku jsme uza-
vřeli nové dohody o výkonu pěstounské péče, a tak jsme navázali
spolupráci s dalšími pěstounskými rodinami. Na jaře jsme pro děti
z pěstounských rodin uspořádali akci nazvanou „Velikonoční tvoře -
ní“. V létě jsme jeli na čtyřdenní zážitkový pobyt do Jinolic a na výlet
do Prahy. Na podzim měly děti možnost zúčastnit se jednodenní-
ho výletu na Babiččin dvoreček v Licibořicích a na rozhlednu Báru.
Výše uvedené akce probíhaly ve spolupráci s našimi dalšími služba -
mi Podpora rodiny a Jakub klub.

V září jsme uspořádali propagační akci včetně rozhovoru v Če-
ském rozhlasu Pardubice, která vyvrcholila v sobotu 5. 9. 2015 na
Masarykově náměstí v Přelouči v rámci společné akce pro rodiny s dět-
 mi „Škola k životu nestačí“, kde měla svoje stanoviště i služba POD-
PORA PRO PĚSTOUNY. Děti na tomto stanovišti malovaly kamínky, kte-
 ré si odnášely a mohly je tak darovat svým nejbližším. Rodiče měli
možnost se dozvědět informace o pěstounské péči a dostali letáček

Krajského úřadu Pardubického kraje „Hledáme pěstouny“. Pokud bu-
 dete mít zájem se blíže informovat o této službě, můžete nás kon tak  -
tovat na tel.: 731598913 nebo emailem: krepska.charita@seznam.cz.
Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí do Nového roku. 

Mgr. Pavlína Křepská

Služba Podpora rodiny – 
Daruj dárek počtvrté – Vánoce 2015

Je tady opět prosinec, a tak už tradičně zveřejňujeme seznam vá-
 nočních přání dětí z rodin, kterým poskytujeme naše služby. Letos
máme ve službě i rodiny, které nepobírají dávky v hmotné nouzi, ty
jsme do akce nezařadili. Předkládáme pouze přání dětí, kde je příjem
v rodinách opravdu velmi malý. Pro každé dítě sháníme pouze je-
 den dárek. Jedná se například o auto na dálkové ovládání – menší
i větší, autodráhu, tablet, boxovací pytel, kočárek s panenkou, chodít -
ko, kolotoč nad postýlku, děsivou tarantuli nebo MP3 přehrávač se
sluchátky a paměťovou kartou.

Letos se s rodinami sejdeme těsně před vánocemi v Jakub klubu,
posedíme u vánočního občerstvení, budeme si o Vánocích vyprávět,
vyzkoušíme tradiční lidové zvyky a dětem dárky předáme u stromeč -
ku, který dotváří předvánoční atmosféru v klubu. Na setkání se moc tě-
 šíme a pečlivě se na něj připravujeme. Prosíme vás tedy, vyberte
si ze seznamu dárek, který byste chtěli opatřit a ozvěte se nám
na tel. 731 598 914, nebo email levinská.charita@seznam.cz.
Domluvíme se na podrobnostech. Těšíme se na vaše ohlasy a pře-
 dem všem dárcům upřímně děkujeme. Všem lidem dobré vůle pře-
 jeme klidné prožití vánočních svátků ve zdraví a v kruhu milu-
 jící rodiny.

Vedoucí služby Podpora rodiny, Rita Levinská 

Listopad a prosinec v Jakub klubu
Podzimní měsíc listopad byl tematicky zaměřen na oblast týrání

a zneužívání dětí. Mnoho dětí se setkává s ubližováním v rodině, ve
škole mezi spolužáky nebo mezi kamarády. Takové chování není
správné a je důležité, aby jej děti uměly nejen rozpoznat, ale aby
také věděly, kam se obrátit o pomoc, pokud by se jim něco takové -
ho stalo. K tomuto tématu jsme jako každý měsíc připravili nástěn -
ku, hovořili jsme s dětmi v klubu a dokonce jsme ve spolupráci
s Policií ČR připravili pro děti zajímavou besedu. Tímto jim děkuje-
me za spolupráci. Film na přání si děti užily s překvapením v po-
době čokoládového fondue, ze kterého měly velkou radost. V klubu
děti využívají stolní fotbálek, šipky, prostor tělocvičny a tančírny k po-
 hybovým hrám. Nezapomínáme však na pomoc a podporu školních
dovedností, protože děti si uvědomují, že je škola důležitá pro jejich
budoucí život a někteří už teď mají jasnou představu o svém budou -
cím povolání ☺. Děti se opět zapojily do oblíbeného programu „Vaře -
ní“ a pochutnaly si třeba na bramborákách, gulášové polévce či de-
 zertu z Be-be sušenek, které samy vyrobily. Dobrotami potěšily doma
i své rodiče. 

