


59. Rada města Přelouče se kona -
la 10. 10. 2016. Radní na ní schválili
plán zimní údržby místních komunikací
v Přelouči a místních částí na zimní ob-
dobí 2016–2017 jako opatření města Pře-
 louče v samostatné působnosti. 

Rada také souhlasila s podáním žá-
dosti o podporu do výzvy IROP č. 70 Pod-
 pora bezpečnosti dopravy a cyklodopra -
vy II na výstavbu chodníků a veřejného
osvětlení podél silnice I/2 v místní části
Lhota s plánovaným vyhlášením 12/2016
a s vypracováním projektové dokumenta  -
ce pro stavební povolení a realizaci stavby.

Rada také bere na vědomí situační
návrh řešení rekonstrukce chodníků v Par-
 dubické ulici v Přelouči v úseku mezi So-
 kolovským náměstím a křižovatkou s uli-
 cí Karla Čapka s uvažovanou realizací
za pomoci finanční dotace z Integrova-
ného regionálního operačního programu,
z pro středků na podporu dopravy a cyklo -
dopravy.

60. Rada města Přelouče probě -
h la v pondělí 24. 10. 2016 a radní na

 ní mi mo jiné projednali návrh rozpočto -
 vého opa tření č. 6 rozpočtu města pro
rok 2016 a doporučili zastupitelstvu měs  -
ta toto rozpočtové opatření schválit. Ra-
da rovněž souhlasí s požadavkem příspěv -
kové organizace MŠ Kladenská zakoupit
Magic Box – interaktivní tabuli v hod  -
notě 90.930,- Kč a průmyslovou prač  -
ku se sušičkou v hodnotě 115.000,- Kč
z fon du investic této příspěvkové orga-
nizace. 

Rada schválila i smlouvu o dílo S11/
/2016 na vypracování projektové doku-
mentace pro územní rozhodnutí a sta-
vební povolení na výstavbu splaškové
kanalizace v místní části Štěpánov včet-
ně jejího napojení na kanalizační řad
Přelouče se společností IKKO Hradec Krá-
 lové za nabídkovou cenu 531.190,- Kč
včetně DPH. 

Schválen byl i dodatek č. 2 smlouvy
o dí lo na realizaci veřejné zakázky „Rekon -
strukce chodníků v obci Štěpánov – 1. část
– Chodníky a zpevněné plochy“, s fir mou
NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. Hra dec Krá-

 lové s navýšením ceny o 488.415,- Kč a po-
 sunutím termínu ukončení realizace na
12. 12. 2016. V průběhu realizace vyply -
nuly požadavky na vícepráce nezbytné
pro zdárné dokončení díla. Jedná se ze-
jména o opravu rozpadlé dešťové kana li-
 zace vedené v chodníku, zemní práce pro
výměnu armatur vodovodních přípojek
a dále změny vyvolané kolizemi s pod-
 zemními energetickými sítěmi. 

Rada rovněž schválila dodatek č. 1
smlouvy o dílo na realizaci veřejné za-
 káz ky Rekonstrukce fotbalového hřiště
a atle tické dráhy s firmou PROSTAVBY, a.s.,
Otni ce, s úpravou termínů realizace v zá-
 vislosti na termínu přidělení dotace ze
SFDI. Smlouva o dílo na realizaci veřejné
zakázky Rekonstrukce fotbalového hřiště
a atletické dráhy s firmou Prostavby a.s.
byla v souladu s usnesením rady města
48/31 ze dne 2. 5. 2016 podepsána dne
13. 5. 2016. Termíny realizace byly ve
smlouvě následující – zahájení plnění
veřejné zakázky 20. 6. 2016, ukončení sta-
 vebních prací 31. 8. 2016 (celý předmět
díla mimo vzrostlého trávníku), předání
vzrostlého trávníku 15. 11. 2016. Předá-
ní staveniště a zahájení realizace bylo ve
smlouvě podmíněno přidělením dotace
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RADA MÌSTA PŘELOUČE

Inzerce



od MŠMT. Oznámení o přidělení dotace
bylo zadavateli doručeno dne 19. 10.
2016 dopisem ze dne 18. 10. 2016. Ter-
míny rea lizace tedy musí být dodatkem
smlouvy o dílo adekvátně upraveny. 

