


Na své 25. schůzi Rady města Přelouče, konané dne
22. 7. 2015 schválili radní znění připomínek k návrhu no-
 vely nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního se-
 znamu evropsky významných lokalit, kterým se navrhuje za-
řadit lokalitu Louky u Přelouče do národního seznamu EVL
(evropsky významných lokalit). Na prosincovém zasedání Za-
stupitelstva města Přelouče bylo mimo jiné přijato usnesení,
kterým se vyjadřuje nesouhlas se zařazením nové lokality Sla  -
víkovy ostrovy Přelouč do národního seznamu evropsky vý-
 znamných lokalit a to z důvodu kolize navrhovaného území
se stavbou Stupeň Přelouč II. Ve spolupráci s investorem stav-
 by ŘVC ČR byly vypracovány odborné připomínky k návrhu,
které je možno ještě v rámci probíhajícího mezirezortního
připomín kového řízení urychleně uplatnit prostřednictvím Sva-
 zu měst a obcí ČR. Není např. jakkoli zdůvodněno, proč by
měly být na vrhované předměty ochrany modrásek bahenní
a očkovaný chráněné právě v okolí Přelouče. Není k dispozi-
 ci žádná analýze známých biogeografických dat a nelze tedy
posoudit, zda je návrh odborně oprávněný. 

26. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí
3. 8. 2015. Rada mimo jiné schválila smlouvu o dílo na vy-
pra cování projektové dokumentace pro snížení energetické
nároč nosti domu s pečovatelskou službou ve Sluneční ulici
č. p. 1516 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Pardubice
za cenu 87.000,- Kč V souvislosti s předpokládaným podáním
žádosti o finanční dotaci na zateplení domu s pečovatelskou
službou ve Sluneční ulici je předkládán radě města tento ná-
 vrh smlouvy o dílo na vypracování potřebné projektové doku -
mentace. 

Schválen byl i záměr na uzavření dodatku smlouvy o vý-
půjčce pozemku p. č. 917/9 v k. ú. Přelouč, uzavřené mezi
měs  tem a CROSS CLUB Přelouč z doby výpůjčky na dobu ne-
určitou. 

Ze zápisu předloženého radě z jednání osadního výboru
Kle novka ze dne 26. 6. 2015 vyplývá požadavek na kontrolu
repro duktoru městského rozhlasu, který nefunguje. A požada -
vek na sdělení bližších informací ke zřízení webové prezenta-
 ce obce a osadního výboru s IT specialistou úřadu. 

Rada města vzala rovněž na vědomí sdělení hejtmana PK
o povinnosti obcí v oblasti finančního zajištění havarijní a kri-
 zové připravenosti. Město Přelouč každoročně ve svém rozpo-
č  tu rezervuje částku 200.000,- Kč Jedná se více méně o sym-
bolickou částku a je zřejmé, že v případě vzniku jakékoliv
havárie či mimořádné události je to částka absolutně nedo-
sta čující. 

Rada města také schválila smlouvu o poskytování elek tro-
 nických on-line zdrojů, uzavřenou s Národní knihovnou ČR.
Dne 28. 7. 2015 bylo města Přelouč osloveno zástupci Národ -
ní knihovny ČR s tím, že oficiální webové stránky města by-
ly vybrány pro zařazení do reprezentativního vzorku české-
ho webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí
historické a výzkumné účely. Národní knihovna nabízí měs-
tu pravidelnou a bezplatnou archivaci webových stránek v rám-
 ci projektu Národní knihovny ČR Webarchiv. 
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RADA MÌSTA PŘELOUČE



IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se usku-
tečnilo 30. 6. 2015.

Na svém programu mělo mimo jiné zápis ze schůze čís-
lo 4/15 – OV Lohenice ze dne 20. 5. 2015. Obyvatelé Lohenic
vznesli požadavek, aby ranní školní autobus, s kterým jezdí
ráno děti do školy, zajížděl ke škole na náměstí. 

Schválen byl zastupitelstvem i závěrečný účet města Pře-
louče za rok 2014. Zastupitelé souhlasí s celoročním hospo -
da řením města bez výhrad. Rovněž bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 4, rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy
bu dou činit 158 358 tis. Kč a výdaje 171.763 tis. Kč. Scho-
 dek rozpočtu ve výši 13 405.000 Kč bude pokryt financemi
z minulých let. 

Neschválen naopak zůstal návrh na zrušení Regulačního
plánu Přelouč – Lipiny. 

V rámci projektu Rekonstrukce fotbalového stadionu je
zažádáno u MŠMT o spolufinancování z programu 133510 –
Podpora materiálně technické základy sportu 2015. Předmě -
tem plnění uvedené veřejné zakázky je rekonstrukce sporto-
 viště a jeho zázemí:

Fotbalové hřiště – kompletní výměna travnatého povrchu
včetně jeho vyrovnání v rozsahu 10406 m2 a vymodelová-
ní plochy. Vybudování nového drenážního a zavlažovacího
systému, výměna stávající časomíry. Atletická dráha – nová
skladba atletické dráhy včetně povrchové úpravy – tartan.
Zázemí sportoviště – výměna původních výplní otvorů za
plastové výplně s izolačním trojsklem, výměna vnitřních dve-
ří, zateplení obvodového pláště, zateplení podhledů v mís-
tnostech pod tribunou, oprava zkorodované části ocelové
tribuny, výměna střešní krytiny tribuny. Vrtaná studna pro
závlahu fotbalového hřiště. 

V případě schválení žádosti o dotaci bude z poskytnutých
prostředků od MŠMP hrazena část veřejné zakázky – dle vý-

 še poskytnutých prostředků, max. 70 % a zbytek musí příjem -
ce hradit z vlastních zdrojů. Za tímto účelem je v rozpočtu
města vyčleněna částka 9,5 mil. Kč. Vzhledem k současnému
stavu na MŠMT a průtahům schvalovacího procesu je výsle-
 dek nejasný a lze předpokládat, že žádosti o finanční podpo -
ru od MŠMT vyhověno nebude. Pro případ, že by k zamítnutí
žádosti skutečně došlo, navrhuje rada města zastupitelstvu,
aby schválilo realizaci stěžejní dílčí části zakázky z vlastních
zdrojů, které jsou již nyní v rozpočtu města pro tuto veřejnou
zakázku vyčleněny. Zamýšlenou dílčí částí je kompletní re-
konstrukce fotbalového hřiště včetně nového zavlažovacího
systému a nová tartanová běžecká dráha v souhrnné ceně
9,2 mil. Kč včetně DPH. Uvedená cena vychází z nabídky
uchazeče, který byl zadavatelem vybrán v již uskutečněném
zadávacím řízení. 

S účinností od 1. 7. 2015 pověřilo zastupitelstvo město na
návrh starostky řízením Městské policie Přelouč strážníka pa-
 na Leoše Slavíka, DiS.

Zastupitelstvo města rovněž schválilo darovací smlouvu
uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR-HZS Pardubického
kraje na darování 1 ks defibrilátoru pro potřeby HZS Požár -
ní stanice Přelouč. 

Zastupitelstvo také schválilo Memorandum o vzájemné
spolupráci při přípravě dokumentů a projektů v území Hra-
decko – pardubické metropolitní oblasti v programovém ob-
dobí 2014–2020 uzavřené mezi městy Pardubice, Hradec
Králové, Holice, Chrudim, Jaroměř a Přelouč. Prostřednictvím
ITI se město Přelouč bude ucházet o finanční podporu na rea-
 lizaci projektu Přestupní terminál veřejné dopravy Přelouč
a Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem, Labská stezka
Pardubickým krajem. 

Zastupitelstvo projednalo také důvodovou zprávu k bo-
du schválení zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardu-
 bická labská za účelem realizace cyklostezky Pardubice –
Týnec nad Labem. A schválilo znění zakládací smlouvy a sta-
 nov svazku obcí Pardubická labská. 

mh

První den letošních školních prázdnin byl zahájen pro-
 voz nové naučné geologické cyklostezky pojmenované
MAGEO (malý geologický okruh). Na její realizaci se hlavní
měrou podílela Společnost přátel Železných hor spolu s par-
tnery ČSOP Nasavrky a managementem Národního geopar-
ku Železné hory. Projekt ochotně podpořili i starostové obcí
ležících na trase stezky.

Cyklostezka měří 29 km, vede z Přelouče do Chvaletic
a propojuje 13 nejzajímavějších geolokalit severozápadu
Železných hor. Návštěvníka seznamuje s obdobím starohor,
prvohor a druhohor, ale zároveň nabízí i informace o geo-
 morfologii, vodním systému či historickém vývoji sídel v té-
to oblasti.

Turista si může prostudovat 9 zcela nových a 4 stávající in-
 formační tabule, které jsou provedeny v grafickém designu
podobném jako na cyklostezce MAGMA nebo na tabulích
z projektu Železné hory Geologicky významná oblast. K orien-
 taci na trase pomáhá i tištěný informační průvodce, který
návštěvník dostane na všech důležitých informačních cen-
 trech v Národním geoparku. 

Společnost přátel Železných hor vytvořila v rámci projek -
tu podpořeného MŽP ČR další zajímavý turistický produkt, kte-
 rý, jak její členové předpokládají, bude významným „turis-
tickým lákadlem“ letošní letní sezony.

Za SPŽH zve k projížďce předsedkyně Hana Böhmová
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STÌŽEJNÍ AKCE LETOŠNÍ TURISTICKÉ SEZONY –
OTEVŘENÍ NOVÉ CYKLOSTEZKY ŽELEZNÝMI HORAMI



19. září 2015 proběhne v Přelouči již 21. ročník Udíle-
 ní cen Františka Filipovského. 

V letošním roce byli nominováni:

Cena Františka Fillipovského za nejlepší ženský herecký
výkon v dabingu – cenu uděluje město Přelouč

Zlata Adamovská, Vilma Cibulková a Simona Postlerová

Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký
výkon v dabingu – uděluje město Přelouč

Vojtěch Dyk, Petr Lněnička a Jiří Ployhar 

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování
hodnotného audiovizuálního díla – uděluje Český filmový
a televizní svaz FITES

Grandhotel Budapešť, Rozhovory s mým zahradníkem,
Skvělý plán 

Cena Františka Filipovského za překlad a úpravu dabova-
 ného audiovizuálního díla – uděluje Jednota tlumočníků
a překladatelů za přispění Obce překladatelů

Jak jsem poznal vaši matku IX, Strážci galaxie, Zločin III. 

Cena Františka Filipovského za nejlepší zvuk dabovaného
audiovizuálního díla – uděluje Asociace pracovníků se
zvukem

Jaroslav Kosán za zvuk ve filmu Da vinciho démoni, Petr Ko-

čík za zvuk ve filmu Havran, Martin Václavík za zvuk ve filmu
Penny Dreadful

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování
televizních nebo filmových snímků animované a dětské
tvorby – uděluje město Přelouč

Gumballův úžasný svět, RIO 2., Sofie první

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování TV
seriálu – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES s pod-
 porou donátora

Da vinciho démoni, Gomorra, Konec Přehlídky

Zvláštní cena poroty za dětský herecký výkon v dabingu
do 15 let dítěte
Kouzelný prsten – garantem je Ondřej Kepka a Prezidium
Herecké asociace

Mikuláš Převrátil, Sebastian Baalbaki, Klára Nováková 

Uděleny budou tradičně i:

Cena Františka Filipovského za celoživotní dabingovou
tvorbu

Cena Františka Filipovského za celoživotní herecké mis-
trovství v dabingu

Cena diváku za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu

Hodnocena byla díla, která měla premiéru českého znění
v období 1. 1. – 31. 12. 2014 
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DABING 2015
Pozvánka na 21. ročník Udílení cen Františka Filipovského za nejlepší tvùrčí a herecké výkony v dabingu 

Zdravím Vás, navrhuji do měsíčníku přidat rubriku Právník
radí. 

Jelikož je prý u nás v Přelouči právní poradna zdarma, by-
la by to rada a zároveň dobrá reklama zdejšího právníka…

V současné době se dost řeší právní problém, jestli daro-
vat, nebo ponechat do dědictví (spolu s tím finanční problém
a soud) nemovitost svému potomkovi (popř. i jeho ženě, nebo
muži). Myslím, že i jiné právní problémy by se našly a byl by
to tzv. nekonečný seriál…

Děkuji a přeji hezký den.                                  
Novotná

Odpověď redakce:
V tuto chvíli nevíme o tom, že by byla v Přelouči poskytová-

 na právní poradna zdarma. Myšlenka nové rubriky „Právní po-
 radny“ je dobrá, nicméně v tuto chvíli neznáme žádného práv-

 níka, který by měl zájem do Roštu na dotazy našich čtená-
 řů pravidelně a bezplatně odpovídat. Najde-li se takový, urči-
tě rádi tuto rubriku pro naše čtenáře zřídíme. 

V rámci projektu protipovodňová opatření města Přelouče
byl zpracován digitální povodňový plán pro ORP Přelouč a pro
město Přelouč a pořízení lokálního výstražného a varovného
systému v ochraně před povodněmi. Cílem projektu je zajistit,
aby byli všichni občané a další osoby pobývající v ohrožených
místech včas informováni o blížící se povodni a učinili opatře-
 ní odpovídající danému riziku. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí. Žádost byla podá-
na 2. 4. 2014 a smlouva následně podepsána 5. 11. 2014.

Protipovodňová opatøení

Námět a pøíspěvek
do měsíčníku Rošt



O Společnosti pro rozvoj veřejného
osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvět-
 lení (SRVO), jíž jsou Technické služby měs-
 ta Přelouče řádným členem, je jedinou
odbornou organizací a autoritou v ČR,
která sdružuje špičkové odborníky z obo-
 rů elektro a světelné techniky a progra-
mově se zabývá problematikou veřejného
osvětlení. Primárním posláním Společnos -
ti je poskytování informací zástupcům
měst a obcí a správcům soustav veřej-
ného osvětlení tak, aby se v této proble -
matice byli schopni orientovat a díky to-
mu se o soustavy osvětlení starat s péčí
řádného hospodáře, případně je obnovo -
vat a rozšiřovat podle správných postu-
pů tak, aby zlepšovali světelné podmínky,
zvyšovali bezpečnost na komunikacích
a zároveň optimalizovali své náklady. 

Rok 2014 nastartoval společenskou
i odbornou diskusi o vlivu kvality veřej-
ného osvětlení na dopravní nehodovost
v obcích. Výsledky třech analýz zpraco-
vaných speciálně ustavenou pracovní
skupinou SRVO, „Osvětlení, bezpečnost,
kriminalita“, jednoznačně potvrdily vý-
znamnou úlohu kvalitního veřejného
osvět lení při zajištění bezpečného doprav -
ního prostoru nejen průjezdních úseků
silnic měst a obcí za snížené viditelnosti.