Blíží se nám vánoční čas a my v klubu budeme mít napilno. Če-
 ká nás vánoční zdobení klubu, nová zimní výzdoba oken, pečení
cukroví, přijde Mikuláš s čertem a mnoho dalšího. První týden v led-
 nu (od 4. 1. - 7. 1. 2016) bude probíhat Tříkrálová sbírka, z těchto
důvodů bude Jakub klub uzavřen. Na děti se budeme těšit 11. 1.
2016. Až budete držet v ruce toto vydání Roštu, už nám budou na
dveře klepat Vánoce a bude pomalu přicházet Nový rok. Proto by-
chom vám rádi společně s dětmi chtěli popřát, ať vám v novém roce
září vaše hvězda úspěchem a štěstím. ☺

Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu
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Advent
Milí občané města Přelouč

a okolí. Přichází očekávaný ad-
 vent, čas ztišení, modlitby, na-
děje, nebo i čas shonu, plných
nákupních center, hledání smy -
slu života, strachu z násilí a te-
 rorismu... Ale má přijít Mesiáš:
„Hle, panna počne a porodí sy  -
na a dá mu jméno Emmanuel
(to je S námi Bůh)“ prorok Iza-
iáš 7,14; Neztrácejme naději!

Rok Milosrdenství
V úterý 8. prosince 2015

pa pež František vyhlašuje „rok
Milosrdenství“ a všechny lidi
zve do Říma překročit bránu
milosrdenství, ale také se od
Krista učit, jak být milosrdným.
„I kdyby ustoupily hory a po hnu-
 ly se pahorky, moje milo srden-
 ství od tebe neustoupí a smlou-
 va mého pokoje se nepohne,

pra ví Hospodin, tvůj slitovník.“ Izajáš 54,10; 

Po roce Vánoce pøicházejí
Ach, jak to bylo těžké! Těs-

ně před Štědrým dnem došlo v na-
 ší rodině k vážné hádce. Mamin-
ka s tatínkem se proto rozhodli, že
Štědrý večer nebudeme slavit vů-
bec. V našem domě nebylo klidu.
Ach, jak to bylo těžké! 

V jednu chvíli jsem šla do své-
 ho pokoje, protože jsem ten křik už
nemohla snést. Ucítila jsem v sobě
velmi silný hlas, který mě naléha vě
prosil, abych se začala modlit. Když
jsem přišla do pokoje, nemohla
jsem si pomoct a klekla jsem na
ko lena. Téměř jsem nedokázala za-
 čít, ale pak jsem nemohla přestat! A to proto, že do mého ztrápe -
ného srdce začal pomaličku proudit pokoj. V té vánoční noci jsem
opravdu cítila porodní bolest. Byla jsem v srdci skutečně přesvěd -
čena, že se u nás narodí Ježíš. Byla jsem překvapená, protože
čím víc jsem se modlila, tím víc křik v našem domě utichal.

Po nějaké době jsem vyšla ze svého pokoje a cítila jsem
v sobě vnitřní pokoj. Moji rodiče i oba bratři byli doma, ale nikdo
neřekl ani slovo. Po celou dlouhou hodinu bylo velké ticho! Cí-
tila jsem, že tento vnitřní pokoj přechází postupně na ostatní.
Ano, viděla jsem, že se začali modlit. A také já jsem dál prosi-
 la o Pokoj do naší rodiny…

Ticho trvalo více než hodinu, když tu náhle můj bratr Karel
poprosil o odpuštění. Ach, jak neobyčejná to byla chvíle! A také
jaká křehkost, jaká laskavost mezi námi! A bylo mu odpuště-

no. Také já jsem poprosila o odpuštění, pak i můj druhý bratr
a tatínek. Ach, byla to tak krásná vánoční noc! Opravdu jsme
spatřili Spasitele.

A ukázal nám, že jedině usmíření, stále, znovu a znovu, nám
dává život, společenství, pokoj, lásku! Samozřejmě jsme pak za-
 čali oslavovat příchod Ježíška, společně jsme se modlili, všichni
jsme byli vysvobozeni! A byly to Vánoce, jaké jsme nikdy před-
tím nezažili. /Romi 16let/ Z Knihy: Kdo je můj bratr, Daniel Ange,
Karmelitánské Nakladatelství, 2010.