Rada města rovněž doporučuje zastu -
pitelstvu města schválit realizaci druhé
etapy projektu regenerace panelového
sídliště U Školy uvažované v roce 2017
a podání žádosti o dotaci na II. Etapu re-
 generace panelového sídliště U Školy
uvažovanou k realizaci v roce 2017 na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Záměrem
města je v průběhu 3 let (2016–2018) pro-
 vést regeneraci sídliště s panelovými do-
my vystavěnými postupně v letech 1978–
1981. V II. Etapě regenerace panelového
sídliště U Školy se jedná o část sídliště
mezi ulicemi Studentská a Jižní. Je v ní
řešena rekonstrukce a výstavba nových
parkovacích stání, komunikací pro pěší,
oprava přístřešků pro kontejnery, drobná
architektura a sadové úpravy, ale i rekon -
strukce veřejného osvětlení v moderní
LED technologií s inteligentním ovládá -
ním. Bude rozšířené stávající parkoviště
pod bývalou kotelnou při silnici na Bene-
 šovice. Cena prací uváděná projektantem

je cca 6,663.000 Kč. Dotační prostředky
poskytované státem prostřednictvím Mini -
sterstva pro místní rozvoj České republi -

ky činí 70 % z realizační ceny stavebních
prací, maximálně však 4,000.000 Kč. 

mh
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Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Přelouč vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002, 
o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice – 
zkušební komisař

Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady je do 23. 11. 2016 

Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz, 
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.

Pokud úsporné žárovky skončí v od-
padu místo ve specializované sběrné ná-
 době, představují ekologickou hrozbu. Ob  -
sahují totiž malé množství toxické rtuti.
Podle odhadu jí ročně skončí na sklád  -
kách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žá  -

rovka, obvykle putuje do koše. V domác -
nostech však „wolframky“ postupně na-
hrazují úsporné zdroje: zejména úsporné
kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsa-
 hují velmi malé množství toxické rtuti. Vy-
drží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické žárovky. Když
ale doslouží, nesmějí se vyho dit do koše,
je potřeba odevzdat je k odborné recykla -
ci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP. EKOLAMP v rámci zpět ného odbě-
ru zdarma sbírá a recyklu je ne jen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí míst  -
nost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úspor-
 ných světelných zdrojů na skládkách ko-
mu nálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vy svět-
luje Matěj Man z organizace Arnika. Vyš-
ší koncentrace rtuti mohou znečistit pů-
du i vodu, v níž se rtuť může transfor movat
do organické formy, která je obzvláš tě ne-
bezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními 
úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do
sběr ného dvora, nejbližší prodejny elektra
či do takzvaných malých sběrných nádob,
které se nacházejí v obchodních centrech,
na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v sou  -
časnosti provozuje přes 4200 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných
ná dob a správné likvidaci úsporných žáro -
vek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Město Přelouč má malou sběrnou ná  -
dobu umístěnou na chodbě ve čtvrtém pa -
tře budovy MěÚ Přelouč, Českosloven ské

armády 1665 před kanceláří odboru život -
ního prostředí. Sběrný dvůr, který se v Pře-
louči nachází v ulici Pardubické 1630, je
otevřen v pondělí a v pátek od 13 do 17 ho-
 din, ve středu od 10 do 15 hodin a v sobo -
tu od 8 do 12 hodin. Místo zpětného odbě -
ru na sběrný dvůr je dostupný jak občanům,
tak živnostníkům podnika jícím v katastru
obce.

Vysloužilé úsporné žárovky patøí do sběrných nádob,
aby nezamoøily životní prostøedí
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Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s.
připravuje pro místní části města Přelouče svoz
komunálního velkoobjemového a nebezpečného od-
 pa du a svoz elektrozařízení pocházejícího z do mác-
 ností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, li-
 noleum, koberce, apod., dále pneumatiky z osob ních
automobilů.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky ba-
 rev, obaly od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, su-
 ché články (monočlánky, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného
odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické spo rá-
 ky, vysavače, žehličky, apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle násle du-
 jícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 19. listopadu 2016

STANOVIŠTĚ                              HODINY

LOHENICE – parkoviště u restaurace 8.00 – 8.15*
MĚLICE – před obchodem 8.25 – 8.40*
KLENOVKA – na parkovišti u školy 9.00 – 9.20*
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů (proti nádrži) 9.30 – 9.45*
TUPESY – točna u zastávky 10.25 – 10.35*
ŠKUDLY – u požární nádrže 11.35 – 11.50*
LHOTA – na návsi 11.55 – 12.10*
* změna času oproti předchozím svozům; z důvodu zastávky

v obcích Mokošín, Brloh a Benešovice.