Uvedená pracovní skupina SRVO, ve
spolupráci s Ředitelstvím služby doprav -
ní policie Policejního prezidia ČR, Mini -
sterstvem dopravy ČR a oddělením BE-
SIP, pravidelně prověřuje nehodová místa
s největšími následky dopravních nehod
v souvislosti s nedostatečným osvětlením
komunikací. V prvním pololetí 2015 pro-
věřili zástupci této skupiny kvalitu osvět-
 lení průjezdních úseků silnic ve 21 obcích.

Následky dopravních nehod
Průjezdní úseky silnic byly vybrány

pomocí matematického modulu, který
definoval lokality s nejvyššími následky
dopravních nehod v roce 2014. Celkem
byly na těchto úsecích při dopravních
nehodách usmrceny 4 osoby, dále bylo
zraněno 11 osob těžce a 27 osob lehce.
S využitím socioekonomických dat do-
prav ní nehodovosti na pozemních ko-
munikacích, které zveřejnilo Centrum do-
 pravního výzkumu, v.v.i. za rok 2014, se
celková výše následků dopravních ne-
hod na měřených lokalitách vyšplhala
na 145 mil. Kč. 

Vyhodnocení nehodových lokalit 
Výsledky kontroly kvality veřejného

osvětlení průjezdních úseků komunika-
cí ve vztahu k počtu dopravních nehod
v nočních obcích jsou alarmující. Z cel-
kového počtu 21 hodnocených úseků
splnily normované hodnoty pouze 2 ko-
munikace, v 7 případech byl průjezdní
úsek silnice osvětlen maximálně do úrov-
 ně 50 % normativního požadavku. Z vý-
sledků měření dále vyplývá, že kvalita ve-
 řejného osvětlení je závislá na důležitosti
komunikace. Osvětlení silnic I. třídy splňo -
valy normy v rozsahu od 50 % do 121 %,
osvětlení silnic II. a III. třídy pak pouze
od 20 % do 75 % požadované hodnoty.

Úspory nade vše – tedy i nad lidský
život

Celková délka vyhodnocených prů-
jezd ních úseků silnic činí 38,12 km. Při
odhadu 35 ks stožárů veřejného osvětle-
 ní na každém kilometru komunikace je
na těchto úsecích instalováno cca 1330
svítidel. V závislosti na dosažených vý-
 sledcích hodnocených lokalit lze roční
úspory za spotřebu el. energie dosažené
zjištěnou nekvalitou veřejného osvětlení
odhadnout na pouhých 610 tis. Kč. Fi-
nanční náročnost akce, při které by by-
la soustava veřejného osvětlení uvede-

na do stavu odpovídajícího požadavkům
příslušné normy, je ve vyhodnocovaném
úseku odhadována mezi 10 a 14 mil. Kč.
Náklady následků dopravních nehod však
byly v roce 2014 minimálně 10x větší.
Místo systémového řešení pro zajištění
kva lity osvětlení dopravního prostoru bo-
 hužel smutně přihlížíme, jak obce bez pří-
 slušných dotačních programů finančně
nedosáhnou na odpovídající obnovu sys-
 tému veřejného osvětlení a stát dále ztrá-
 cí ročně řádově vyšší částky za následky
dopravních nehod v obcích na mizerně
osvětlených komunikacích. 

V Přelouči radnice nespí
Město Přelouč, jako jedno z prvních

měst v ČR, zahájilo programově obnovu
své soustavy veřejného osvětlení zpraco  -
váním příslušného pasportu a Koncep -
ce obnovy veřejného osvětlení ve městě.
V intencích „Koncepce“ již byla od roku
2013 realizována obnova cca 100 světel-
 ných bodů, s využitím moderní úsporné
LED technologie s řízeným provozem. Zá-
 měrem radnice je další pokračování v ob-
 nově, resp. rozšíření soustavy veřejného
osvětlení na normativní hodnoty a tím
i zajištění větší bezpečnosti na území
města.

S využitím tiskové zprávy – Lidský život
jako daň za úspory na nepravém místě 

Ing. Jiří Skála – předseda SRVO
Karel Šilhavý – ředitel TSmP
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Úspory na nepravém místě

Inzerce



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

K 30. 6. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 451 395
uchazečů o zaměstnání. To je o 14 294 méně než v květnu
a o 85 784 méně než v červnu 2014. Z celkového počtu lidí
bez práce bylo 434 071 dosažitelných uchazečů (jsou schop-
ni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 6,2 % (květen 2015 – 6,4 %, červen 2014 – 7,4 %).
Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměst -
navatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 96 983 –
nejvíce od prosince 2008.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 6/2015

K 30. 6. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu bi-
 ce 4 572 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidová no
2 376 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo
pak připadali 1,9 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,0 %.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Holice   3,4 % Pardubice   4,0 % Přelouč   4,9 %

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

údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc červen 2015 byla v ob-
cích: Hlavečník 10,5 %, Zdechovice 7,8 %, Morašice 7,0 %, Jení-
 kovice 6,3 %, Sopřeč 6,2 %, Svojšice 6,1 %, Labské Chrčice 6,1 %.

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

Kontakty:
950 144 407 = ředitelka KoP Přelouč
950 144 401–406 = oddělení zprostředkování, evidence 

a podpor v nezaměstnanosti 
oddělení nepojistných sociálních dávek:
950 144 503, 521 = hmotná nouze, 
950 144 501, 502, 504 = státní sociální podpora
950 144 520, 723, 505, 506 = příspěvek na péči, 

dávky OZP.

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Trh práce
na Pøeloučsku 

Pardubice (7. 8. 2015) – Připravované kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vy-
tá pění domácností prostřednictvím výměny stávajících ruč-
 ně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní
zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách
dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace.
Data získaná z dotazníku následně pomohou nastavit pod-
 mínky dotačního programu. 

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na zá-
kladě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu.
Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání
těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího ro-
ku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi
70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zby-

 lých 15 až 30 procent bude financovat  žadatel, kterým budou
fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení roz vo-
 je, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj
před pokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního pro-
 gramu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném
domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde
bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energe -
tické opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je sou-
 časně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená
úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná pali-
 va, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,  ply-
 nové kondenzační kotle, tepelná čerpadla. 

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na we-
bu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pra-
videlně aktualizovány. 

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte pøedběžný dotazník



Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází o titul Sběr-
 ný dvůr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlá -
sil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá
zajímavou finanční odměnu.

Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce
října 2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřed-
nictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít
v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochot-
 nou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostup -
nější a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pra-
vidla soutěže?

Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chce-
 te ohodnotit (Přelouč, Pardubická 1630). Označíte jednou až
pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií – do-
stupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba, ocho-
 ta obsluhy a rozsah odebíraných komodit. 

Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v li -
stopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto ta-
 ké k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty,
kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. 

Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběr-
ný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odmě -
nu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 ti-
 síc korun.

Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hod-
 notné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automa -
ticky zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém z nich
mohou získat jednu ze tří powerbank (2600 Mah), nebo do-
 tykový mobilní telefon LG.

Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská
od povědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco mo-
derní ho a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posled-
ních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabý -
vat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekolo-
gie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali,
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v dů-
sledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nej-
 starší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chrá-
ně ných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu pře-

 mýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale
také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích
svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada fi-
remních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskne-
me jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují za-
 nedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linko -
vých autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspor-
nější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany
k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce zna-
menat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec
předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci do-
 bře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní
systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná
recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně
využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny zís-
kané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace
zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do
přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje již osm let ko-
 lektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hus-
tou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajiš -
ťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří městu Přelouč finanční prostředky,
které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných
odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP
podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To
představuje 25–30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla zne-
čistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte
i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte
úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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Soutěž 
o NEJLEPŠÍ SBÌRNÝ DVŮR

Nebraňme se ekologii, 
vyplatí se nám to



Přestavba městského kina vstupuje do své poslední etapy.
Rozsáhlá rekonstrukce, jejímž hlavním přínosem bylo snížení

ener getické náročnosti, obsáhla nejen kompletní zateplení bu-
dovy,  ale i výměnu zdroje tepla a klimatizaci. 

V současné době probíhají dokončovací práce a celková
úprava kinosálu. Dokončení celé stavby a slavnostního otevře -
ní bychom se měli dočkat do konce září.  
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Městské kino



NAUČNÁ LITERATURA
výchova
GOLDMAN, Linda
Jak s dětmi mluvit o smrti. 
Praha: Portál, 2015.

psychopatologie
ČERVENKOVÁ, Renata – HONZÁK, Radkin
Všichni žijem v blázinci. 
Praha: Vyšehrad, 2014.

cestopisy, průvodce
CIMLOVÁ, Štěpánka
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Praha: Beletris, 2015.

životopisy
ZÍDEK, Petr
Hana Benešová: neobyčejný příběh man-
 želky druhého československého prezi-
denta (1885-1974)
OTAVOVÁ, Marie
M. D. Rettigová: výjimečná žena, spisova -
telka a národní buditelka.
Rychnov nad Kněžnou: Kultura, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA
BACKMAN, Frederik
Babička pozdravuje a omlouvá se. 
Brno: Host, 2015.
BOČEK, Evžen
Deník kastelána. 
Brno: Druhé město, 2014.
DUENAS, Maria
Mise zapomnění. 
Brno: Jota, 2015.

ENGER, Thomas
Horká půda. Brno: Moba, 2015.
FREMANTLE, Elizabeth
Ve stínu trůnu. Brno: Jota, 2015.
INGELMAN-SUNDBERG, Catharina
Půjčiti stříbro, loupiti zlato. 
Praha: Argo, 2015.
NIEDL, František
Čekání na nekonečno. 
Brno: Moba, 2015.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PŠENIČKOVÁ-SLAVÍKOVÁ, Zdena
O malém tučňáčkovi. Praha: Brána, 2015.
HUNT, W. Ben
Zlatá kniha indiánských řemesel, tradic
a umění. Hodkovičky: Pragma, 2015.
SCHWABIKOVÁ, Kateřina
Cesty dětí do staletí 2, aneb, Jak Běla
a Ku ba putovali za našimi panovníky.
Praha: Slovart, 2015.                       J. K.
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JUBILANTI
Marie Urbánková 97 let
Anna Kožená 94 let
Vlasta Moravcová 94 let
Jaroslava Hejná 93 let
Petr Špitz 90 let
Ludmila Horáčková 90 let
Zdeňka  Kratochvílová 89 let
Margarita Havránková 89 let
Jarmila Krčilová 89 let
Jiří Sekerka 89 let
Miroslav Brebera 88 let
Vladimír Dušek 88 let

Jaroslava Stráníková 88 let
František Vítek 87 let
Jiří Růt 87 let
Jindřich Plaček 87 let
Josef Drahokoupil 86 let
Věra Rašínová 85 let
Jiří Pleskot 80 let
Irmgarda Havlasová 80 let
Marie Pavlíková 80 let
Jana Valcová 75 let
Anežka Bromová 75 let
Hana Doležalová 75 let
Ladislav Mach 75 let
Stanislava Kolmanová 75 let

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
ABSTRAKTNÍCH OBRAZŮ

malířky Zdenky KOTLANDOVÉ
v čítárně Městské knihovny Přelouč od 1. 9. do 30. 9. 2015

Vážení vyučující!
Stejně jako v minulých letech Vás Městská knihovna v Přelouči zve ke spolupráci.
Rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářských dovedností dětí je důležitou sou-

částí je jich osobního růstu.
I v letošním roce nabízíme řadu literárních lekcí a projektů pro MŠ, ZŠ, gymná  -

zium, odborné školy a učiliště i další zájemce.
Naši nabídku programů si můžete vyzvednout přímo v Městské knihovně, nebo

si ji můžete prohlédnout na webových stránkách města Přelouč.
Po dohodě je také možné domluvit spolupráci na Vašich projektech.
Těšíme se na nový školní rok, na děti i na Vás.

knihovnice Městské knihovny Přelouč



V pohádce
Na Starém Hradě je tajemná tichá půda opředená pavučina -

mi. Při pohledu na mohutné trámy pokryté prachem se vracíme
časem zpět. Procházíme starou kouzelnou almarou. Ocitli jsme se
nejen v jiném čase, ale také v jiném světě. Je to svět pohádkový.

Nejsme tu sami... Půdu obývají čarodějnice, skřítkové a stra-
šidýlka. Mají tu svou kuchyňku, prádelnu i hospůdku. Čas zde
odpočítává časostroj čarodějnice Laterny. Usídlila se zde i dračí
rodinka mocného draka Mocjeďáka.

Na nádvoří právě probíhá instruktáž létání na koštěti. Vede
jej čarodějnice – mistryně v létání. Není vůbec jednoduché naučit
se důležité povely, bezchybné držení a zvládání techniky zatáček,
smyků a letu. Obstojí jen ti nejzdatnější. 

Ani sklepení hradu není jen tak obyčejné. Odváží se tam vstou-
 pit jen ti nejodvážnější. Vedle vodnického království krále Škeb-
ly II. se ubytoval obr Zelijáš se svou rodinou. Ledové království je
pokryto věčným sněhem a ledem a v obrovské klenuté slůji hníz-
 dí smaragdoví draci. Sklepení vévodí starohradské peklo, kde se
už napravila řada hříšníků. 

To je říše čaroděje Archibalda I., kterou jsme navštívili v rámci
třídního výletu 1. A. Prošli jsme všemi nástrahami, objevili krás-
ný svět pohádky a čarovných bytostí a krásné vzpomínky jsme
si odnesli i domů. Mnozí z nás se sem jistě vrátíme. Protože po-
hádky jsou krásné a mají vždy šťastný konec.

Mgr. V. Vašíčková

Superstar v ŠD
V červnu proběhla ve školní družině pěvecká soutěž pod ná-

zvem Superstar.
Účastnily se jí družinové děti z 1. až 3. tříd. Vybraly si zná-

mé národní písně i méně známé písně současných autorů.
Všechny děti zpívaly s radostí a s touhou umístit se co nejlépe.
Dětská porota za dohledu p. vychovatelky ohodnotila zpěváč -

ky takto:

1. kategorie 1. místo – Hálová Michaela a Školníková Andrea
2. místo – Medvegyová Barbora
3. místo – Pavlíčková Kateřina

2. kategorie 1. místo – Strnadová Michaela
2. místo – Halászová Michaela
3. místo – neobsazeno

3. kategorie 1. místo – Janečková Petra
další místa – neúčast

Vítězům gratulujeme. E. Zoulová, vych. ŠD

Právo pro každý den
I v tomto školním roce proběhlo na naší škole základní kolo

olympiády ze znalostí práva - Právo pro každý den. 
Naše družstvo z 8. B ve složení Daniela Brožová, Tomáš Věříš,

Pavel Havlíček a Pavel Pšenička porazilo všechny soupeře a zís-
kali jsme 1. místo, čímž jsme si zajistili postup do oblastního ko-
 la. Oblastního kola se zúčastnilo 10 týmů z 8. a 9. tříd. První mís to
jsme měli na dosah. Ale půl bodu v rozstřelové otázce nás po su-
 nulo na druhé místo za ZŠ Chvaletice.