Mše svaté ve Vánoční době v Pøelouči
Čtvrtek 24. 12. Mše svatá „Půlnoční“ v 24:00 hod.
Pátek 25. 12. Mše svatá na Boží hod v 9:30 hod. 
Pátek 26. 12. Sv. Štěpán v 8:00 hod.
Neděle Svaté rodiny 27. 12. v 9:30 hod.
Čtvrtek 31. 12. Silvestr v 16:00 hod.
Nový rok 1. 1. 2016 - Bohorodičky P. Marie v 9:30 hod.
Neděle 3. 1. 2016 „Tříkrálová“ v 9:30 hod.

Návštěvy Pøeloučského Betléma
Štědrý den 24. 12. 14:00 – 17:00
Boží hod 25. 12. 14:00 – 17:00
Sv. Štěpán 26. 12. 15:00 – 17:00
Svaté Rodiny 27. 12. 14:00 – 17:00
Nový Rok 1. 1. 2016 15:00 – 17:00
Tři Krále (v neděli) 3. 1. 2016 15:00 – 16:00

Přeji všem Požehnané Vánoční svátky a Nový Rok 2016.
Váš kněz Lubomír Pilka
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím
u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna
tvá břemena.

Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých přáních.
A přece jsem ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh.

Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se 
zrodit ve tvém městě,
tvé ulici, ve tvém domě
a ve tvém srdci.

Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.

Přijměte pozvání Římskokatolické farnosti na

VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU AD LIBITUM

POD VEDENÍM PANA JIŘÍHO KUPKY
V Sobotu 19. 12. 2015 v 17:00 
V kostele sv. Jakuba v Přelouči

Na varhany hraje PROF. VÁCLAV UHLÍŘ
Zazní skladby doby adventní a vánoční, především

A. Michna, ale i varhaní improvizace na vánoční motivy.
Vstupné dobrovolné

Římskokatolická farnost Vás srdečně zve
V Neděli dne 3. 1. 2016 v 16:00 na

VÁNOČNÍ
VARHANNÍ KONCERT

V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V PŘELOUČI

Varhany: Mga Karel HINER
Program: J.S.Bach: Pastorella; Cl. Barbastre: Noel, variace

na píseň „Spanilá z archy holubičko“; skladby
českých i anonymních barokních autorů: 

F.X. Brixi, Karel Kopřiva, a další; 
a volné zpracování nejznámějších českých koled

Vstupné dobrovolné
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Matěj Pištora

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

Šárka NěmcováTomáš Jinoch

Kristýna Heringová Ema Doležalová Michal Jelínek

Matěj Duda

Vítání občánkù



S koncem některých roků končí i platnost občanských, ři-
 dičských a bůhví jakých ještě průkazů, vlivem změny zákona.
Musíme, chtě nechtě v době „předvánočního bláznění“ vyrazit
na úřady, vyčkat frontu, vyplňovat kdejaké formuláře a doklá-
 dat kde co. Koho by to bavilo. Letos opět někteří z nás, tako vý
zážitek okusí. Tentokrát kvůli svým plechovým miláčkům. Po-
kud totiž vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provo-
zu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce
roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho
využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně za-
nikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasné -
ho vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost na-
 hlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik
vozu, nýbrž finanční sankce. Při tom všem myslete na to, že ne-
 budete sami, kdo na úřad zamíří a tak raději nenechávejte ná -
vštěvu úřadu na poslední chvíli. 

Klidný konec roku, krásné Vánoční svátky 
a úspěšný rok 2016 Vám přeje  

Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
dopravní specialista 
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Konec roku = konec auta?

Inzerce



☺♪ ♪♪ V letošním roce se ukázal na-
růstající zájem o českou kulturu, především
o české umění v nejlidnatější zemi světa.
Dynamický rozvoj je patrný například na
poli klasické hudby, zejména hře na piano.
Nejčerstvější stopu v Číně zanechali čeští
umělci Matyáš Novák a Jitka Flower Fraň-
ková. Velký zájem o klavírní koncerty če-
ských pianistů je dlouhodobý. V březnu
2015 například duo Jana Chaudhury a Igor
Ardašev vyprodalo druhé největší divadlo
v Číně, pekingské Poly Theaatre. Na této
prestižní adrese vystoupí na jaře 2016 ta-
ké Matyáš Novák. Kromě těchto událostí
je však stále větší poptávka po kvalitních
evropských učitelích hudby. Motivovaná
čín ská mládež tak přijímá aktivity českých
umělců s povděkem. (Z tiskové zprávy
30. 10. 2015 „Čeští umělci v Číně koncer -
 tují i vzdělávají“)

Matyáš Novák je mimořádný hudební
talent, jeho jméno je dobré si zapamato -
vat, určitě o něm hodně uslyšíme. Letos
20. června mu bylo teprve osmnáct let. Prv-
 ní písničky začal vyťukávat na piano už ve
třech letech. Talent je výhoda, ale je nutné
ho včas rozeznat, hlavně ho musí někdo
rozvíjet. Naštěstí má pozorné rodiče a pra-
 rodiče, kteří si jeho talentu všimli a zaří-
 dili, aby se hudebně nadaného chlapce
ujali ti správní učitelé. V Hradci Králové od-
 kud pochází, byl brzy znám jako geniální
dítě. Když bylo Matyášovi deset let, chys-
tal se na svůj první koncert s hradeckou
Filharmonií. 