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
zpětný odběr elektrozaøízení

Svoz větví

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví oře za-
ných ze stromů a keřů.  Svoz se uskuteční pro:
n místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)

v pondělí 21. listopadu 2016
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, a to nejdříve víkend před svozem.   

n město Přelouč v pondělí 28. listopadu 2016
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, a to nejdříve víkend před svozem.  

Svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hně dých
plastových nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od
21. do 25. listopadu 2016 v závislosti na dané lokalitě. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připo mí-
 náme provozní dobu sběrného dvora:

Pondělí 13 – 17 hod. Pátek 13 – 17 hod.
Středa 10 – 15 hod. Sobota 08 – 12 hod.
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Upozorňujeme občany, že v období mezi vánočními svát-
 ky, tj. od 27. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude MHD Přelouč jez-
 dit pouze v omezeném režimu v důsledku malého využití.
Provoz bude v těchto dnech ukončen v 16.44. 

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

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 9/2016

K 30. 9. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu -
bice 4 068 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido -
váno 5 250 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 0,8 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,4 %. 
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:

Přelouč   4,2 % Pardubice   3,3 % Holice   2,8 %

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 září 2016 byla v ob-
cích regionu Přeloučsko:
Vápno 8,9 %, Hlavečník 7,8 %, Morašice 7,4 %, Litošice 6,4 %,
Sovolusky a Stojice 6,3 %.

Úřední hodiny: 
Pondělí: 8 – 12 13 – 17 Úterý: 8 – 11 
Středa: 8 – 12 13 – 17 Čtvrtek: 8 – 11
Pátek: 8 – 11 (příjem žádostí, oznámení rozhodných 

skutečností)
Kontakty: ředitelka 950 144 407, 

martina.malinska@pa.mpsv.cz
Zprostředkování zaměstnání 950 144 401, 
NSD – hmotná nouze 950 144 520, SSP 950 144 501/502/504,
příspěvek na péči 950 144 521, 
dávky OZP (průkazky) 950144506

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

JUDr. Eva Šauerová
ředitelka odboru zaměstnanosti 
Krajské pobočky v Pardubicích

Miloš Akerman /ANO 2011/
Bohumil Bernášek, Ing. /ČSSD/
Josef Bidmon /ČSSD/
Ivana Dolečková /ANO 2011/
David Efler /ČSSD/
Zdeněk Eis /ČSSD/
Pavel Eliáš /STAN/
Petr Fiala /ČSSD/
Jaroslav Fišer, RSDr. /KSČM/
Jan Foldyna, Ing. /KSČM/
Hana Horská, PaedDr. /KSČM/
Jan Chvojka, JUDr. /ČSSD/
Oldřich Jedlička, Ing. Bc. /ANO 2011/
Ivan Jeník, MVDr. /KPK/
Miroslav Jurenka /ANO 2011/
Lenka Jurošková, JUDr. Ing. Ph.D. /ČSSD/
Radomil Kašpar /KPK, KDU-ČSL/
Jiřina Klčová /ANO 2011/
Oldřich Koblížek /STAN/
Michal Kortyš /ODS/
Alexandr Krejčíř, Ing. /ODS/
Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/
Magda Křivanová, PhDr. /ODS/
Jaroslav Kytýr, Ing. /ANO 2011/
Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/
Jaroslav Martinů /ODS/
Martin Netolický, JUDr. Ph.D. /ČSSD/
Vítězslav Novohradský, MUDr. Ph.D. /ČSSD/
Pavel Pinkas, Ing. Ph.D. /ANO 2011/
Vítězslav Podivínský, MUDr. /ČSSD/
Jan Procházka /ANO 2011/
Jan Řehounek, Ing. /ANO 2011/
Petr Řezníček /KPK, SNK ED/
Dušan Salfický /ANO 2011/
Jana Skalická, Bc. /KPK, KDU-ČSL/
Václav Snopek, Mgr., CSc. /KSČM/
Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/
Petr Šilar /KPK, KDU-ČSL/
David Šimek, Mgr., Bc. /KPK/
Hana Štěpánová, Mgr. /STAN/
David Švec, JUDr. /ANO 2011/
Ladislav Valtr, Ing., MBA /ODS/
Michal Woff /ANO 2011/
Miroslav Žítek, Mgr. /KSČM/
René Živný /KPK, SNK ED/