Náš tým se 2. června zúčastnil krajského kola v Hlinsku. Kon-
 kurence byla veliká – 18 družstev převážně z gymnázií a 9. tříd.

Jedenácté místo nás neodradilo. Příští rok bychom chtěli v Hlin-
 sku dosáhnout na pohár.  Daniela a Tomáš z 8. B

Školní výlet
„Budeme bloudit, ale vše dobře dopadne.“ Tato informace a vy-

 luštěná křížovka měla dětem pomoci zjistit, kam pojedou na vý-
let. Čekal je krásný zámek Loučeň. Pohádkové postavy provedly
žáky komnatami a v jídelně si vyzkoušeli sedět u prostřeného
královského stolu. Seznámili se s jídelníčkem panstva, ale i se
slušným chováním. Protože se na zámku konají i svatby, celá tří-

da se změnila ve svatební průvod. Děti si vypůjčily závoj, kytici,
klobouky... a svatba mohla začít. Závěr výletu však patřil tajem-
nému bloudění. Děti čekalo zdolat 11 labyrintů, lanové centrum
a prošly si krásný park. Nikdo nezabloudil a všichni se v pořád-
ku vrátily domů zpět k rodičům.                     Mgr. V. Šorfová

Sportovní den
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K ukončení školního roku připravili učitelé ze ZŠ Masaryko -
va pro své žáky sportovní den. Po slavnostním zahájení děti měři-
 ly své síly v řadě sportovních disciplín, ve kterých šlo nejen o rych-
 lost a sílu, ale také o přesnost a fair play. Škola k této příležitosti
zajistila malé občerstvení pro každého žáka a nejúspěšnější spor-
 tovci z jednotlivých tříd získali zajímavé ceny. Všichni žáci spor-
tovali s obrovským nadšením a nasazením a radost dětí z pohy -
bu je tou nejlepší motivací k vytváření zdravého životního stylu.

Mgr. P. Hájková

Za poznáváním pøírody
V květnu se žáci 2. stupně zúčastnili projektu CZ.1.7/1.1.00/

/44.0012 Partner č. 3, Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč.

Sedmé ročníky navštívily pražskou Zoo. I přes nepřízeň poča -
sí se výlet povedl. Snad ani na minutu nepřestalo pršet, o to pozor -
něji jsme se věnovali vnitřním pavilonům.

Nejvíce nás zaujal ten nejrozsáhlejší – „Indonéská džungle“
s orangutany, varanem komodským a dalšími. Na žáky devátých
ročníků nekapala voda dešťová, ale jeskynní.

Prozkoumávali totiž nejrozsáhlejší komplex Českého krasu –
Koněpruské jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou.

Mgr. M. Skálová

Elektrárna Chvaletice
Před koncem školního roku se žáci devátých tříd vypravili na

exkurzi do elektrárny ve Chvaleticích. Elektrárna byla postavena
v letech 1973 – 1979, s její výstavbou souviselo dobudování
Labské vodní cesty. Ve Chvaleticích se spaluje severočeské hně-
dé uhlí, které sem bylo do poloviny roku 1996 dopravováno z Lo-
vosic po vodě. 

Celkový instalovaný výkon je 820 MW. Komín dosahuje
výšky 300 metrů. Výstavba odsiřovacího zařízení byla dokon -
čena v roce 1998. Zvláštností stavby je vyvedení odsířených

spalin do chladících věží, které jsou vysoké 100 metrů, jejich
průměr u země dosahuje 60 metrů. Zdrojem vody pro elektrár -
nu je řeka Labe.

Nejzajímavější částí exkurze byl pro žáky rotační výklopník
paliva, jediný v republice. Moc se nám líbilo i prostředí elek-
trárny, pěkně udržované trávníky a stromy. 

Mgr. J. Špačková

Když si deváťáci začnou vybírat hudbu a pøipravují se na roz-
 lou čení, je jasné, že je červen a konec školního roku je tady…
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Školní rok 2015/16 právě začíná
Pro naši školu je to již padesátý sedmý a přivedl do ní, stej-

 ně jako vloni, tři třídy prvňáčků. 68 žáčků I. stupněm provedou
třídní učitelky Mgr. Lenka Bechynská (1. A), Mgr. Zuzana Jánská
(1. B) a Mgr. Vlasta Tužilová (1. C). Třídní 6. A se stala Mgr. Blan-
 ka Prokopová, 6. B Mgr. Marcela Švábová. Novými posilami pe-
 da gogického sboru jsou od tohoto školního roku již zmíněná
třídní 1. A, dále Mgr. Eva Waldhansová s aprobací Čj – Hv a Blan-
 ka Nadrchalová, vychovatelka školní družiny. Školu nadobro
opou ští Mgr. Hana Kalinová a Mgr. Jaroslava Klečková. Přeje me
jim zasloužené „doživotní prázdniny“ a děkujeme za vše, čím
školu obohatily. Na mateřskou dovolenou odchází ze školní
družiny Mgr. Kateřina Půlpánová.

Pro velký zájem o umístění dětí ve školní družině jsme žá-
dali Krajský úřad Pardubice o navýšení její kapacity o dalších
10 žáků, celkem na 120. Žádosti bylo vyhověno, a tak se i čtvr -
té oddělení naplní na maximum.

A co se nám v uplynulém školním roce povedlo? Po škole
bylo rozmístěno dalších pět interaktivních dataprojektorů s no-
 tebooky, takže všechny třídy v budově ul. Kladenská jsou již vy-
 baveny touto moderní technikou. Kompletní rekonstrukcí pro-
šla učebna Hv a šatny v budově v ul. Smetanova, kde byly sta ré
„klece“ nahrazeny individuálními skříňkami. 

Klasicky úspěšná byla Vánoční akademie, ve které vystou -
pilo přes 300 žáků naší školy. Velmi vydařený byl i Velikonoční
jarmark s dílnami, kterého se zúčastnilo na 200 dětí se svými
rodiči i prarodiči. Šestnáct žáků se v květnu zúčastnilo pobyto -
vě-poznávacího zájezdu do Paříže a Švýcarska. Sedmnáct žáků
9. tříd procvičovalo celý první červnový týden (30 hodin) anglič -
ti nu s rodilým mluvčím Domenicem Molinaro z Connecticutu. 

Novinkou uplynulého školního roku byly tři dílničky pro před-
 školáky a jejich rodiče. Děti si zde vždy něco vyrobily a přitom
měly opakovaně příležitost seznámit se s prostředím školy a bu-
 doucími třídními učitelkami. Při posledním tvořivém setkání
v květnu se už sešly budoucí kolektivy s třídními učitelkami ve
svých budoucích třídách. Doufáme, že se nám podařilo nástup
těch nejmenších do školy co nejvíce zjednodušit. Z této akce ur-
 čitě uděláme tradici. Celým rokem nás provázelo velké množ-
ství akcí, exkurzí, besed a výletů.

Je před námi dalších deset měsíců. Přejme si, aby byly za-
končeny jen pocity z pohodového školního roku, který každé-
ho z nás něčím obohatil.

Magda Pacáková (ŘŠ)

Rozloučení s vycházejícími žáky
Na slavnostní rozloučení se základní školou se deváťáci dů-

 kladně připravili. Pro své rodiče, příbuzné a kamarády, učite-
 le a spolužáky, představitele města i ostatní diváky, kteří 29. 6.
přišli do Občanské záložny, připravili pestrý program. Nejdříve
byli jednotliví žáci představeni a byly jim předány pamětní listy.
Hodně štěstí jim popřála paní ředitelka i zástupci města a Klu-
bu přátel školy. Žáci ve svém závěrečném proslovu poděkovali
jak vyučujícím, tak i svým rodičům. 9. A se pak ve scénce z Har-
 ry ho Pottera proměnila v žáky Školy čar a kouzel, 9. B našla in-
 spiraci ke svému vystoupení v žákovských knížkách. Na závěr si
společně zazpívali. Mnozí si teprve teď uvědomili, že společně

prožité chvíle opravdu končí a v září zamíří každý do jiné školy,
a tak ukáplo i několik slz. Všem našim absolventům přejeme,
aby základy, které získali na základní škole, dokázali zúročit
a aby se jejich start do nové životní etapy vydařil. 

Koláček 2015
Na startu 4. ročníku cyk-

 listického závodu KOLÁČEK
se sešlo 62 jezdců z 1. až
5. tříd. Nejdříve je čekaly
rozjížďky. Závodníci vyrazi-
li na okruh kolem dětského
hřiště s velkým nasazením,
a tak o postupu do finálo-
vých jízd někdy rozhodo-
 va ly jen desetiny sekundy.
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Základní škola Smetanova ul.



Kaž dý účastník si odnesl diplom a cenu, tři nejlepší dostali
navíc poháry a medaile. Vítězové jednotlivých kategorií: 
1. ročník: Andrea Stejskalová, Mikuláš Stehlík 
2. ročník: Michaela Křivčíková, Filip Studénka 
3. ročník: Veronika Hlaváčková, Lukáš Hrobař

4. ročník: Veronika Hrubešová, Adam Stradiot 
5. ročník: Nikola Blehová, Daniel Rozkošný 

Gratulujeme všem vítězům a děkujeme sponzorům závo-
du panu Oldřichu Horkému z Veselí a prodejně a servisu
Velocentrum Přelouč.
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1 h = 60 min S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.
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Nabídka kroužkù, kurzù a aktivit DDM Pøelouč 
na školní rok 2015/16

tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail.: ddm@ddmprelouc.cz



Spolupráce se Základními školami
v Přelouči a Gymnáziem a SOŠ Pře-
 louč.
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole
v zá ří od svých třídních učitelů.
Spolupráce se ZŠ Semín (aerobic, spor-
 tovní kroužek, do vedné ruce, práce na
PC, rybáři…)

Upozornění! Termíny kroužků jsou pou-
ze orientační a mohou se změnit dle po-
 žadavků návštěvníků a také s ohledem
na efek tivní využití pronajímaných pro-
stor, zvláště u sportovních kroužků. 
Aktualizovanou nabídku kroužků zveřej -
 níme v první zářijový týden na www.ddm-
prelouc.cz.

Zápis do zájmových útvarů bude probí-
 hat od 1. 9. 2015 v DDM Přelouč, při-
 hlášky je možno stáhnout z našich www
stránek a poslat na naši adresu, popř.
oskenovanou e-mailem.
Zahajovací schůzky proběhnou posled-
ní týden v září - přesné termíny zveřejní-
 me na našich www stránkách.
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Prázdninové zprávy
Léto s VOLANTEM jsme si maximálně užili, i když bylo ote-

 vřeno pouze jeden prázdninový měsíc. Hned první den po vy-
 svědčení jsme vyrazili do zoologické zahrady ve Dvoře Krá-
 lové. Slunce pálilo o sto šest, přesto jsme strávili v zahradě
skoro celý den a to jsme ani všechno neprohlédli! Domů jsme
se vrátili celí znavení, ale všichni a v pořádku. Mezi výletová-
ním a táborem jsme v červenci jen tak odpočívali, sportovali,
hráli hry a chystali vše potřebné na tábor, který byl nejočeká va-
 nější a největší letní akcí. Zúčastnilo se ho celkem 19 různých
dětí. Jedno pro nemoc bohužel odpadlo, další dvě se v průběhu
tábora přidaly. V Semíně jsme strávili celkem osm dní a nikomu
se domů nechtělo. Moc děkujeme dárcům, rodičům a dobrovol -
níkům za pomoc a všem za krásné letní zážitky a doufám, že
se za rok zase setkáme na stejném místě. V srpnu jsme měli za-
 vřeno, odpočívalo se, renovoval se interiér klubovny, úřadova-
lo se. No a školní rok se nám opět rozjíždí a čeká nás spousta
práce, ale také zábavy. Všechny srdečně zveme na den otevře -
ných dveří, který proběhne 14. 9. 2015. 

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč 53 501,
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz,

www.volantops.cz
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Domov u fontány chystá svùj první kalendáø
Už nějakou chvíli jsme si hráli s myšlenkou vytvořit kalen dář

z fotografií našich klientů a minulý víkend jsme tuto myšlenku
začali odvážně realizovat. 

Focení pro kalendář 2016, které na konci června proběhlo,
se zúčastnilo 21 klientů, 13 veteránů, kteří se v různých kom-
binacích fotili na 10 místech po celé Přelouči. Určitě si sami do-
 vedete představit, že zorganizovat něco takového nebylo vůbec
snadné, ale díky dobré vůli všech zúčastněných se to nakonec
skutečně podařilo.

Velké poděkování patří v první řadě našim modelům – klien-
 tům – kteří se do této akce ochotně zapojili a trpělivě snášeli
přípravy i samotné focení, jmenovitě: 
§ panu Vladimírovi Talackovi, paní Zdeňce Kracíkové, paní

Vlastě Peřinové, paní Emilii Drobílkové, paní Ireně Melicha-
rové, paní Jaroslavě Vlasákové, paní Evě Kozlíkové, panu
Antonínovi Štěpánkovi, paní Věře Dvořákové, paní Boženě
Ryšavé, paní Marii Vančurové, panu Josefovi Raisovi, paní
Dagmaře Vondruškové, paní Milušce Chalupové, paní Lud-
mile Halásové, paní Jaroslavě Klapkové, paní Zdeňce Hlubuč -
kové, paní Marii Strouhalové, panu Františkovi Čapskému,
panu Josefovi Holubovi, panu Oldřichovi Hálovi a panu Mi-
roslavovi Valentovi.

Velmi děkujeme také našim zaměstnancům, kteří byli zapo-
 jeni do příprav a velkou mírou přispěli k hladkému průběhu ce-
 lé akce.

Dále bychom rádi poděkovali členům přeloučského Klubu
auto-moto veteránů, kteří nám věnovali svůj volný čas o víken -
du a své vozy pro účely kalendáře zdarma zapůjčili a také Vý-
chodočeskému divadlu v Pardubicích, které nám zdarma zapůj -
čilo dobové kostýmy.

Těch, kteří se na focení podíleli a svým dílem přispěli, je ale
daleko víc a zaslouží si, abychom jim touto cestou také vyjád -
řili své upřímné poděkování, které patří:
§ slečně Kateřině Klapkové a jejímu příteli Jakubovi Prokopo -

vi za profesionální focení, které zvládali i s ohledem na na-
 še klienty rychle a bez zbytečných průtahů

§ slečně Martině Tamášové za krásné líčení našich klientek
§ paní Daně Štychové za velmi zdařilou úpravu účesů našich

dam i pánů

Ačkoli můžeme říci, že největší kus práce máme za sebou,
focením kalendáře to pro nás nekončí, ale začíná. Budeme vy-
 bírat 12 nejlepších fotografií, a to určitě nebude jednoduché.
Na podzim nás pak čeká slavnostní křest, kterým uvedeme ka-
 lendář do prodeje. Držte nám proto pěsti, ať se vše vydaří a náš
první kalendář může již brzy dělat radost nejen nám a našim
klientům, ale Vám všem, komu ozdobí domácnost či kancelář.