Jakou cestu klavírista Matyáš Novák,
jehož jméno dnes zná mnoho lidí z hudeb -
ní branže po celé Evropě, ušel za posled-
ní léta? Matyáš není jenom jedním z těch
geniálních dětí, jejichž aktuální schopnos -
ti jsou velmi rychle srovnatelné s ostatní -
mi. Posuďme sami, od dvanácti let jezdil
do Prahy studovat housle u MgA. Dany Vla-
 chové, profesorky Pražské konzervatoře
a klavír nejprve u MgA. Milana Langera,
rovněž profesora Pražské konzervatoře,
poz ději u MgA. Ivo Kahánka, pedagoga
HAMU Praha. Do Prahy jezdil vlakem s dě-
 dou a babičkou. Kromě klavíru tenkrát
stu doval i hru na housle a dirigování. Na
housle nyní hraje jen příležitostně, ale di-
rigování Matyáše láká stále. Však měl již
příležitost si vyzkoušet dirigování orches-
tru v Itálii. Zúčastnil se master classu, kte-
rý vedl německý klavírista a dirigent Ale-
xandr Lonnquich. Master class byl určen
pro limitovanou skupinu studentů a Ma-
těj ani nedoufal, že ho vyberou. Nakonec
se to povedlo a spolu s dalšími třemi kla-

víristy z Japonska, Číny a Rumunska na-
studovali Mozartovy koncerty č. 17 a 19.
Na koncertě se představili jako sólisté a zá-
 roveň jako dirigenti.

Hudba je pro Matyáše radost a vášeň,
ne dřina. Má výhodu, že se učí rychle. Cvi-
 čí tak, že si každý den každou skladbu jed-
 nou zahraje, skladby se vylepšují od sebe.
Tenhle postup má tu výhodu, že pokaždé
když cvičí, je to vlastně koncert. Seznam
jeho úspěchů z posledních let, vítězství
v soutěžích a účasti na prestižních přehlíd -
kách, je impozantní pro laika i pro odbor -
níka. Matyášovi se plní dětské představy
o světě, do kterého mířil jako mimořádně
nadaný malý kluk. Velice dobře si uvědo-
muje, že má velké štěstí, protože se může
věnovat tomu, co ho baví. Říká o sobě, že
nikdy nebyl typické dítě, takže fakt, že je
starší, mu vyhovuje, protože okolí už ne-
připadá tak divný.

Nyní studuje v Hradci Králové, v Par-
dubicích a v Itálii, jezdí po Evropě na se-
mináře. Díky studiu na několika školách
a jeho velkému koníčku, kterým je chov
drůbeže, vede poměrně vzrušující život. Za-
 jímavě popisuje svůj „běžný den“. Například
sobotu. Vstává kolem šesté, potom odjíž-
dí na kole do své chovné slepičí stanice.
Obědvá u babičky, po obědě cvičí na kla-
vír. Odpoledne jede na výlet na kole a ve-
čer znova pracuje v chovné stanici. Domů
se vrací kolem deváté hodiny.

Matyáš má letos za sebou několik kon-
 certů ve východních Čechách. V září vystou -
pil na klavírních recitálech v Hradci Krá-
lové (8. září), v Novém Bydžově (11. září)
a v Šumperku (21. září). Zajímavý byl kon-
 cert v Novém Bydžově, kde během vystou -
pení střídal dva různé nástroje. Prozradil,
že také koncertoval s houslistkou Larisou

Palochovou v Praze (15. září) a v Litomy šli
(20. září) v rámci česko-japonského festi-
valu Mladá Praha. S dramaturgií koncer-
tů to má Matyáš různé. Někdy mají pořa-
datelé konkrétní požadavek na repertoár,
jindy si může sám vybírat, co chce hrát. Od
března letošního roku ho na území České
republiky zastupuje umělecká agentura. 