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Komenského náměstí 125, Pardubice

Tel.  466 026 626-8
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Upozornění

Trh práce
na Pøeloučsku 

Kdo jsou 
noví krajští zastupitelé?



Vánoce, Vánoce pøicházejí…
Rok se s rokem sešel a jak už jsem psal v loňském listopa-

 dovém čísle, naši staří známí kapsáři už cvičí své hbité prstíky
a vymýšlejí nové fígly. 

Proto mi dovolte, abych vám opět,
jelikož staré známé pří-
sloví praví, že opaková-
ní je matka moudrosti,
připomněl několik rad,
které, doufám, překazí
nejednu krádež. 

Pamatujte na to, že
auto opravdu není tre-
zor. Nenechávejte v něm
nic cenného, když ho
opouštíte na parkovišti.

Hlídejte si svoje kabelky, tašky a aktovky, ne-
 nechávejte je ani na chvíli bez dozoru. Nevíte, jestli nejsou na
blízku nenechavé ruce. 

Peněženku noste, pokud možno,
v náprsní kapse a ne navrchu
tašky, kabelky či batohu. Stej-
 né platí o osobních dokladech,
klíčích, mobilech a dalších cen-
nostech.

Kontrolujte uzavření svých zavazadel.

Pozor na lidi, co se ptají třeba na cestu, nebo chtějí přečíst
drobné písmo na zboží, mohou tím jen chtít odlákat vaši po-
zornost a připravit tak půdu pro „kolegu“, který vám v tuto ne-
 střeženou chvíli odcizí peněženku. 

Dbejte zvýšené opatrnosti při výběru peněz z bankomatu,
nebo u peněžní přepážky.

PIN kód vaší karty nepatří na papírek do peněženky. Ve va-
 ší hlavě je bezpečnější ☺

Výběr „akcí“ MP Pøelouč
Podivín na nádraží

Dozorčí služba Městské policie Přelouč přijala oznámení
od pracovníka ČD, že se po vlakové stanici v Přelouči pohybuje
po divný muž. Vybírá odpadkové koše a pak zase vrací vynda-
ný obsah zpět a polehává po lavičkách. Přivolaná hlídka MP
muže na místě ztotožnila, a jelikož byl pod vlivem alkoholu,
vykázala ho z prostor ČD. 

Podnapilý a dezorientovaný 
Hlídka MP zahlédla v nočních hodinách podnapilého mu-

 že, jak se na ulici vybavuje s Rumunskými dělníky. Nic neob -
vyklého, lidi se prostě na ulici zastavují a hovoří. Když rozho -
vor probíhá v klidu, proč ne. Ale to strážníci netušili, jakou tato
událost bude mít dohru. Asi o hodinu později tento muž za-

zvonil na služebně MP a tvrdil, že ho chtějí napadnout čle-
 nové Islámského státu. Jeho mluva byla vlivem alkoholu dost
nesrozumitelná. O to více gestikuloval. Žádal dozorčího, aby
s ním šel ven podívat se na členy IS. Ten se mu snažil vysvět-
lit, že nemůže opustit služebnu. Když byl vyzván k předložení
dokladů, odešel ☺

Nechtěl zaplatit zboží, které vzal z regálu
V odpoledních hodinách vešel do obchodního

domu Penny muž, rozdělal si pivo z regálu a nasa -
dil ponožky, taktéž z regálu. Obojí odmítl zaplatit.
Později se ukázalo, že muž nebere prášky, které má
předepsané psychiatrem, proto ho odvezla RZS do
nemocnice v Pardubicích.