Váš Domov u fontány 
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Okénko z Domova u fontány
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Autor dával prázdninový příspěvek jen
obtížně dohromady z několika knih a ča-
 sopisů a to z prostého důvodu: nebyl jsem
účastníkem mého stěhování do Domu
pro seniory a uložení věcí. Hledání bylo
úmorné. Po 9ti letech mně vypadla z hla-
 vy i událost z r. 2006, kdy mne písemně
požádala paní Jarmila Doležalová, roze-
ná Šťulíková, t. č. ze Včelákova č. p. 84,
o bližší informace o hrdinném okupač -
ním postoji Miloše Stantejského za po-
bytu ve Švandově mlýně a při popravě na
pardubickém „Zámečku“. 

Tento její zájem o našem kamarádo -
vi mne velmi potěšil. Rovněž při telefo-
nickém kontaktu byla velmi milá. Při-
pra vova la s rodinným kolektivem velmi
podrob nou publikaci s názvem „Křižovat -
ky času – Ležáky v datech“. 

Informoval jsem paní Doležalovou
o uveřejnění mé první vzpomínky ve Zprá-
 vách Klubu |Přátel Pardubicka, jehož jsem
dlouholetým členem a to v č. 9-10/1989,
další příspěvky pak později v Přelouč-
ském Roštu, např. v č. 1/2000. K napsá ní

mých vzpomínek jsem byl nepřímo na bu-
 zen ignorací některých autorů publikací
o ležácké tragedii, kde jsem postrádal
zmínku o působení Miloše po boku Jirky
Tolara-Potůčka. Můj příspěvek byl tehdy
velmi kladně hodnocen širší veřejností,
např. bývalý ředitel kolínského muzea –
dnes již zesnulý Dr. Jelínek, sám autor
několika publikací o partyzánském hnu-
 tí na Vysočině mne požádal o souhlas
ke zveřejnění některých mých informací
pro reedici svých publikací. 

Přání paní Jarmily Doležalové jsem
vyhověl zasláním fotokopií mých příspěv -
ků a adresy Okr. sekretariátu Čs. svazu
protifašistických bojovníků v Pardubi-
cích. Právě tam v té době působila paní
učitelka Mgr. L. Riegrová z Přelouče, kte-
 rá přicházela do styku s ležáckými činov -
níky, které pravděpodobně informovala
o mé znalosti Milošova zapojení v tam-
ním odboji. 

Již v příštím roce 2007 historická kni-
 ha paní Jarmily Doležalové vyšla a ihned
jsem si ji dne 8. 6. 2007 ve Včelákově for-

 mou dobírky objednal. Protože se kon cem
června konala v Ležákách vzpo mínková
slavnost, poslala mně knihu po přítom-
ném členu ÚV protifašistických bojovníků
Vendovi Balonovi z Přelouče s odmít nu-
tím úhrady. Při mé účasti na Tryzně v Par-
 dubicích na „Zámečku“ v témže roce jsem
paní Jarmile Doležalové osobně podě-
koval. Doma jsem knihu pro nedostatek
času jen prolistoval a těšil se na brzké
pře čtení, ke kterému však již z rodinných
důvodů nedošlo. 

A nyní již důvod k té radostnější
informaci:

Po vyjití Roštu č. 7-8/15 jsem čirou
náhodou knihu Jarmily Doležalové v mé
knihovně objevil. A na str. 59 je tento text:

Dne 29. října 1945 udělil Miloši
Stantejskému prezident republiky Čes-
 koslovenský válečný kříž 1939 in me-
 moriam.

Považuji za svoji povinnost se našim
čtenářům omluvit a tuto radostnější in-
formaci dodatečně sdělit. 

František Hollmann

Správnou odpověď na naši minulou fotohádanku nám za-
 slal pan Jan Ptáček a my mu tímto velmi gratulujeme:

„Na fotografii z posledního Roštu je chalupa manže -
lů Fialových. Nacháze  la
se Na dole u parčíku (ny-
 ní garáže). Na levé stra-
ně snímku je zeď zahra  -
dy pod bývalou poštou.“ 

Pro zářijové vydání
jsme si pro vás připravili
fotokopii obrazu známé-
ho malíře – přeloučského
rodáka a rádi bychom
znali odpověď na obvy-
klou otázku: Jaké místo
je znázorněno na tomto
obraze?

Své odpovědi nám opět
zasílejte na e-mailovou
adresu rost@mestopre-
 louc.cz. Na vaše odpově-
 di se předem moc těšíme.  
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Dodatečná radostnější informace
k pøíspěvku v Pøeloučském Roštu č. 7-8/15

o 73. výročí popravy Miloše Stantejského

Fotohádanka



Dnešní exponát měsíce bude poně -
kud neobvyklý. Je jím totiž měsíčník,
který právě čtete - Přeloučský Rošt sla-
ví v září 2015 čtvrtstoletí. V depozitáři
přeloučského muzea se nachází jeho
kompletní archiv. Z pohledu historika
je Přeloučský Rošt nesmírně důležitým
pramenem pro moderní dějiny města,
neboť je zde reflektováno témět vše dů-
ležité, co Přeloučí v uplynulých pěta -
dva ceti letech hýbalo. V tomto článku se
pokusíme stručně popsat minulost Pře-
loučského Roštu. 

Rošt samozřejmě není prvním perio -
dikem spjatým s naším městem. Níže se
pokusíme bez nároku na úplnost struč-
ně ozřejmit historii publicistiky v Pře-
louči. Již v roce 1849 zde vyšel časopis
Bohu a vlasti – Ohlas z Přelúče, který vy-
 dával přeloučský kaplan František Bo-
huslav Lukeš. Vyšlo pouze jedno číslo.
Dalšími periodiky byly Čepkovy noviny
(1912-1914), které vydával majitel míst-
ní továrny na zpracování čekanky, po-
vahu závodních novin měla Přeloučská
znělka (1952-1953) a Přeloučský Tes-
lák, který byl vydáván od roku 1958 do
roku 1989. Roli okresních vesnických
novin na Přeloučsku plnily Hlasy ve-
snice (1952-1959) a Nové Přeloučsko
(1959-1960). Jako obecní zpravodaj vy-
cházel též Hlas Přelouče a v letech
1984-1989 pak Přeloučský zpravodaj.
V Hlasu Přelouče se však odrážela do-
ba jeho vydávání, neboť pro samou agi-
 tační činnost v něm mnoho informací
na aktuální informace z města nezbý-
valo. Přeloučský zpravodaj byl již jiný
případ, zde se již čtenář dočetl zajíma-
vé informace a dokonce již obsahoval
i články o historii města (své první tex-
ty zde publikoval např. historik Petr
Vorel). 

Přeloučský Rošt vznikl z iniciativy po-
 sledního předsedy Městského národní-
ho výboru Přelouč Miroslava Brebery
v roce 1990. Nulté číslo (září 1990) mě-
lo formát A3 a jeho cílem bylo informo -
vat obyvatele města o aktuálním dění.
Na obsahu se měli výrazně podílet též
čtenáři. Bohužel však další číslo v tom-
to roce již nevyšlo a k obnovení vydá-
vání došlo v září 1991 iniciativou Jiřího
Drábka, tehdejšího vedoucího Klubu

kultury. První redaktoři se podíleli na
tvorbě novin bez nároku na honorář
a byli to Petr Mazur, Pavel Kudláček,
Věra Jelínková, Jitka Myšičková, Věra
Melicharová, Zuzana Janská, Jan Pilný,
Jan Pultr a Hana Kubátová. Toto perio-
dikum již mělo formát A4 a jeho pů vod   -
ní cena byla 2 Kčs. Obsahovalo dva lis-
 ty, od roku 1992 již čtyři. Jednoduchý
design odpovídal době. Další změny
vzhledu přišly v roce 1992, 1996 (šest
listů), 2001 (první strana z matného pa-
píru, pouze do letního čísla), 2003 (ná-
vrat k běžnému papíru), 2005 (součas-
ný vzhled titulní strany až na drobný

detail, od poloviny roku opět matný pa-
pír), 2006 (současná kompletní podoba,
všechny strany matné, 31 stran), dnes
má již průměrně 35 stran. Od prosince
1993 sídlí redakce na městském úřadě.
Od září 2009 je šéfredaktorkou Marti-
na Horáčková. Pro zajímavost uvádíme
vývoj cen Přeloučského Roštu - 1990:
3 Kčs, 1991: 2 Kčs, 1994: 3 Kč. 1996:
4 Kč, 1998: 5 Kč, 2001/06: 8 Kč, 2009:
10 Kč. 

První populárně naučný příspěvek
o historii města zde publikovala v led-
nu 1992 Jana Vinklerová a již v říjnu
1992 vyšel první článek Františka Holl-
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1) Díky organizování soutěže se město stalo pro fotografy z ce-
 lé části fotografického světa pojmem. Důkazem byly i zahra -
niční zásilky PREMFOTO-PRELOUC – bez udání země, podob -
ně jako PREMFOTO-CESKOSLOVENSKO – bez udání města,
které spolehlivě došly. Kuriózní však byla zásilka amatéra
z HONG-KONGU s adresou PREMFOTO-PRELOUC-CCCP. S mě-
 síčním zpožděním zásilka přece jen na naši adresu dorazi la,
ač byla několikráte přebalena a opatřena celou řadou azbu -
kových razítek. 

2) Brzy se objevily zprávy o PREMFOTO vedle řady odborných ča-
 sopisů z celého světa také v našich denících a týdenících,
které si vedle odborné stránky akce všímaly i řady organizač -
ních a sponzorských záležitostí jakož i záštity MěNV v Pře-
louči. Východočeský rozhlas předával řadu informací celo-
státnímu pražskému rozhlasu. 

3) Význačné správní osobnosti okresu, kraje i celostátního for-
mátu jakož i domácí i zahraniční fotografičtí odborníci při
jednáních mezinárodní poroty a slavnostních vernisážích vý-
 stavy brzy do Přelouče přivedli i Čs. televizi. 

4) Na 11. ročník výstavy přijel autobusový zájezd francouzské
cestovní společnosti z Paříže, která návštěvu PREMFOTO za-
 řadila do svého programu při pobytu v ČSSR. Přesto, že do
Přelouče dorazili po uzavírací hodině výstavy, si dokázal
průvodce zařídit otevření a odborný výklad, který se protáhl
na více než hodinu.

5) V roce 1971 si objednaly filmové společnosti Rakouska, NSR
a Francie u Barrandovského filmového štábu natočení 20 mi-
 nutového zpravodajského filmu o PREMFOTO. Způsobilo to
sice 2 denní uzavření výstavy, ale odměnou bylo následné
promítání tohoto dokumentu i v našich kinech jako dodatek
k týdeníku. V úvodu se objevilo několik záběrů na siluetu
a některé záběry z města, provázeny velmi pozitivním hod-
nocením. 

6) Reprízy výstav, ať už ve velkých městech naší republiky, ne-
bo v zahraničí vesměs pozitivně propagovaly naše město

7) Z 2000 katalogů jich byla nejméně polovina rozeslána au -
torům a různým institucím do ČSSR i do více než 40 států
světa, zbytek rozprodán návštěvníkům. Některé katalogy uvá-
 děly informace o městě a jeho průmyslu či kulturní činnosti
v něm. V roce oslav 700 let od založení města byla v kata-
logu z roku 1961 uveřejněna historie města Přelouče

8) Na počátku rozšiřující se zahraniční účasti byla pro orienta-
 ci v katalogu z roku 1965 otištěna skica Evropy s označe-
ním Přelouče jako místa konání výstavy PREMFOTO.

Svým dílem k úspěchu akce přispěli:

Členové výstavního výboru: J. Bulušek, A. Funk, L. Hněvsa,
E. Seidl, L. Vašák

Další členové fotoklubu: J. Floner, K. Hájek, ing. J. Horyna,
ing. K. Hudec, ing. K. Korba, K. Makeš, F. Pavelka, K. Šob a další

Členové výboru Klubu kultury ROH v Přelouči: J. Švgera, ing. B. Be-
 neš, M. Luxová, J. Flos, O. Chodora a další

Vedoucí klubu kultury: J. Macháček, J. Pokorný

Sekretářky klubu: paní Kohoutková a Vahovská

OKS – Park kultury a oddechu: H. Budská

Výstavnictví PKO: J. Černý

ONV Pardubice: O. Šimáček

KNV Pardubice: K. Štancl

KNV Hradec Králové: E. Pražan

Je mně líto, že se přes naši dosavadní snahu nepodařilo
zjistit osud našeho archivu, který obsahoval větší část cen-
 ných dokladů o existenci 15 ročníků PREMFOTO. Po restituci
objektu, ve kterém Klub kultury sídlil a kde se nacházel i náš
archiv, musel být vystěhován a prostory uvolněny a pro delší
časový odstup a několik výměn placených funkcionářů klubu
se nepodařilo zjistit, kde archiv vůbec skončil. Možná, že by se
ukázala činnost fotoklubu a jeho soutěže PREMFOTO ještě
bohatší, kdyby byly k dispozici další materiály s podrobnostmi. 

Za dané situace jsem musel použít jako podklady pouze
své poznámky z jednotlivých pracovních schůzí našeho výstav -
ního výboru. 

Je mně však ještě více líto, že jsem celou činnost při sepi-
sování této akce nemohl konzultovat se svými kamarády a přá-
 teli, kteří se mnou od prvního do posledního ročníku soutěže
odpovědně pracovali a stejným dílem jako všichni ostatní čle-
nové výstavního výboru se přičinili o úspěch celé akce. Jsou to
Láďa Hněvsa, Tonda Funk a pan SEIDL, kteří dnes už bohužel,
spolu s dalšími členy fotokroužku J. Flonerem, F. Pavelku a K. Ma-
 kešem mezi námi nejsou.  J. Bulušek

manna, který se poté stal pravidelným
přispěvatelem Přeloučského Roštu až
do současnosti. Jednalo se tehdy o pře-
hled malířů spjatých s Přeloučí. Dalším
pravidelným přispěvatelem je od roku
2003 Marcela Danihelková. Kromě nich
přispělo svými články k historii města
a okolí dalšich zhruba 50 autorů, týka-
ly se jak starší, tak novější historie (osob -
ní vzpomínky apod.) V dnešní době jsou
však i dobové aktuální články historic-

kým pramenem a zejména pro léta, pro
která dosud chybí městská kronika, ji
kvalitně nahrazují. 

Závěrem popřejme Přeloučskému
Roštu další úspěšné roky. 

Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP

+420 731 200 821
+420 464 608 934 
muzeum@ksmp.cz

V minulém vydání Přeloučského Roš-
 tu bylo v článku „Za Ludvíkem Vaculí-
kem“ bylo chybně uvedeno, že L. Vacu-
lík byl pohřben v Broumově. Byl pohřben
v Brumově. Za tuto tiskovou chybu se
omlouváme a tímto ji napravujeme. 

redakce Roštu
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Dne 20. července se v Přelouči na Ma-
 sarykově náměstí uskutečnila premiéra
akce pod názvem WORLD HANDICAPPED
SHOW aneb molo bez hranic, jehož sou-
částí a vyvrcholením byla světová módní
přehlídka neslyšících, která je součástí
světové soutěže MISS - MISTER DEAF -
- WORLD - EUROPE - ASIA a kterou pořá -
dal Klub umění - ART CLUB Přelouč

Byl to první ročník a rozhodně vydaře -
ný. Na přehlídkovém mole se představilo
na osm desítek finalistů světové soutěže
z pěti desítek zemí, včetně vítězů z roku
2013 a 2014.V Přelouči tak bylo možné
poprvé veřejně vidět aktuální držitele ti-
tulů MISS a MISTER DEAF WORLD 2015,
kterými jsou Ukrajinka Natalija Bilanová
a Kolumbijec Camilo Viloria Arrieta. Všich-
 ni finalisté se předvedli v nádherných spo-
 lečenských šatech, plavkách, ale také v pů-
 sobivých národních krojích.

Počasí nám přálo a na Masarykově
ná městí panovala skvělá atmosféra, bylo
téměř plné a všichni si to užívali plnými
doušky, řekl prezident světové soutěže
Miss a Mister Deaf World Josef Uhlíř, kte-
rý také ocenil skvělou práci organizáto-
rů a to hlavně kvůli tomu, že KLUB UMĚ-
NÍ - ART CLUB Přelouč má za cíl pomá hat
handicapovaným, vysvětlil prezident svě-
tové soutěže.

Součástí této akce, byl také bohatý do-
 provodný program, který startoval ve čtrnáct
hodin, slavnostním přivítáním starostkou
města Přelouč paní Irenou Burešovou a ta-
 nečním blokem, na kterém se představilo

šest tanečních souborů, včetně Mažore-
tek ZUŠ Přelouč a to hlavně z Pardubic-
kého regionu. Všichni byli vynikající, ale
to co dokázal taneční soubor školy Sví-
tání z Pardubic zvedlo ze židlí všechny
diváky, včetně finalistů světové soutěže.
Jejich vystoupení postižené dívky na vozí -
ku a dalších, bylo tak emotivní a fantas-
tické, že si dlouhý potlesk ve stoje určitě

za sloužilo a naprosto naplnilo podtitul té-
 to akce „molo bez hranic“.

Od šestnácté hodiny program pokra-
čoval hudební produkcí, kde si každý při-
šel na své. Příznivci rockové hudby určitě
ocenily vystoupení poměrně mladé Přelouč -
ské formace Dechitaki, která určitě přine -
sla na zdejší scénu svěží nový hudební vítr,
stejně tak ocenili zkušenost a profesiona -
litu Pražské formace Dora a v neposled-
ní řadě si užili jistotu asi v současné době
nejpopulárnější Přeloučské kapely Acou stic
Band. Na závěr tohoto hudebního bloku
se představila opravdová lahůdka a to v po-
 době vystoupení klasického žánru v podá -
ní houslisty Františka Lamače a zpěvačky
Heryánové Ryklové.

Důležité je také zmínit, že celým dopro -
vodným programem provázel skvělý mo-
derátor Filip Novotný a modní přehlídku
moderovala neméně skvělá Lenka Vacva -
lová, která si moc pochvalovala atmosfé-
 ru, která panovala na Masarykově náměs -
tí v Přelouči.

V rámci světové módní přehlídky
neslyšících, se také představil svým vy-
 stoupe ním populární zpěvák Sámer Issa

s part nerkou Hannou Pekhart. Skuteč-
nou třešničkou na Přeloučském dortu by-
 lo vy stoupení nevidomé zpěvačky Moniky
Maš kové, která se představila na samot -
ný závěr módní přehlídky a zcela si svým
výkonem podmanila publikum. Dvě kla-
sické a jedna muzikálová melodie v je-
 jím podání byli fantastické a po právu pa -
třila k vrcholům večera.

Po tom co se finalisté odebrali na ve-
čeři do krásných prostor sálu Občanské
Záložny, kde se účastnili i oběda, pokra-
čoval na Masarykově náměstí hudební
program v podání rockových formací Blues
Fakers, Crionic a kapely Východočeského
divadla Pardubice Můžete si za to sami.
Na samotný závěr, kdy se Přelouč ponoři-
 la do tmy nám své ohnivé show předvedla
skupina Filipa Stejného.

Vše ztichlo a byl konec. Po bouřlivém
a dojemném loučení z finalisty světové
sou těže, kteří nasedli do autobusů a od-
jeli zpět do Prahy, jsme si teprve oddechli
s konstatováním, že první Přeloučský roč-
 ník je úspěšně za námi a že se můžeme
těšit na další ročník v příštím roce, který
jak potvrdil prezident světové soutěže Jo-
sef Uhlíř se bude pro velký úspěch opět
konat v Přelouči.

To co se dělo celý den na náměstí, ale
zdaleka nebylo vše. Součástí celé akce by
výstava a expozice výtvarných děl v pro-
storách Občanské Záložny a to od příze-
mí, kde byla k vidění díla související s Pře-
 loučským rodákem Františkem Filipovským
a také výtvarná díla členů ART CLUBU
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Do Pøelouče se sjeli nejkrásnější neslyšící ženy a muži 
z 50 zemí světa



Přelouč jako např. Bohumily Lochmano-
vé, přes první patro, kde vystavoval své
obrazy Josef Dvořáček, až do druhého
patra, kde měl expozici včetně funkčního
ateliéru pan Mudr. Aleš Buček. Ve druhém
patře v prostorách baletního sálu také pro-
 bíhala výstava dalších autorů, jako např.
ak. soch. Blanky Proksové, Miroslava Vor-
 la, Kateřiny Jirků, Bohdana Berana, Mi-
lana Juklíčka, Josefa Dvořáčka atd. K vi-
dění zde byli jak obrazy tak sochařská
díla. Zajímavá byla i fotoexpozice Jana
Vondráka, který se také staral o dostatek
fotodokumentace ve svém improvizova-
ném fotoateliéru v prostorách za hlavním
pódiem.

Je důležité také zmínit, že v rámci té-
to akce jsme měli zapůjčen z depozitáře
města Přelouč vzácný obraz od Františka
Emlera, na kterém Přeloučský rodák za-
chytil rodinu Františka Filipovského. Ten-
to skvost byl k vidění v přízemí Občanské

Záložny, právě v expozici Františka Filipov -
ského.

Výstava měla velký úspěch, o čemž
svědčí i množství zápisů do naší Kroniky
a to i od zahraničních finalistů světové
soutěže.

Dostali jsme se na samý závěr mé re-
kapitulace této akce a mě nezbývá, než po-
 děkovat všem, kteří se na realizaci tohoto
podniku podíleli, všem lidem pořadatel-
ské služby, kteří nám nezištně pomáhali
v den konání této akce a bez kterých by
to nešlo.

Velký dík patří firmě ALFREDO, která
profesionálním způsobem připravila pro
finalisty a jejich štáb oběd a večerní raut
a také zajišťovala venkovní občerstvení.

Je nutné poděkovat městu Přelouč
a Senátu České Republiky za záštitu, kte-
rou dali této akci a samozřejmě obrovské
díky patří všem sponzorům a přispěvova-
 telům, bez kterých by se tato akce rozhod -
ně nemohla konat.

Na úplný konec mi dovolte poděkovat
všem lidem, kteří se přišli na tuto akci po-
 dívat a tím ji podpořili. Děkujeme.

První Přeloučský ročník akce WORLD
HANDICAPPED SHOW je za úspěšně za
námi, tak ať žije ročník číslo dvě v roce
2016 !!!!!!!!

Za Klub Umění ART CLUB Přelouč
Luděk Schejbal
manažer projektu
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Dobrý den vážení čtenáři. Máme po
prázdninách. Krásné chvíle spokojené-
ho lenošení jsou za námi. Čeká nás už
jen tvrdá realita všedních pracovních
dnů. Ale to je život. 

Dnes jsem pro vás připravil recepty
méně známých polévek a dvou hlavních
jídel připravených z hovězího masa. Do-
mnívám se, že o prázdninách nebyl čas si
hrát s hovězím, ale dnes to určitě půjde. 

CIBULAČKA
Co budete potřebovat: velkou cibuli, vše
záleží, kolik chcete dělat porcí, máslo,
hladkou mouku, hovězí vývar z kost-
ky, sůl, mletý pepř, špetku mletého no-
 vého koření, veku na osmažení, olej,
kelímek smetany na vaření. 
Postup: na másle zpěňte jemně pokrá -
jenou cibuli, zaprašte moukou a jemně
osmahněte. Zalijte vývarem, přidejte no-
vé koření (kvůli vůni) a vařte do úplného
rozvaření cibule. V hrníčku rozšlehejte
smetanu s moukou a vlijte do polévky.
Ještě 10 minut na mírném ohni povařte.
Nezapomeňte míchat. Dochuťte. Na té-
měř suché pánvi dokřupava osmažte na
kostičky pokrájenou veku, kterou si při-
dávejte do jednotlivých porcí polévky. 

CHLEBOVÁ POLÉVKA S DROŽDÍM
Co budete potřebovat: několik kostiček
droždí, starší chléb, větší cibuli, sád-

lo, směs kořenové zeleniny, stroužek
česneku, dochucovadlo (Kuchárek), sůl,
pepř, zeleninový vývar z kostky. 
Postup: na sádle zcela rozpusťte droždí,
při dejte jemně pokrájenou cibuli a zele-
 ninu. Vše osmahněte a zalijte vývarem,
přidejte na kostičky pokrájený chléb a vař-
 te do plného rozpuštění chleba a změk-
nu tí zeleniny. Na závěr si dle vaší chuti
polévku upravte kořením. 

HOVĚZÍ PLÁTKY NA HOŘČICI
Co budete potřebovat: plátky zadního
hovězího, plnotučnou hořčici, cibuli,
sádlo (olej), sůl, mletý pepř, polohru-
 bou mouku na zaprášení, tatarskou
omáčku. 
Postup: plátky masa osolte, opepřete a po-
 třete hořčicí. Na sádle zprudka z obou
stran orestujte. Přidejte jemně pokráje-
 nou cibuli, mírně podlijte a pod pokličkou
duste do změknutí masa. Občas dle po-
třeby podlijte. Na závěr maso zaprašte
moukou a ještě krátce poduste. Podávej -
te s bramborem nebo rýží. Na dochuce-
ní si můžete dát tatarskou omáčku. 

VOŇAVÉ HOVĚZÍ
Co budete potřebovat: vyšší plátky ho-
vězího masa (2 cm), voňavý špek, (ang-
 lickou slaninu), mrkev, petržel, cibuli,
2-3 lístky bobkového listu, několik
kuliček nového koření a jalovce, za-

kysanou smetanu, polohrubou mou-
ku na obalení plátků masa, sůl, pepř.
Postup: plátky masa ze stran prošpikuj-
te špekem. Poznámka – špek nakrájejte
na nudličky, které na jednom konci ze-
šikměte a dejte na chvíli do mrazáku,
aby ztuhly. Jinak se vám budou při za-
souvání do masa krčit. Osolte, opepřete
a obalte v mouce. Na sádle zprudka
z obou stran orestujte. Vyndejte z pán-
ve a do výpeku přidejte pokrájenou ze-
leninu, cibuli a koření. Vše osmahněte.
Plátky masa vraťte zpět, podlijte a na mír-
 ném ohni duste do změknutí masa. Pak
opět plátky masa z výpeku vyndejte, vyn-
 dejte kuličky koření a bobkový list. Vid-
ličkou rozmačkejte veškerou zeleninu. Ve
smetaně rozkvedlejte mouku, nalijte do
šťávy a chvíli povařte. Vzniklou omáčkou
polévejte na talíři hotové maso. Jako pří-
lohu podávejte vařené brambory. 

Na závěr si můžete udělat POMAZÁN-
KU Z PIVNÍHO SÝRA. Je vynikající na
to pinky. 
Co na ni budete potřebovat: 100 g pivní -
ho sýra, ½ lžičky sardelové pasty, lžič-
 ku plnotučné hořčice, lžičku másla,
menší cibuli, mletý pepř, špetku soli
a pálivé papriky. 
Postup: změklé máslo rozmíchejte se sar-
 delovou pastou, hořčicí a kořením. Přidej -
te najemno pokrájenou cibuli a rozmač -
ka ný sýr. Vše pečlivě zamíchejte. Dle chuti
dosolte či dopepřete. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť
Pavel Culek 

Kulináøské okénko



PODPORA PRO PÌSTOUNY
Co připravujeme: 

V sobotu 5. 9. 2015 se na Masarykově náměstí v Přelouči
uskuteční akce „Škola k životu nestačí“ pro rodiny s dětmi, kde
bude mít svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Po-
 kud budete mít zájem, budete se moci dozvědět více informací
o pěstounské péči. 

Co je to pěstounská péče:
Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, kdy dítě

nemůže z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. V rámci
pěstounské péče nedochází k přijetí dítěte za vlastní. Rozhodová -
ní o důležitých věcech týkajících se dítěte (např.: složitý lékařský
zákrok, výběr střední školy) zůstává stále na zákonných zástup -
cích či soudu. Pěstoun smí rozhodovat pouze o běžných věcech.
Pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče, musí pěstouni počítat
s tím, že biologičtí rodiče mají právo na styk s dítětem. Pěstoun -
ská péče je spojená s finanční podporou státu, ale také s větší
spoluprací se sociálním pracovníkem. 

Co pěstounům nabízíme:
Naše organizace doprovází pěstouny tím způsobem, že so-

ciální pracovnice služby PODPORY PRO PĚSTOUNY navštěvuje
pěs tounské rodiny, s nimiž máme uzavřenou dohodu o výkonu
pěstounské péče, a sdílí s nimi každodenní radosti a starosti sou-
 visející s výchovou svěřeného dítěte. Během návštěv hraje sociál-
 ní pracovnice s mladšími dětmi různé hry a se staršími dětmi ho-
voří, o čem děti chtějí, aby s nimi navázala přátelský a důvěrný
vztah. V rámci doprovázení také sociální pracovnice pěstounům
poskytuje poradenství při řešení sociálních nebo psychických
problémů, při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdra-
vím dítěte a výchovou dítěte, v oblasti vzdělávání, v oblasti zájmo-
 vé činnosti, při využívání dalších sociálních služeb atd. Pěstou-
ni, kteří s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské
péče, mají možnost využívat naše odlehčovací služby (tábory,
výlety a akce pro děti). V případě potřeby sociální pracovnice po-
máhá pěstounům a svěřenému dítěti při kontaktu s biologickou
rodinou. V rámci poskytování našich služeb pomáháme pěstou -
nům s plněním jejich povinností - povinné vzdělávání v rozsahu
24 hodin za rok. 