Všechny jeho záliby se mu prolínají
a to se Matyášovi líbí. V létě byl na kurzech
v Rakousku. Byly to kurzy komorní hry a ty
dostali s houslistkou Larisou Palochovou
jako odměnu za absolutní vítězství v le-
tošním ročníku Mezinárodní rozhlasové
soutěže mladých hudebníků Concetrtino
Praga. Matyáš přiznává, že kurzy byly vel-
mi intenzivní, ale ve čtvrtek odpoledne měl
volno. Na internetu si našel kontakt na cho-
 vatele štýřanek v okolí a vydal se pěšky asi
do deseti kilometrů vzdálené vesnice. Ra-
 kouští chovatelé byli velmi překvapeni. Ne-
 stává se příliš často, aby klavírista z Čech
sháněl nepříbuzného kohouta štýřanek
(slepic) do svého chovu a navíc je udivilo,
že přišel pěšky. Matyášův chov je poměr -
ně velký a úměrně tomu vyžaduje hodně
péče. Ale to je pocit, který má Matyáš rád,
výsledek práce kterou u slepic odvede je
vidět okamžitě.

Pro Matyáše jsou důležití lidé, kteří ho
ovlivnili a stále ovlivňují v jeho životě. Urči-
 tě je to rodina a skvělí učitelé. A potom řa-
 da lidí, se kterými strávil třeba velmi omeze -
nou dobu, ale jsou to tak výrazné osobnosti,
že setkání s nimi ho poznamenalo na celý
život. Také dobře ví, že každý člověk bez
ohledu na profesi, chce být v životě spoko -
jený. A každý potřebuje ke spokojenosti ně-
 co jiného. On potřebuje mít okolo sebe li-
di, které má rád a mít možnost věnovat se
činnostem, které ho těší. Samozřejmě, že
má nějaké profesní ambice, ale skromně ří-
 ká: „Když vidím ty davy skvělých klavíristů
na mezinárodní scéně, říkám si, že je do b-
 ré zůstat při zemi, a to i v případě, kdy vás
všichni velebí.“

Matyáš letos v červnu spolu se svými
fanoušky oslavil vstup do světa plnoletos -
ti koncertem ve svém rodném městě, kde
se už 150 let vyrábějí skvělé klavíry. Usku-
 tečnil několik recitálů v České republice,
v říjnu koncertní turné po Číně. Opravdu
se ctí se postaral o prezentaci naší kultu -
ry v Číně. Jeho čtrnáctidenní koncertní tur-
 né napříč čínskými provinciemi mělo velký
úspěch. „V Číně jsem poznal spoustu bá-
ječných lidí a krásných míst. To, že jsem
po celou dobu mohl hrát na skvělé nástro -
je značky PETROF, pro mě znamenalo mít
s sebou na jevišti kousek domova, což je
nádherný pocit“, řekl o své cestě Matyáš
Novák. 

Marcela Danihelková
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U klavíru Matyáš Novák 



7. 11. se v Pardubicích konalo již 4. mistrovství české republi-
 ky v králičím hopu pořádané oficiálním celorepublikovým klubem
ČSCH-KKH. Tohoto závodu se za králičí hop Svinčany se svými krá-
 líky zúčastnila i Michaela Kratochvílová. V obrovské konkurenci
26 závodníků a 70 nejlepších králíků z celé české republiky se jí
podařilo vybojovat neuvěřitelných 10 umístění na stupních vítě-
 zů z čtyřiadvaceti, které bylo možno získat a se svojí samičkou
Champion Alis Sweet Jumpers se dokonce stala mistryní ČR ve
skoku vysokém.

Hubertova jízda
Dne 21. 10. 2015 se konala tradiční

Hubertova jízda, které se účastní žáci
třetích ročníků SŠCHKJ. Pořádá se na po-
 čest patrona lovu sv. Huberta. Pro nás má
však mnohem větší význam, neboť ji chá-
 peme jako blížící se konec našeho stu-
dia a můžeme tak ukázat svým rodičům,
kamarádům a v neposlední řadě i učite -
lům odborného výcviku, co jsme tu po do-
 bu tří let naučili. 

Nástup začínal na nádvoří nově zre-
konstruovaného Národního hřebčína Kla-
 druby nad Labem. „Mástři“ dali hlášení
panu řediteli o tom, že jsou jejich loty při-
 praveny k jízdě, trubači zatroubili a Hu-
bertova jízda byla zahájena. Naše jezdec -
ké umění mohli diváci sledovat na Mošni-
ci, Sklepích, přilehlých loukách a Kurkově
jezírku, kterým jezdci museli projet a sko-
 čit i pár obtížných překážek. Diváci se do-
 konce dočkali i slavného vykoupání jez d-
 ce v jezírku, z kterého má každý vždycky
náramnou radost, pochopitelně až na to-

 ho nešťastníka, jenž se vykoupal. Závěr
Hubertovy jízdy byl zakončen slavnost -
ním chytáním liščího ocasu, kterému se
přezdívá „halali“.