Dopravní nehoda cyklisty a OA
Hlídka MP zahlédla zvýšený pohyb osob na svě-

 telné křižovatce. Jelikož se ukázalo, že se zde před
chvíli stala dopravní nehoda a cyklista byl zraněn,

přivolali strážníci na místo policii ČR, která si událost převza-
la k dořešení.

Ještě pøipomínám telefonní čísla 
na Městskou policii Pøelouč:

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

le žitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii 
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Obrázky použité v článku jsou převzaté z internetových stránek:

http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=1349

http://www.mestovsetin.cz/bezpeci/brevir/static/dokumenty/
/prestupky_a_trestne_ciny/majetkova_kriminalita.htm
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE



NAUČNÁ LITERATURA
Umění
ROYT, Jan 
Praha Karla IV. Praha: Univerzita Karlova
v Praze, Karolinum, 2016.

Životopisy
KALOUS, Jiří 
Hraběcí roky (o básníku Václavu Hraběti)
Vydání první. Praha: Torst, 2015. 

KRÁSNÁ LITERATURA
HANIBAL, Jiří 
Marie Kristýna, 
nejmilejší dcera Marie Terezie. 
Praha: Knižní klub, 2016.

ROSEN, Richard Dean 
Děti, které přežily: osud ukrývaných 
židovských dětí za 2. světové války. 
Praha: Ikar, 2016. 

LITERATURA PRO DÉTI A MLÁDEŽ
DVOŘÁK, Jiří 
Havětník. Praha: Baobab, 2015.

NESBIT, E. 
Pět dětí a skřítek. Praha: Albatros, 2016.

ŠRÁMKOVÁ, Jana
Kuba Tuba Tatubahn. 
Praha: Běžíliška, 2015.

JK.
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JUBILANTI
Jiří Hubáček 90 let
Libuše Bečičková 90 let
Miroslav Prousek 88 let
Květoslava Tužilová 87 let
Taťána Prokopová 86 let
Vladimír Kvoch 80 let
Vlasta Görcsövá 80 let
Věra Matičková 80 let

PŘELOUČÁCI
Vzpomínka

Se zármutkem v srdci si připomeneme,
že nás dne 13. 11. 2015 navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček 

pan Pavel ŠKRHA. 

S láskou vzpomínají manželka
a dcera Pavlína s manželem a dětmi 

Městská knihovna v Pøelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě
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Johanka Klepačová

Říjnové vítání občánků (18. 10.) se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Vítání občánkù

Veronika Králová Viktor Kopečný

Klaudie Mikov



Dne 27. listopadu od 17:00 se již
tra dičně (po deváté) uskuteční Advent-
ní var hanní koncert ve Sboru Tůmy
Přelouč ského. Na varhany bude hrát
Petr Vacek, sbormistr Smíšeného pěvec -
kého sboru Josef Bohuslav Foerster Pře-
 louč. Podtitu lem koncertu bude Vánoční
varhanní hud ba, celý program bude tvo-
 řen ryze vánoč ními skladbami, výjimkou
bude pouze úvod a závěr.

Na začátek koncertu zazní tři posled -
ní skladby ze sbírky Sonáty v tabulatu-
rách italského barokního mistra Dome -
ni ca Zipoliho. Tato sbírka byla vydána

rok před jeho odchodem do Argentiny,
kam byl vyslán jezuitským řádem na mi-
sii, a kde již zůstal. Zazní Toccata all’Eleva -
zione, Pastorale a Toccata all’Offertorio.

Program bude pokračovat Fugou D dur
českého barokního skladatele Bohu sla-
va Matěje Černohorského, jež je pova žo-
 ván za zakladatele české polyfonní ško-
ly. Byl pražským minoritou, krátce pů sobil
v Itálii a zřejmě vyučoval Christopha Wi lli-
 balda Glucka (operního reformátora kla-
 sicismu).

Skladby pro flétnové hodiny Josepha
Haydna vznikly pro tehdy oblíbený hudeb -
ní „přistroj“ bohatších vrstev obyvatelstva.
Vypadal jako věžové hodiny a uvnitř měl
zařízení flašinetového typu s dřevěnými
varhanními píšťalami. Tento přístroj byl
schopen hrát i obtížné skladby a kompo -
novali pro něj kromě Haydna i Mozart
a Beethoven.