Co jsme zažili o prázdninách:
Na začátku prázdnin uspořádala naše organizace pro děti čtyř-

 denní zážitkový pobyt v Jinolicích. Na tomto pobytu se sešly děti
ze služeb PODPORA PRO PĚSTOUNY, PODPORA RODINY – sociál -
ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Jakub klubu. 

Vzhledem k vysokým teplotám jsme se hned první den kou-
pa li v Oborském rybníku, který se nachází v rekreačním areá-
lu Eden, kde jsme byli ubytovaní v chatkách. Po večeři jsme se
šli projít kolem dvou dalších rybníků Němeček a Vražda. Druhý
den pobytu jsme se vydali na 8 km trasu po Hruboskalsku a na -
vští vili jsme hrad Valdštejn. Třetí den jsme trávili v rekreačním
areálu, kde jsme měli pro děti připravenou řadu různých her
a soutěží. 

Na konci července jsme pro děti uspořádali jednodenní výlet
do Prahy. Na tomto výletu se opět sešly děti z výše uvedených slu-
 žeb. Nejmladší účastnici ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY
byly teprve 4 roky. Děkujeme Kulturnímu fondu města Přelouč,

který nám poskytl na uskutečnění zážitkového pobytu i výletu fi-
nanční příspěvek. 

Mgr. Pavlína Křepská, 
vedoucí služby PODPORA PRO PĚSTOUNY

JAKUB KLUB
Hned první den prázdnin jsme s dětmi vyrazili na letní zážit -

 kový pobyt do kempu Eden v Jinolicích, jak o něm informuje kole -
gyně Křepská. Děti si z pobytu odvezly nové zážitky a načerpaly
mnoho energie ☺. V červenci slaví svátek Jakub. Podle sv. Jaku -
ba je pojmenovaný náš klub, proto jsme tento svátek oslavili ma -
lováním symbolu tohoto patrona – mušlemi. Obrázky se dětem
velmi povedly a zdobí náš klub. 

V pondělí 27. července jsme se vypravili s dětmi na výlet do
našeho hlavního města. V Praze jsme se prošli po Václavském ná-
 městí, Hradčanech, kde děti zahlédly střídání hradní stráže, po
Zámeckých schodech, Malostranském náměstí a Karlově mostě.
Viděli jsme také Národní divadlo, Loretu, Poslaneckou sněmovnu,
Prašnou bránu či Orloj na Staroměstském náměstí. Vyjeli jsme
lanovkou na Petřín, kde jsme zavítali do bludiště zrcadel, ze kte-
rého byly děti nadšené. Po dlouhé procházce Prahou nás čekala
odměna v podobě dobroty a zmrzliny.

V srpnu podnikneme výlety po okolí, šipkovanou a mnoho
dal ších aktivit. A pomalu se budeme připravovat na začátek škol-
 ního roku, protože v září nás čeká mnoho nového, takže se děti
mohou těšit ☺.

Mgr. Mirka Škávová, 
vedoucí Jakub klubu

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
„Jedna hodina týdně pro druhé“

Pro nové zájemce o dobrovolnickou práci pořádáme v so-
bo tu 5. 9. 2015 vzdělávání s psycholožkou Mgr. Evou Bica -
no vou v čase 8.30-14.30 s pauzou na oběd. Vzdělávání se
zúčastní noví dobrovolníci, kteří jsou již přihlášení, ale zveme
i další zájemce, kteří o dobrovolnictví teprve přemýšlejí. Kurz je
zdarma. 

Uplatnění pro dobrovolníky nabízíme v Jakub klubu při čin-
nostech s dětmi a může se jednat o sportovní aktivity, výtvarné,
hudební apod. Vždy se domlouváme, co dobrovolníkovi vyho-
vu je, co ho baví. Dále jsou dobrovolníci vítání v Domově u Fon-
tány při činnostech se seniory jako je předčítání, rozhovory, pro-
 cházky. 

Podmínkou pro dobrovolnickou práci je dodání výpisu
z rejstříku trestů a mít jednu hodinu týdně (nebo jednou za
dva týdny). Studentům poskytujeme potvrzení o dobrovolnic -
ké činnosti pro přijímací řízení na VŠ. Dobrovolníkem může
být každý, v naší databázi máme dobrovolníky z Přelouče a okolí
ve věku 15–72 let. Dojíždějícím dobrovolníkům hradíme cestovné.
Pokud máte chuť to zkusit, kontaktujte nás na tel. 731 402 371,
nebo mailem charita.prelouc@gmail.com. 

Pravidelné setkávání dobrovolníků
Vždy poslední čtvrtek v měsíci se sejdeme v Galerii a vino -

téce u Kotýnků v čase 16.00-17.00 a pozveme si hosta. Našim
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Hle, všecko tvoøím nové… 
Kniha zjevení, 21,5.

Milí Přeloučští, začínáme nový škol-
ní rok, „užili jsme si“ vedra poněkud ví-
ce jako obvykle a je tady opět šance ně-
co nové se naučit, nebo tvořit. I v bibli je
psáno o nových věcech: „Ale ti, kdo sklá-
 dají naději v Hospodina, nabývají nové
síly; vznášejí se jak orlové, běží bez úna-
 vy, jdou bez umdlení“.; Izajáš 40,31;
„A dám vám nové srdce a do nitra vám
vložím nového ducha. Odstraním z vaše-
 ho těla srdce kamenné a dám vám srd-
ce z masa“; Ezechiel 36,26; Nové přiká-
 zání vám dávám, abyste se navzájem
milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se
milujte navzájem“. Jan 13,34;… Starožit-
 níci a restaurátoři mají rádi i věci staré,
dají jim nový kabát, nebo se snaží dostat
k originálu odstraněním starých nátěrů.
Bo ží výzva k obrácení, ke konání pokání,
je výzva k obnově, nebo změně k lepší-
 mu. Svatý Pavel, tedy před obrácením ješ-
 tě Šavel, slyšel od Krista: „Padl na zem
a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne
pronásleduješ?“ Skutky apoštolské 9,4;
Z pronásledovatele Krista a věřících se
stal hlasatel Dobré zvěsti o Kristu. I nás
může Bůh svou milostí proměnit z lidí
lhostejných, v lidi horlivé, z líných v pra-
 covité, ze sobeckých v lidi, kteří myslí
i na druhé. Ve svobodě naší volby a Je-
ho pomoci, ve víře a ochotě. Ať se nám
podaří uvést do života žít věci nové! 

P. Lubomír Pilka

Prázdninové zážitky 
Farní pouť v Přelouči proběhla za účas-

 ti opata želivského kláštera P. Jáchyma
Jaroslava Šimka, díky vydatné pomoci
obětavých farníků, hudebního doprovo-
du pana Josefa Pecky a kolegů dechařů
a poutníků. Po mši naše hospodyňky při-
 pravily občerstvení pro všechny a zakon -
čili jsme v příjemném chladném farním

sále obědem a setkáním s přáteli. Pak
proběhla v Brně 8. 7. - 12. 7. Katolická
cha rismatická obnova za účasti cca 7 ti-
 síc lidí, rodin s dětmi a evangelizátorkou
z Anglie Michelle Moranovou a dalšími
hos ty, např. Vojtěch Kodet, Kateřina
Lachn manová,… Téma: Ježíš na něj po-
 hleděl s Láskou, na boháče, který byl vy-
 zván k následování a který se neurazil,
protože sice odešel, přemýšlel, a pak se
za Ježíšem, již od majetku oproštěn s ra-
dostí vrátil. Tak, to bychom potřebovali
všichni, láskyplný pohled. V Neděli 12. 7.
se konal pohřební obřad P. Josefa Toufa -

ra v Číhošti za účasti kardinála Duky a vě-
 řících. Na obrázku mramorová deska před
oltářem, pod kterou leží v hrobce tělesné
ostatky pátera Toufara. A nakonec úsměv
Petra Vacka, který rozezvučel varhany
v den oslavy svatého Jakuba v Přelouči. 

Dne 6. Září 2015 v neděli v rámci
Farního dne se uskuteční v Přelouči
u sv. Jakuba v 17:00 koncert Sboru
Cantoribus + Lucie Stříbrné na zobco -
vou flétnu. Jste srdečně zváni. Zazní sklad-
 by vážné a veselé, vstupné je dobrovolné.

Srdečně vás zveme.                
L. Pilka
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prvním hostem je ředitelka Domovo u Fontány PhDr. Danka Fo-
 miczewová, s níž budeme mluvit o specifické komunika ci se
seniory, kteří trpí Alzheimerovou nemocí. Jste zváni 24. 9. 2015
a vstup je volný. 

Dobrovolnické programy pro seniory – zveme nové zá-
jemce

Cvičení pro seniorky s Irenou Staňkovou v Jakub klubu
každý čtvrtek 17.00-18.00 od října. Německá konverzace pro
seniory každou středu 14.00-15.00 na faře od září. Počítačový
klub pro seniory s Janem Pultrem každou středu 9.00-11.00 v Ja  -
kub klubu od září. 

Ing. Zdenka Kumstýřová, 
koordinátorka DC



Oddíl RODIČE A DĚTI Sokola Přelouč pořádal 12. 6. 2015
výlet do pražské ZOO. Dětem i dospělým se v ZOO moc líbilo.
Obdivovali slony v novém pavilonu, žirafy, lední medvědy, gori-

 ly apod. Někteří se projeli po ZOO vláčkem, někteří se chladili
v brouzdališti. Všichni si to užili po svém a udělali tak pomy sl-
 nou tečku za cvičebním rokem v Sokole. Těšíme se zase v září. 
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Florbalová sezóna 2015/16 se již nezadržitelně blíží a tak ve
florbalovém oddílu Orla Přelouč vrcholí přípravy na start neje nom
tréninkových cyklů, ale i mistrovských zápasů v soutěžích organi -
zovaných Českou florbalovou unií. Protože pouhý trénink bez mož-
 nosti zahrát si „pořádný“ zápas není dle našich zkušeností tak
zajímavý a po čase i pravidelný, přihlásili jsme do mistrovských
soutěží všechna družstva, která v oddílu můžeme vytvořit.

Z toho důvodu do sezóny vstoupí oddíl s 10 družstvy hrající
různé soutěže. Čtenářům Roštu proto přinášíme v článku struč-
ný přehled a dále pak několik zajímavých informací k soutěžím,
kterými bude náš oddíl žít po celý příští školní rok. Na konci člán-
 ku jsou pak informace pro nové zájemce o tento, po fotbale asi
nejpopulárnější kolektivní sport:

Muži A - divize C: 
Áčko mužů díky nervy drásajícímu závěru na jaře zachránilo

účast ve 4. nejvyšší florbalové soutěži v ČR (po extralize, 1. lize
a dvou národních ligách v Čechách a na Moravě), ve které se
utká opět s týmy z krajů Pardubického, Královéhradeckého, Vyso -
čina a Jihočeského. 

Nejzajímavější pro přeloučské fanoušky florbalu je kromě sou-
 bojů s kvalitními soupeři jistě i to, že mohou i nadále áčko mu-
žů vidět často „naživo“ v domácí přeloučské městské hale, protože
tato soutěž se hraje klasickým systémem doma-venku, vždy pou-
ze 1 zápas v sobotu a druhý v neděli.

Tým pod vedením trenéra Pavla Bíny (který je od nového roku
zároveň šéftrenérem mládeže v oddílu), tak můžete poprvé do-
ma na podzim v Přelouči shlédnout již 26. září v bitvě se Snipers
Třebíč a 27. září v souboji s PSKC Okříšky-Kněžice. Dalšími soupe-
 ři pak budou týmy: FBC Trutnov (DTJ), FBK Piráti Sokol Chrudim,
FBŠ Jihlava, FbC Innebandytos Hradec Králové, Florbal Primátor
Náchod, Pacovští Honzíci, Spartak Pelhřimov B, TJ Centropen Da-
čice a TJ Lubná.

Muži B - Pardubická liga: 
Mužské béčko je již pravidelným účastníkem Pardubické ligy,

a ne jinak tomu bude i v nadcházející sezóně. Pod vedením kouče
Tomáše Jadrníčka se tak hráči tohoto družstva budou opět utká -
vat s týmy z Pardubického kraje a zejména z Pardubic: Sokol U50
Pardubice E, FBK Piráti Sokol Chrudim B, Sklovital Sokol Pardubi -
ce D, ŽSK Třemošnice B, FbC Skuteč B, HAGA Pardubice, SK Spar-
 tak Slatiňany, FBC Letohrad, FTC Vysoké Mýto B, FBC Respect
Heř manův Městec, FBC TJ Draci Lanškroun a Sokol Slovan Par-
 dubice C. 

Jak si povedou, se můžete přesvědčit při prvním domácím tur-
 naji 5. prosince, kdy se v Přelouči představí skoro rovnou polovi-
 na uvedených soupeřů ve vzájemných zápasech.

Ženy - 2. liga - skupina 4: 
Družstvo žen je již stabilním účastníkem 3. nejvyšší soutěže

žen. Po několika zkušebních sezonách, kdy jakoby role nováčka
soutěže se ne a ne zbavit, všichni v oddílu napjatě očekáváme
po výsledkově vydařeném konci uplynulé sezóny, zda se ženám
podaří prorazit do horní poloviny tabulky soutěže týmů z Králo-
véhradeckého a Pardubického kraje. Zkušené soupeřky - Sokol
Proxisky Pardubice, FBŠ Všestary, FbK Hořice, IBK Hradec Králo -
vé B, FbC Florbalky Skuteč, FBK Jičín POHODA TEAM B, FbK Or-
licko-Třebovsko a FBC Dobré - jim ale jistě nic nedají zadarmo
a proto se můžeme těšit na zajímavé a napínavé souboje žen-
ských týmů. 

Zafandit pak našim ženám pod vedením trenérského tande -
mu Jakub Albrecht a Petr Novák můžete na podzim v městské ha-
 le v Přelouči 21. listopadu, kdy přímo v akci uvidíte týmy žen Pře-
 louče, Pardubic, Orlicka a Dobrého.

Junioři - 2. liga dorostu - skupina C (roč. nar. 1997-98): 
Po úspěšné loňské sezóně se oddíl rozhodl naše juniory při-

 hlá sit o soutěž výš, než dosud v předchozích ročnících hráli. Ju-
nioři tak budou hrát již 2. celostátní ligu a týmy atraktivních soupe -
řů budou ze 4 krajů, jako jsou soupeři mužského áčka. Postupně
se tak utkají s týmy FbK Tábor, Peaksport Litomyšl, Sokol Písek,
Štíři České Budějovice, FBŠ Jihlava, FbC Hradec Králové, FbK Or-
licko-Třebovsko, PSKC Okříšky, Snipers Třebíč a TJ Sokol Jaroměř. 