Jezdeckým umem pro nás však tento
den neskončil, po absolvování Hubertovy
jízdy nás čekala slavnostní večeře, kterou
nám připravil náš sbor kuchařek. Trochu

jsme porušili tradici svíčkové a objedna li
jsme si jinou českou klasiku – „knedlo,
zelo, vepřo.“ Po večeři jsme rozkrojili na-
še úžasné dva dorty, které nám připravi-
 ly naše maminky a babičky. Poté jsme se
již šli bavit do klubovny a užít si závěr to-
 hoto významného dne po svém.

Kateřina Binderová, 3. B
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STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ KLADRUBY N. L.

Králičí hop Svinčany zazáøil na mistrovství ČR!
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B-TÝM (2. NhbL – VÝCHOD)
Libor Komůrka:

„Vstupovali jsme do soutěže jako nováček, ale s určitým cí-
 lem, držet se na místech, které nám zaručí playoff. Bohužel se
hned zkraje vytratil ten zájem o dění v mužstvu, který jsme měli
v playoff ve vítězné sezóně KHbL, kdy nás chodilo na zápas sko-
 ro dvacet. To se hned projevilo v prvním důležitém zápase ve Svi-
 tavách, kam jsme odjeli v devíti lidech. Pak jsme za podzim mě-
 li zápasy, které jsme odehráli velice dobře, s chutí, taktikou, ale
byla i utkání, která jsme nezvládli svým lajdáckým přístupem. Je
velice příjemné, že jsme dokázali porazit první tři celky tabul-
ky, ale na druhou stranu, s posledními dvěma máme jen bod!!
Ukázalo se, že na dobrý výkon musíme mít početnou sestavu.
To, že je to o trénovanosti a vůbec o přístupu k hokejbalu, nemu -
sím stále opakovat. Máme v mužstvu zkušené borce, kteří to však
sami neuhrají a pokud nebudou mít podporu od mladších, moc
nahoru se neposuneme. Té podpory bylo za podzim málo a po-
hled na statistiky (ač jsem dalek toho, abych podle nich posuzo -
val výkon jednotlivce) tomu dává za pravdu. Podzim ukázal, na
koho se může mužstvo spolehnout a na koho ne. U některých to
mrzí, ale nezbývá než konečně respektovat jejich duchaplné ži-
 votní cíle!!! Šesté místo je v současnosti odpovídající naší týmo -
vé výkonnosti.“

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. Ježci Heřmanův Městec 10 8 1 0 1 60:24 26
2. HBC Jokerit Chrudim 10 7 0 0 3 55:31 21
3. Delta Pardubice 10 5 1 2 2 43:31 19
4. HBC Autosklo – H.A.K. Pardubice B 10 6 0 0 4 53:32 18
5. HBC JTEKT Svítkov Stars Pce B 10 5 0 0 5 42:33 15
6. HC Jestřábi Přelouč B 10 4 1 1 4 31:34 15
7. TJ Lokomotiva Česká Třebová B 10 4 0 1 5 27:34 13
8. 1. HBC Svitavy 10 2 2 0 6 30:30 10
9. SK Prachovice 10 3 0 1 6 20:59 10

10. HBC Fire horses Živanice 10 1 0 0 9 17:70 3

STARŠÍ ŽÁCI (MČR – VÝCHOD)
Kouč Luděk Tesák:

„V první řadě jsem rád, že se naše řady rozšířili a pár nových
hráčů a nejezdíme na utkání v šesti, sedmi atd. 

Do jarní části je potřeba zapracovat hlavně kondici a taky
na přístupu některých hráčů a naučit se poslouchat a dělat to
co se má na hřišti opravdu dělat. Ve většině zápasů jsme inka -
sovali spoustu branek po našich zbytečných chybách, kterých je
potřeba se na jaře vyvarovat. Myslím si, že pokud budou hráči do-
 držovat pokyny, které se po nich chtějí, nebudou zápasy končit
takovým velkým rozdílem.

Ve druhé řadě bych chtěl poděkovat klukům z Jihlavy, kteří
nás pravidelně podporují a velice nám pomáhají ve všech zá pa  -
sech. Především ten, který hájí naší branku, má velikou trpěli-
 vost se svými spoluhráči, kteří mu často vůbec nepomáhají. Kaž-
 dý by si to měl srovnat ve své hlavě sám a poučit se ze svých
vlastních chyb.