Bez francouzských noëlů (vánočních
písní variačně zpracovaných) by byl výčet
vánoční hudby neúplný. Luis Claude Da-

quin, francouzský varhaník doby baroka,
který zastával i funkci varhaníka v pa-
řížském Chrámu Notre Dame, byl i skla-
datel. Zazní jeho Noël Suisse (Švýcarský
noël). 

Dále budeme pokračovat dvěma část-
 mi z Bachova Pastorale, skladbou vznik -
lou za působení v Arnstadtu, která je
zjevně inspirovaná italskou hudbou.

Po Bachovi bude následovat blok ně-
 kolika českých skladatelů:

František Xaver Brixi, svatovítský ka-
pelník, komponoval duchovní i světskou
hudbu v klasicistním slohu, v němž žil.

Zazní jeho Pastorela D dur (skladba s pa -
stýřským námětem). 

Jan Křtitel Kuchař, varhaník strahov-
 ského kláštera a jediný představitel ro-
ko ka u nás, při Mozartových pražských
návštěvách asistoval nácviku a prová-
dě ní jeho oper, je autorem i několika kla-
 vír ních výtahů z nich. Napsal vynikající
sklad by pro varhany, zazní Pastorela C dur,
Fuga a moll a Pastorela D dur. Byl žákem
Josefa Segera.

Jakub Jan Ryba, rožmitálský kantor
a všestranná osobnost, vytvořil pro varha -
ny nedokončenou sbírku Nové svobodné
myšlenky. Kromě toho byly před nedáv-
nem nalezeny na kůru kostela v Bys-
trém u Poličky tři varhanní skladby: Pre-
ludium a dvě Pastýřské předehry, zazní
Pastýřská předehra č. 1. 

Josef Seger, pražský mistr varhanní-
ho umění a barokní skladatel, byl svou
hrou a kompozicemi znán takřka po ce-
lé Evropě. Jeho díla byla vydávána tehdej -
šími osobnostmi hudby (např. Danielem

Gottliebem Türkem, který ho v předmlu-
vě příkladně vychvaloval). Zazní Fuga na
Narodil se Kristus Pán, která je takřka
shodná se sborovým dílem Christus no-
bis factus est. Zřejmě byl žákem Černo-
horského.

César Franck byl stěžejní osobností
francouzského romantismu a varhanní
hudby jako takové. Jeho kompozice by-
ly přímo inspirovány varhanami geniál-
ního stavitele Aristida Cavaillé-Colla, kte-
 ré stály i v kostele sv. Klotildy v Paříži, kde
Franck hrál. Ze sbírky s příznačným ná-
zvem Varhaník zazní Vieux Noël (Starý
noël). Tato skladba zpracovává téma Da-
quinovy skladby, která v programu již
zazněla. 

Luis Vierne, takřka nevidomý varhan -
ní virtuóz a skladatel, byl na pařížské
konzervatoři žákem Césara Francka, ja-
ko varhaník působil v Chrámu Notre
Da me v Paříži. Při komponování užíval
Braillovo notové písmo. Skladba Berceu -
se (Ukolébavka) je z cyklu 24 skladeb ve
volném stylu. Místo a okolnosti jeho sko-
 nu jsou téměř symbolické – zemřel při
var hanním recitálu za svými milovanými
notredamskými varhanami.

Závěr programu obstará Sortie d moll
z cyklu Heures mystiques (Mystické ho-
diny) Léona Böellmanna. Tento autor se
proslavil efektní Gotickou suitou pro var-
 hany.

Na všechny příznivce varhanní hudby
se těší členové CČSH Přelouč a varhaník.

BcA. Petr Vacek, DiS.
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Adventní varhanní koncert ve Sboru Tùmy Pøeloučského

9. Adventní 
varhanní koncert
„vánoční varhanní hudba“

Sbor Tůmy Přeloučského
v Přelouči

27. listopadu v 17:00
Varhany: Petr Vacek

Vstupné je dobrovolné.