V domácí hale se pak junioři představí hned zkraje podzimní
sezóny, a to 20. září.

Dorost - 2. liga dorostu - skupina 4-B (roč. nar. 1999-2000):
Dorostenci budou svádět v nové sezóně souboje s dalšími

7 celky z Pardubického kraje: SK Spartak Slatiňany, FbC Skuteč,
FBK Piráti Sokol Chrudim, FbK Orlicko-Třebovsko, FTC Vysoké Mý-
 to, Klub SPV Pardubice a Sokol Pardubice B. V podzimní části se-
zóny se můžete do městské haly v Přelouči přijít podívat na do-
rostenecký florbal 4. října.

Starší žáci – Liga starších žáků - skupina 4 (roč. nar. 2001-02):
V kategorii starších žáků (mohou hrát a často hrají i děvča-

ta) v soutěžích v Pardubickém a Královéhradeckém kraji trápila
zúčastněné týmy po několik let velká nevyrovnanost jednotlivých
účastníků, což neprospívalo atraktivitě soutěže a ani zájmu o zá-
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu



Nedávno skončila úspěšná sezóna klu-
 bu HC Jestřábi Přelouč a na dveře již kle-
pe další. Nutno říci, že následující rok bude
trochu jiný, než byli diváci a hráči zvyklí.
Především dochází k zásadní reorganiza -
ci soutěže 1. NHbL, kdy se po letech bude
hrát pouze jedna soutěž, tedy týmy ze zá-
padu a východu republiky změří vzájemně
své síly. Soutěž bude mít jednotnou tabul -
ku dvaceti mužstev, zápasově jsou vytvoře-
 ny čtyři skupiny po pěti účastnících, kdy ve
skupině se týmy potkají systémem doma -

- venku a s ostatními soupeři si zahrají
pouze jednou a to buď venku nebo doma.
Sehráno bude tedy celkem 23 zápasů zá-
kladní části, pak přijde na řadu šestnácti -
členné play-off a systém osmifinále na dva
vítězné zápasy, čtvrtfinále také na dva ví-
tězné zápasy a dále již na tři vítězné zá-
pasy. Jestřábi se dostali do skupiny s Jih-
lavou, Suchdolem n. Lužnicí, Jindřichovým
Hradcem a nováčkem s Chlumce nad Cid-
 linou. Vedle tradičných soupeřů z Opavy,
České Třebové, Svítkova či  Poličky se po

letech opět náš tým potká se známými sou-
 peři z Dobřan, Nového Strašecí, Třemošné
nebo již zmiňovaného Jindřichova Hradce.
Ovšem změří sily i s týmy, které ještě naši
hráči neznají a to např. z Rakovníka, Be-
rouna, Plzně-Litic nebo Brna. O atraktivnost
soutěže tedy nebude nouze. Není tajem-
stvím, že klub Jestřábů byl iniciátorem té-
to změny, jelikož úroveň 1. NHbL začala
pomalu upadat. Věřme tedy, že se v této
nové, zajímavé a zcela jistě velice nároč-
né, soutěži Jestřábi neztratí a potvrdí vý-
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 pasy ze strany diváků i hráčů. Proto po zkušenostech z pražských
soutěží výkonný výbor krajských soutěží, jehož je poprvé v histo -
rii oddílu členem i předseda našeho oddílu M. Kumstýř, rozhodl,
že od nové sezóny se bude hrát systémem tzv. výkonnostních ko-
 šů mezi kterými se dle aktuálních výsledků po odehraném kole
sestupuje a postupuje. 

Konkrétní soupeři tedy dopředu na rok nejsou přesně známi,
ale na turnajích by se postupně měli potkávat čím dál tím více vý-
 konnostně vyrovnaná družstva. Doufejme jen, že tento systém do-
 káže oživit soutěž této věkové kategorie, která je stěžejní nejen
v našem oddílu z hlediska úspěšného pokračování mládeže v pra-
 videlném výkonnostním sportování. 

Proto ani nelze dopředu určit, kdy lze družstvo starších žáků
vidět v domácí hale, ale min. týden předem bude termín včas zve-
 řejněn na nástěnkách oddílu (jejich lokalizace viz na konci článku). 

Mladší žáci - Liga mladších žáků - skupina 4-C 
(roč. nar. 2003-04): 

V této věkové kategorii mladších žáků (mohou hrát a často hra-
 jí i děvčata) byly vytvořeny v kraji 3 rovnocenné ligy po 8-9 druž-
stev z obou krajů uzpůsobené dle dojezdových vzdáleností. Opě-
tovně se díky dobrým zkušenostem z minulých dvou sezón bude
hrát zároveň na 2 zmenšených hřištích najednou švýcarským sys-
 témem 3+1, což vede k mnohem většímu zapojení všech zúčast -
 něných hráčů a hráček do hry. Zároveň se vůbec nepovedou žád-
 né statistiky, takže hra by měla být pro kluky (a s nimi i hrající
holky) mnohem větší zábavou bez ohledu na konečný výsledek.
Mladší žáci a žákyně budou hrát doma v Přelouči turnaj na pod-
zim 12. prosince.

Elévové – Liga elévů - skupina 4-B (roč. nar. 2005-06):
V této opět dvoukrajové soutěži elévů (mohou hrát a často hra-

 jí i děvčata) byly obdobně jako v soutěži mladších žáků vytvoře-
 ny 2 rovnocenné ligy a tak elévové a starší elévky Orla Přelouč
budou soutěžit s týmy FBC SION-DDM Nová Generace, Sokol
Pardubice A a B, FbK Orlicko-Třebovsko, FbC Hradec Králové čer-
 ní a bílí, FbC Sokol Předměřice a DDM Holice. Opět se bude hrát
systémem 3+1 na 2 hřištích zároveň a bez evidence statistik, tak-
 že o atraktivitu zápasů pro zúčastněné hráče, hráčky a rodiče je
postaráno. V Přelouči pak bude na podzim turnaj elévů 11. října.

Elévky - Pardubická liga přípravek (roč.nar. 2006 a mladší):
Mladší elévky (roč.nar. 2006) našeho oddílu pak využijí regu -

lérní možnosti hrát s o rok a více mladšími chlapci stejnou ligu,

protože dívčích samostatných týmů není v obou krajích tolik, aby
mohla vzniknout samostatná dívčí soutěž.

Elévové a elévky

Proto obdobně jako loni budou naše děvčata svádět mistrov -
ské boje v přípravkách na turnajích po celém Pardubickém kraji.
Protože i v dalších dětských kategoriích pak hrají děvčata spolu
s kluky většinou v jednom týmu, určitě to bude ku prospěchu v roz-
 voji jejich florbalových a pohybových dovednostech do budoucna.

Na závěr článku pak připomínáme všem dalším mladým zá-
jem cům a zájemkyním o florbal, že i pro novou sezónu bude kaž-
 dý trénink v září náborový, a to do všech mládežnických ka-
tegorií. Znamená to, že kdokoliv si může přijít na trénink zkusit
potrénovat a zahrát, a to i bez výstroje (včetně zájemců o gólma-
na) - k dispozici je k zapůjčení příslušná florbalka či výbava pro
gólmana.

Tréninky budou pravidelně s tímto rozpisem:
Přípravka a elévky - v úterý a čtvrtek  16:30-18:00,
Elévové a mladší žáci - v úterý a čtvrtek  16:00-17:30,
Starší žáci a dorost - v úterý a čtvrtek  17:30-19:00. 

Bližší informace pak získáte na telefonu 732 610 593, nebo
na nástěnkách oddílu u Orlovny, u parku u Záložny, na Náměstí
17. listopadu či v městské sportovní hale.

Mirek Kumstýř

HC JESTŘÁBI PŘED NOVOU SEZÓNOU



borné výsledky z posledních dvou let. Tým
je konsolidován a až na několik drobných
změn prakticky totožný s loňskou sezónou.
B-tým po vítězství v KHbL postoupil o stu-
pínek výše a čeká ho náročná pouť ve
2. NHbL. Jak v této soutěži obstojí je otáz-
kou. Bude o ligové body bojovat např. s Jo-
 keritem Chrudim A, prvním týmem Ježků
z Heřmanova Městce, Autosklem Pardu-
bice B, Svítkovem B, Deltou A či Prachovi -
cemi. Tedy o náročné utkání nebude nou-
ze. Cílem týmu v desetičlenné soutěži by
měl být postup do play-off, kam se dosta ne
osm nejlepších týmů. Stejně jako A-tým
bude sázet na týmovost, která obě muž-
stva dovedla loni k výborným výsledkům. 

Nechme se tedy překvapit a držme Jes-
 třábům palce. Diváky tímto zveme na kaž dé
utkání našich týmu na hřiště pod Parkem. 

ROZPIS ZÁPASŮ NA ZÁŘÍ 2015

A – TÝM 1. NHbL

SOBOTA 5. 9. 17:00
HC JESTŘÁBI – HBC JTEKT SVÍTKOV

STARS PARDUBICE

NEDĚLE 6. 9. 14:00
SHC OPAVA – HC JESTŘÁBI

NEDĚLE 13. 9. 14:00
SK KOMETA POLIČKA – HC JESTŘÁBI

NEDĚLE 20. 9. 14:00
TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC – 

HC JESTŘÁBI

B – TÝM 2. NHbL VÝCHOD

NEDĚLE 6. 9.
1HBC SVITAVY – HC JESTŘÁBI B 

SOBOTA 12. 9. 17:00
HC JESTŘÁBI B – HBC JOKERIT CHRUDIM

SOBOTA 19. 9. 
SK PRACHOVICE – HC JESTŘÁBI B

SOBOTA 26. 9. 17:00
HC JESTŘÁBI B – LOKOMOTIVA 

ČESKÁ TŘEBOVÁ B

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD

SOBOTA 12. 9. 13:00 a 15:00
HC JESTŘÁBI – HBC JTEKT SVÍTKOV

STARS PARDUBICE

SOBOTA 19. 9.
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE – 

HC JESTŘÁBI

SOBOTA 26. 9. 
HC JESTŘÁBI – 1HBC SVITAVY

- libuna -

PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL
Ani přes letní dny hokejbal v Přelou či

nezahálel. Sehrály se tradiční tři turnaje...

OLD BOYS CUP 15 PRO ČUNÍKY
Už po osmnácté se odehrál turnaj hrá-

 čů od 35 let. Na letošní ročník bylo příhlá -
šeno 6 týmů.

Bez jediného zakolísání prošli turna-
jem Čuníci, když si ve finále poradily s loň-
 ským vítězem HT Cepy, které do finále po-
stoupily také bez prohry.

konečné pořadí

1. ČUNÍCI
David Krejčík, Miloš Kamaryt, Marek No-
votný, Jan Příhoda, Radek Dostál, Luboš
Fialka, Marti Šmíd, Jiří Myška, Jiří Kučera,
Roman Štefanský, Bohuslav Kubát, Petr Ne-
 dělka, Zbyněk Čapek, Jiří Kadera, Jan Cid-
 linský 

2. HT CEPY
Libor Komůrka, Miroslav Stránský, Michal
Křemenák, Vladimír Novotný, Roman Bu-
kač, Jiří Švihlík, Radovan Pišta, Karel Záru -
ba, Marek Kopecký, Patrick Maixner, Ma-
rek Smolík, Jan Špic, Marcel Slanina, Arnošt
Stárek, Michal Drenko, Petr Novotný 

3. ŠEDIVEC OWLS
Michal Fedák, Petr Závorka, Lukáš Heřman -
ský, Milan Váňa, Radek Matoušek, Tomáš
Srnka, Milan Cestr, Martin Voleský, Martin
Joudal, David Pravec, Jan Czerlinsky, Zde-
něk Dunda, Michal David 

4. BATMAN STARÝ KOLÍN
Jaromír Miškovský, Luboš Zelený, Pavel Vo-
 bořil, Martin Dlouhý, Tomáš Kronus, Karel
Šejna, Milan Janeček, Roman Folberger,
Petr Kvasnička, Jan Váňa, Aleš Šejna, Jaro -
slav Krátký

5. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ 
Petr Kmoníček, Tomáš Suchánek, David
Štainer, Martin Vrabec, Jan Hanzlik, Jiří
Sobl, Radek Gabriel, Roman Chyba, Jaro -
slav Linhart, Martin Pánek, Josef Zdražil,
Aneta Robová, Jiří Lauryn, Radim Hrubeš,
David Novotný, Jaroslav Kopecký, Martin
Růžek 

6. CHLUPATEJ BOBR
Martin Hloušek, Radek Hloušek, Zdeněk
Hrbek, Kamil Koutský, Roman Vnouček,
Vác lav Říha, Petr Veselý, Josef Rambousek,
Jiří Bouška, Jiří Fofoňka, Jan Zatloukal, Ra-
 dek Valenta, Petr Šourek, Sabina Deverová,
Bohuslav Devera, Martin Hrubeš

KENYA VÍTĚZEM 6. ROČNÍKU 
LETNÍ POHODY

Po šesté se odehrál v sobotu 4. 7. tur-
naj Letní pohody. Ovšem letní teploty tomu
nějak neodpovídaly. Spíše by se dal tento
turnaj nazvat „Tropické pohody“. Rtuť te-
ploměru sahala skoro ke čtyřicítce. Bez-
 konkurečním způsobem zvítězila Kenya
s celkovým skóre 24:1 ze čtyř utkání. 

konečné pořadí

1. KENYA
Petr Svoboda, Jan Kraus, Radim Adámek,
Luboš Moravec, Lukáš Hutla, Filip Mucha,
Radim Kubát, David Štefanský, Jan Stýblo,
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Tomáš Hackenberg,
Martin Drápalík, Aleš Mít 

2. FAN CLUB
Petr Kmoníček, Tomáš Suchánek, Aleš Šej-
 na, David Štainer, Martin Vrabec, Jan Han -
zlik, Radek Gabriel, Josef Zdražil, Aneta Ro  -
bová, Pavel Rob, Zbyněk Čapek, Petr Ne tušil,
Michal Křemenák, David Václavek, Mar-
cel Eichman, Ondřej Hruban, Jan Příhoda 

3. LaNo
Veronika Lacioková, Jan Novotný, Tomáš
Hudec, Michal Novotný, Aleš Kudláček,
Aleš Hübl, Jindřich Kunc, Oliver Mach, Mi-
 roslav Dekereš, Petr Smekal

4. HBC ALPIQ KLADNO B
David Merta, Jan Gierczynski, David
Schnei der, Robert Procházka ml., Robert
Procházka st., David Procházka, Miroslav
Peci novský, Adam Chobotský, Ladislav Cho-
 botský, Roman Pošta, Milan Horáček, Jiří
Křapáček, Milan Schnaubelt, Jakub Šíma 

5. HBC OPATOVICE N.L.
Vojtěch Mlynář, Patrick Pataki, Bronislav Be-
 derka, Petr Novotný, Tomáš Novotný, Da vid
Novotný, Tomáš Sejkanič, Lukáš Málek, Jan
Málek, Michal Poledno, Jan Pitor, Martin
Jindra, Jakub Veselský, Michal Mo tyčka 

6. TPS GAMBRINUS
Ondřej Čermák, František Walter, Lukáš
Zitka, Radim Hrubeš, Petr Cincibuch, On-
dřej Holub, Adam Vašina, Jan Pecka, Mi-
lan Piskač, Jiří Lauryn, Petr Mašek, Jan
Švihálek, Sebastian Heřman, Pavel Beneš,
Michal Plháček, Petr Konstantin, Dominik
Jirák, Michal Sisr, Pavel Doležal, Václav
Dvořák, Michal Synek 

Organizátoři děkují MÚ Přelouč, Elek-
trárně Chvaletice a Paramu Pardubice za
věcné ceny účastníkům letních turnajů.