Jinak bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do podzim -
ní části a doufám, že v té jarní se budeme snažit předvádět mno-
 hem lepší výkony než doposud.“

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. SK Hokejbal Letohrad 16 15 0 1 0 159:5 46
2. HBC Autosklo – H. A. K. Pce 16 12 1 0 3 153:17 38
3. HBC JTEKT Svítkov Stars Pce 16 8 0 0 8 55:48 24
4. HC Jestřábi Přelouč 16 4 0 0 12 19:154 12
5. TJ Sršni Svitavy 16 0 0 0 16 4:166 0

ROŠTÌNKY (VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR ŽEN)
Kouč Filip Oliva:

„Po této sezoně může být jednoznačně spokojeni s ustálením
hráčské základny a jejím postupným rozšiřováním. Vždyť během
uplynulého roku jsme do týmu zapracovali hned 6 nových tváří
(při dvou odchodech). V náboru navíc pokračujeme a ženy a dív-
 ky všech věkových kategorií jsou u nás vítány. 5. místo ve Výcho -
dočeském přeboru žen není úplný propadák, ale s výsledky jednot -
livých turnajů spokojeni určitě nejsme. Tým však má potenciál
své výkony zlepšovat a tak se již nyní těšíme na 4. ledna 2016,
kdy zahájíme zimní přípravu na nový ročník.“ 

HODNOCENÍ A-TÝMU A MIKROPŘÍVRAVKY
VYJDE V LEDNOVÉM ČÍSLE

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA 
SEZÓNA 2015/16

V sobotu 5. prosince se rozehrají první zápasy jubilejního
30. ročníku ligy, která má zvuk v široko-dalekém okolí hokejba -
lové společnosti…

Další prosincové termíny jsou neděle 6. 12., sobota 12. 12.
a neděle 13. 12. 

Dále bude liga pokračovat v lednu a vyvrcholení je napláno -
váno na sobotu 13. 2. 2016.

Týmy, které se zúčastní, jsou HT CEPY, KENYA, BC MOTOR
STARS JIH, DEVILS,ROCKETS, ČUNÍCI, BEER STAS BŘEHY, CHLU-
PATEJ BOBR, FANCLUB,TPS GAMBRINUS a OPATOVICE.

Všichni příznivci této soutěže jsou srdečně zváni na stadion
„Pod parkem“.

- fáda -
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Po měsíční odmlce, způsobené časovou zaneprázdněností všech
„pisálků“ v oddíle, přinášíme čtenářům Roštu opět podrobné infor -
mace z přeloučského florbalu. Podzimní část florbalových soutěží
běží, tak jako každoročně, na plné obrátky a protože největší ra-
dost, samozřejmě kromě dětského nadšení a zápalu pro hru sa-
motnou u našich nejmenších chlapců a dívek, nám zejména vý-
sledkově a předváděnou hrou dělají nyní naše ženy, bude tento
příspěvek v předvánočním, adventním čase věnován právě jim.

Jak jsme již psali v zářijovém čísle Roštu ohledně plánů žen
do nové sezóny, v oddíle jsme na jejím začátku napjatě očekáva -
li, zda po několika výsledkově chudých, nováčkovských sezónách
začnou výrazněji promlouvat do pořadí v horní polovině tabulky
2. ligy žen, tedy soutěže družstev hráček z Královéhradeckého
a Pardubického kraje.

Po pomalém rozjezdu, a to dvou prohrách s favority soutěže
FbK Orlicko-Třebovsko 1:5 a FBC Dobré 1:2, se Orlice začaly po-
stupně rozjíždět na turnaji 31. října, kdy porazily FbK Hořice 4:0
a ještě podlehly béčku extraligového Jičína 2:5, aby postupně
nabraly optimální rychlost a formu, kterou chtěly předvést do-
mácím fanouškům na turnaji v Přelouči v sobotu 21. listopadu. 

A nutno na úvod zpravodajství z těchto domácích zápasů po-
 dotknout, že formu nabraly skutečně parádní, protože ve dvou zá-
 pasech Orlice z Přelouče doslova převálcovaly rivalky z Pardubic,
za což byly velmi slušně zaplněným hledištěm Městské haly v Pře-
 louči odměněny bouřlivými ovacemi:

Orlice Přelouč – Sokol Proxisky Pardubice B 
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

V obou domácích zápasech nastoupily Orlice v plné sestavě
s třemi kompletními lajnami. Tím základním stavebním kamenem
domácího úspěchu byly – Mičicová Lucia v prvním zápase, Prok šo-
 vá Jitka v druhém zápase. V poli pak nastoupily: Filipcová Marce -
la, Nováková Denisa, Bílá Iveta, Fiedlerová Jana, Pulicarová No-
ra, Taichová Barbora, kapitánka týmu Nováková Andrea, Johnová
Aneta, Černická Nicole, Sixtová Alena (jen první zápas), Vokouno-
 vá Edita, Bačkovská Petra, Zvolánková Veronika, Krejčíková Lenka
(jen první zápas) a Baťhová Lucie.

Pod vedením trenérského dua Jakub Albrecht – Petr Novák se
holky od začátku trpělivě a systematicky pustily do rozborky béčka
pardubických Proxisek. Vzadu Orlice soupeřky velmi pečlivě ob-
sazovaly, a pokud nějaká střela prošla na bránu, vše spolehlivě
vychytala Lúca Mičicová. 

V první třetině se vpředu ještě kombinace častokrát nedotá -
hla ke kýžené střele, ale bylo jasné, že postupem času to přijít mu-
 sí. A přišlo již ve třetině druhé. Orlice si uvědomily, že bez střel-

by to skončí díky skvělé defenzívě jenom remízou 0:0 a pustily se
do toho. V čase 9:27 se pak poprvé v zápase prosadila důrazně hra-
 jící i pohybující se Norika Pulicarová po příhře Jany Fiedlerové.

Orlice naštěstí nezačaly bláznit a nechtěly zápas rozhodnout
hned během následujících pár minut a dál trpělivě hrály svou
hru – z pevné obrany se přesnou kombinací dostat do zakon-
čení. Právě v kombinaci byl pak oproti minulým sezónám nej-
zřetelnější posun k lepšímu. Když pak proměnila ve druhý gól
Andrea Nováková dorážku střely Anety Johnové od levého man-
tinelu, bylo jasné, že Orlice směřují k vítězství.

Ke konci nám ještě situaci trochu zkomplikovaly trochu zma-
 tené rozhodčí, jejichž sporný výrok posadil na trestnou lavici Ive-
tu Bílou a umožnil tak dát Proxiskám šanci na závěrečný tlak, ten
ale holky velmi zodpovědným bráněním a důrazem vůbec soupeř -
kám nedovolily.

Orlice Přelouč – Sokol Proxisky Pardubice B
5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

A za hodinku a půl po zdolání béčka Proxisek nastoupily Orli-
 ce proti favorizovanému áčku pardubických florbalistek. A na ten-
 to zápas se bude ještě dlouhou dobu v oddílu vzpomínat! Naše
ženy totiž předvedly možná vůbec nejlepší výkon v jejich histo-
rii na domácí palubovce.

Základem byla opět skvělá obrana s výborně chytající Jitkou
Prokšovou – zejména první obranná dvojka ve složení Barbora
Taichová a Aneta Johnová pak přidala též i výbornou kombinaci
a rozehrávku dopředu a tak nebyl pro Orlice problém dostat se do
zakončení častokrát i po sérii skvělých kombinačních přihrávek.

Orlice si i díky důrazné koncovce zejména Lucky Baťhové, kte-
 rá vsítila hattrick, dokázaly neustále udržovat před Proxiskami mír-
 ný náskok o jeden gól. V závěrečné třetině je pak na závěr úplně
rozebraly a třemi góly rozhodly o velmi cenném vítězství. A aby
to ho nebylo málo, tak to Orlice vyšperkovaly i některými přímo
lahůdkovými florbalovými akcemi, jako byla například nádherná
florbalová střela tahem Noriky Pulicarové po uvolnění se od man-
 tinelu rovnou pod víko branky. 

No prostě parádní výkon a zasloužené ovace diváků jsou tím
nejlepším povzbuzením pro cestu vzhůru tabulkou. Již po tomto
víkendu jsou Orlice na 5. místě z 10 družstev v 2. lize žen s šesti -
bodovou ztrátou na druhé místo a v oddílu pevně věříme, že tím
to ještě nekončí...

Mirek Kumstýř

Mistrovský florbal v městské hale v prosinci:
Pardubická liga mužů – neděle 6. prosince:
9:00 Orel Přelouč B – FTC Vysoké Mýto B

10:30 FBC Respect Heřmanův Městec – Sklovital Sokol Pce D
12:00 SK Spartak Slatiňany – FTC Vysoké Mýto B
13:30 FBK Piráti Sokol Chrudim B – FBC Respect Heřm. Městec
15:00 Sklovital Sokol Pardubice D – SK Spartak Slatiňany
16:30 Orel Přelouč B – FBK Piráti Sokol Chrudim B

Liga mladších žáků – sobota 12. prosince:
9:00 Orel Přelouč – Sokol Pardubice A
9:40 Sokol Pardubice B – FbK Svitavy

10:35 Orel Přelouč – Sokol Pardubice B
11:15 Sokol Pardubice A – FbK Svitavy
12:10 Sokol Pardubice B – Sokol Pardubice A
12:50 Orel Přelouč – FbK Svitavy

34 Přeloučský ROŠT
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Orel Pøelouč - oddíl florbalu

Norika Pulicarová střílí svůj první gól
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