- fáda -
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Toto úsloví se evropskému mistrovi
a mistrovi ČR truck trialových soutěží Bo-
 humíru Čápovi ve Francouzském Mon-
talieu – Vercieu nesplnilo, když skončil
v poli poražených. Jeho Avie Future tam
srdnatě bojovala se skalnatým terénem.

Výkon soutěžního vozu s uměním ři-
diče Čápa na dalších závodech evrop -
ské ho truck triálu dokázalo českou vlaj-
 ku ro zevlát, kdy na Německém území
úspě šně bodovali v Groningenu (25–26.7.).
Ve své kategorii skončily třetí. Další zá-

vod němec ký Furstenau (1–2. 8.) byl ví těz-
 ný pro přeloučskou posádku a tým Avia
Future.

Bohumír Čáp se teď připravuje v rám-
 ci Českého truck triálu.

Jeho srpnový start bude v jihomorav-
 ském Kunštátu pískovna Cora 15–16. 8.

V rámci dalšího evropského závodu
Bohumír Čáp bude startovat v Rakous-
kém Kitzbuhelu a Limbergu / Maissau.

Josef Vaníček jun. 

Chovatelský den – 
oslava 70 let høebčína Slatiňany

Letošní chovatelský den, který se ko-
nal 27.6. 2015, byl připravován speciál-
ně u příležitosti 70. výročí začátku chovu
starokladrubského vraníka v hřebčíně
Slatiňany.

Nejprve se zúčastnili učitelé odbor -
né ho výcviku Jana Cincibuchová a Petr
Paz derka na starokladrubských vraní-
cích slavnostního nástupu, kde byli před-
 staveni jako zástupci školy a organizač -
ního týmu. 

V hlavním programu se žáci předsta -
vili v ukázce nazvané „Jak se učíme“. Na
šesti starokladrubských klisnách (tři bílé
a tři vrané) žáci předvedli ukázku výcvi-
kové hodiny pod sedlem a ukázali také,
že zvládnou i jízdu se spřežením. Nej-
 lepší jak pro diváky, tak i pro žáky byla
ukázka koňského fotbalu zvaného Pusch-
 ball. Dvě družstva, jedno na bílých „sta ro -
kladrubácích“ (Tomáš Jirák, Barbora Jurač -
ková, Kateřina Posltová a Ivana Medková)
a druhé na vraných „starokladrubácích“
(Petra Jezdinská, Veronika Starečková,
Marcela Třísková a Zuzana Barešová),

se snažila dokoulet balón do brány za
přísného dozoru rozhodčího Petra Pazder -
ky. Po velkém boji vyhrálo o jednu bran-
ku družstvo na vranících. Vítězství však
nebylo důležité, hlavní bylo, že si všich-
ni dobře zahráli. Děkujeme tímto našim
žákům za vzornou reprezentaci školy. ☺

Dostihové závodiště Kolesa již má za
sebou 2 dostihové mí tinky z vypsaných tří.

1. Červencový mítink nevyšel domá-
cí stáji Vasury Kolesa, kdy několik koní
trénovaných Pavlínou Sůrovou bylo hlá-
šeno do překážkových dostihů toho dne
/19.7./, po komplikovaném do skoku na
jedné z překážek měl domácí kůň pád
s jezdcem Jakubem Kocmanem. Pád Koc-
 mana vyřadil na celé odpoledne z dosti-

 hů, tím i ztratil možnost získání prvních
bodů Koleského překáž.šampionátu, je-
hož je loňským obhájcem.

Trenérka Sůrová musela menežovat ji-
 né jezdce na své koně.

2.mítink/1.8./ měl na pořadu dne stej-
 ný počet rovinových a překážkových do-
sti hů 4+4, kdy po delší pauze byl pád na
jezerním skoku/rarita závodiště/.Smola-
řem, který okusil vodu jezírka byl žokej Ja-
 roslav Myška/jezdí a trénuje koně ve Va-
 lech u Přelouče/,který se pohybuje v první
pětici bodovaných žoke jů koleských pře-
 káž. dostihů.

Po druhém díle Koles.překáž. šampio -
nátu je 1. jezdec Jan Kratochvíl,2. žokej Jo-
 sef Sovka,3. jezdkyně-amazonka Vero-
nika Řezáčová.

Trenérskou kategorii vedou Jan Ble-
cha a Váňa Josef st., Pav lína Sůrová je za-
 tím v druhé polovině bodovaných překáž.
tre né rů.Váňa st. obhajuje loňský vítězný
post,další loňští obhájci nebodovali (Koc -
man,Váňa ml. a jezdkyně Vokálková.)

3. mítink je stanoven na 7. listopadu
a v Kolesách se uzavře jak rovinová, tak
překážková sezóna české republiky 2015.

Josef Vaníček
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Vlajka vlaje

Koleské dostihy

Støední škola chovu koní a jezdectví Kladruby n. Labem



Sérii Elite mistrovství České republiky v rugby o sedmi hrá-
čích hrají ragbisté Přelouče už čtvrtým rokem a po třetí se v nej-
 silnější konkurenci dokázali postavit na „bednu“. Sedmičko-
vému pojetí rugby se v Přelouči začali naplno věnovat v roce
2012 a od tohoto roku hrají v nejvyšší výkonnostní skupině,
která byla nazvána ELITE. Ve zmíněném roce skončila Přelouč
na 5. místě a v tažení v tomto olympijském sportu pokračovala
dál. V roce 2013 získali ragbisté s přeloučským roštem na pr-
sou bronzové medaile a v roce 2014 dokonce medaile stříbrné.
V tomto ročníku si vedli též velmi dobře a před posledním turna -
jem, který se hrál na Spartě, na hřišti obhájce loňského trium-
fu, drželi druhé místo s jednobodovou ztrátou na vedoucí Pragu
Praha. Celá pouť šesti turnajů odstartovala na Tatře Smíchov, kde
Bizoni, tak jsou též ragbisté z našeho města nazýváni, skončili
na druhém místě za Dragonem Brno. V druhém turnaji v Olo-
mouci zopakovali finálovou účast a tentokrát podlehli Pra-
govce. Třetí turnaj na Dragonu Brno, třetí finále a první vítězství
v turnaji. Čtvrtý turnaj se odehrál na Pragovce, kde tým úspěšně
bojoval o třetí místo. V předposledním turnaji pak nejlepší tý-
my zavítaly do našeho města a domácí borci počtvrté postou -
pi li do finále, kde bohužel těsně podlehli Dragonu Brno. Na po-
 sledním turnaji na Spartě mohla Přelouč celou sérii vyhrát, ale
ten však nezvládla, jak by si asi sama představovala…

RC Přelouč s bronzovými medailemi 
a prezidentem klubu Bořivojem Trejbalem

V prvním zápase proti Tatře Smíchov se Bizoni ujali vede-
ní pětkou a položením Alexe Foucheta 7:0. V závěru poločasu
měli velkou šanci položit podruhé, ale chyběly centimetry, ne-li
milimetry. V druhém poločase bohužel dvakrát inkasovali a Ta t ra
otočila na 7:10. Hráči Přelouče dřeli do úmoru, ale nepoved lo
se nakonec položit a hned v prvním utkání tak ztratili možnost
bojovat o nejcennější kov. Prohra s Tatrou hodně hráče vykole-
 jila a to se v plném světle projevilo v utkání se Spartou. Tým hrál
velmi zakřiknutě, čehož Sparta plně využila a v poločase vedla
19:0. Poslední kapkou v hořkém turnaji bylo, když Sparta polo-
žila počtvrté, navíc když hrála o jednoho hráče míň z důvodu
udělené žluté karty. Sparta vedla už 26:0, přesto se hrálo až do
konce a dvěma pětkami s konverzemi snížila Přelouč na koneč-
ných 14:26. Touto zcela nečekanou prohrou se tým „odsoudil“
k bronzovým medailím a k zápasu o 5. místo v turnaji. V tom
bez větších problémů Přelouč porazila Olomouc 49:15 a skon-
čila v turnaji na letos nejhorším 5. místě.

V celkovém pořadí mistrovství České republiky v rugby 7 ob-
 sadil Rugby Club Přelouč i tak krásné 3. místo a navázal tak
i na úspěch v 15kovém rugby a na předešlé „sedmičkové“ se-
zóny. Na Spartu sice Přelouč odjížděla s jiným cílem, přesto je
3. místo v České republice super výsledek a ukázková sportov -
ní reprezentace našeho města.

O úspěch se zasloužili hráči: Petr Musil ©, Jan Čížek, Jakub
Čížek, David Nevrlý, Jan Kohout, Alexandre Fouchet, Vojtěch
Mrklovský, Radim Backa, David Staněk, Jiří Pánek, Radek Do-
stál, Pavel Kouba, Jindřich Pavelka, Jaroslav Černý a Martin Ko-
 hout. Vedoucí mužstva Martin Kohout a Vojtěch Horáček.

Celkové pořadí MČR v rugby 7 - 2015

1t. 2t. 3t. 4t. 5t. 6t.* Body

1. Praga Praha 5 8 6 8 5 16 32
2. Dragon Brno 8 2 5 6 8 10 31
3. Přelouč 6 6 8 5 6 4 29
4. Sparta Praha 3 5 3 0 3 6 20
5. Tatra Smíchov 0 3 0 3 2 12 20
6. Olomouc 2 0 2 2 0 0 6

*turnaj bodován dvojnásobně

Česká republika není „světovou velmocí“ v počtu cyklistů
a dokonce ani nezapadá do pomyslné první desítky zemí v pro-
 centuelním podílu cyklistů v silničním provozu. Přesto je u nás
jízdní kolo běžným a možná stále populárnějším dopravním pro-
 středkem. V letní době se pochopitelně intenzita cyklistické do-
 pravy ještě zvýší. V okolí Přelouče se letní cyklistické jízdy tý-
kají možná nejvíce příjezdu k veřejným vodním plochám. Sám
jsem se onehdy účastnil sčítání dopravy, kdy na trase Přelouč –
Lohenicko Mělické písníky, bylo v létě načítáno několik stovek
cyklistů a to každodenně. Navečer pak byly zaznamenávány
hoj né cyklo pohyby do přilehlých obcí za hudební zábavou. Vše-
 obecně pak můžeme sledovat rekreační cykloturisty, zastavujíc
u letních restauračních předzahrádek jen tak „na jedno“ popř.
cesty pivních štamgastů do své hospůdky. Mnozí z nás však opo-
 míjejí fakt, že pohledem zákona je bicykl nemotorové vozidlo
a cyklista řidičem. Požití alkoholu ať už u vody, cestou jako za-
 stavení na předzahrádce anebo na zábavě či při pravidelném
setkání v hospodě, jízdu na kole vylučuje. Neřešíme to, mnoho
z nás zná svou míru a také policejní hlídka zaměřující se na
dechovou kontrolu velocipedistů se u silnice objeví zřídkakdy.
To vše prochází až do okamžiku dopravní nehody. Je-li potom
zjištěno možné ovlivnění cyklisty požitým alkoholem, karta se
obrací v jeho neprospěch. Zvažte tedy nejen vaší míru požití
alkoholu, ale i míru rizika, které jízdou na kole po „vypití sklen-
ky“ podstupujete (a nejen v létě).

Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
dopravní specialista
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Ragbisté Pøelouče jsou tøetí v republice

Pivo a kola



Rozloučení se školou a pøivítání prázdnin
Komise místní samosprávy připravila pro děti zábavné od-

poledne. Tradiční soutěže - shazování plechovek, házení míčky
do panáka nebo do koše, chytání rybiček, skákání v pytli atd. -
- byly rozšířeny o lukostřelbu a jízdu na ponících.

Některou soutěž - skákání v pytli - si vyzkoušeli i členové
komise.

Závěr opět patřil opékání špekáčků a volné zábavě.

Středa 16. září 2015 v 17.30 ho-
 din v tělocvičně internátu bývalé-
 ho odborného učiliště – vedle ka-
 sáren u výjezdu na Pardubice.

Nábor je určen pro všechny vě-
 kové kategorie, bude probíhat od
září do prosince. Výuka bude za-
měřena na pozvolné navýšení kon-
 dice, motoriky, zpevňování bři cha,
protažení a základy úderových
tech nik a sebeobrany. Pokud vás
to bude bavit, bude následovat
pře stup do oddílu a výuka kondič -

ního nebo sportovního karate. Tréninky jsou doplněny podle zá j-
mu o sebeobranu proti noži a výuku střelby. Pro zájemce přípra -
va na zbrojní průkaz.

Vše co potřebujete, je chuť cvičit, učit se, nebýt líný jezdit na
víc tréninků a uvědomit si, jaká je dnes aktuální situace a ja-
ká by mohla být budoucnost. Jsem realista a nemyslím si, že
je nutné propadat panice a někoho strašit. Ale budoucnost vždy
patřila připraveným a to my nejsme. Pokud máte trochu přehled
o branných složkách státu a pohybujete se v těchto kruzích, ví-
 te, že máme 30 000 vojáků, upřímně řečeno snížením požadav -

ků na fyzickou přípravu tak 10 000 schopných, což nic nezna -
mená, pár desítek zásahových jednotek, myslivce, kteří se ales-
poň umí pohybovat v lese a střílet, pár stovek sportovních střel-
ců a pár nadšenců ve sportovních oddílech, to je vše. Poslední
branná generace odchází do důchodu , mladší a střední gene -
race je k ničemu a u dětí to vypadá , že přibude tak maximál -
ně obsluha odpalovacích zařízení přes mobily. Někdo to asi po-
 dělal, ale to my neovlivníme. Vážím si všech, kteří něco proti
tomu dělají, děvčat, které už pochopily, že si musí pomoct sami
a cvičí a díky těm pár rodičům, že jsou ochotni dovést dítě na
trénink. 

info – facebook skupina Karate Přelouč, www.karateprelouc.cz,
m - 606 125 988

Souček Lubomír

34 Přeloučský ROŠT
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Bojové sporty na Přeloučsku

NÁBOR DO ODDÍLU KARATE

Tupesy
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