Nabídka bezplatných semináøù
pro pečující v okrese Pardubice

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vám touto ce -
stou nabídli pomoc při péči
o své blízké a informovali
Vás, že se Domov u fontá-
ny Přelouč stal partnerem
projektu:
„Neformální pečovatelé
v okrese Pardubice – pod-
 pora jejich kompetencí

a systémové spolupráce“, ve kterém můžete bezplatně získat
znalosti a dovednosti potřebné při provádění domácí péče.

Jedná se o celkem 10 seminářů na různá témata (např. po-
 moc při podávání jídla, příprava stravy, pomoc při osobní hy-
gieně, polohování apod.).

Dále je v projektu možné zúčastnit se odborných stáží, napří -
klad v Domově u fontány, kde Vás pracovníci přímé péče naučí na
figurantech konkrétní úkony (zvedání, ukládání, posazová ní,
polohování, převádění nebo převážení po bytě apod.) tolik po-
třebné při péči o Vašeho blízkého.

Součástí projektu je též setkávání osob pečujících o rodin -
ného příslušníka v prostorách Domova a možnost si vzájemně
vyměňovat s ostatními pečujícími zapojených do projektu zku-
še nosti či sdílet, pokud bude zájem a potřeba, i své prožitky
a obavy. V případě zájmu může být u těchto setkávání např. pří-
 tomna sociální pracovnice nebo zdravotní sestra.

Pokud byste o toto vzdělávání měli zájem, kontaktujte pro-
sím do 16. 11. 2016 Bc. Barboru Měkotovou na e-mail barbo -
ra.mekotova@domovufontany.cz nebo na telefon 601 330 388.

S přátelským pozdravem
PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA
ředitelka Domova u fontány

Informace k projektu 
„Neformální pečovatelé v okrese Pardubice – 

podpora jejich kompetencí a systémové spolupráce“

Projekt byl zahájen 1. 9. 2016

V rámci projektu budou školeny tyto tematické vzdělávací okruhy:

 Seznamte se: co nabízí a jak funguje místní pečovatelská
služba, na koho se obracet

 Seznamte se: co nabízí a jak funguje místní domov pro se-
niory a domov se zvláštním režimem, na koho se obracet

 Seznamte se: co nabízí a jak funguje místní pobytová odleh -
čovací služba, na koho se obracet

 Pečujeme doma 1 – strava
 Pečujeme doma 2 – hygiena
 Pečujeme doma 3 – prevence proleženin
 Pečujeme doma 4 – práce s pomůckami
 Pečujeme doma 5 – inkontinence
 Pečujeme doma 6 – krizové stavy
 Pečujeme doma 7 – pryč s bariérami

V návaznosti na realizované semináře bude tedy organizo-
 vána tematická stáž neformálních pečovatelů.

Vzdělávání je pro všechny účastníky bezplatné a bude zahá -
jeno na začátku roku 2017.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na kontakty uvedené
v průvodním dopise.

Dobrovolníci opět rozzáøili 
volné chvíle našich klientù

Do Domova u fontány pravidelně docházejí dobrovolníci
s dobrovolnického centra Charity Přelouč, aby zpestřili volné
chvilky našich klientů. Tito dobrovolníci však nejsou jediní, kte-
 ří se rozhodli svůj čas věnovat obyvatelům našeho Domova. Již
od minulého roku intenzivně spolupracujeme s portálem Za-
pojimse.cz a díky tomu si nás mohou vyhledat zaměstnanci
společensky odpovědných firem, aby strávili jeden pracovní den
v roce ve společnosti našich klientů.

Z mnoha organizací si v říjnu vybrali právě náš Domov za-
městnanci firmy ČSOB a dle jejich slov nelitovali. Díky přívětivé -
mu podzimnímu počasí mohli s našimi klienty strávit příjemné
chvilky na čerstvém vzduchu, ať už projížďkami v zahradě nebo
výletem do města. Na odpoledne byla pro naše klienty napláno -
vaná prohlídka historických částí města Přelouč, a díky dobro-
 volníkům z ČSOB a dobrovolnického centra Charity Přelouč se
této prohlídky mohlo zúčastnit hned několik klientů na vozíčku,
což by bez pomoci dobrovolníků nebylo možné.

Kromě procházek si klienti užívali i spoustu dalších oblíbe -
ných aktivit – spolu s dobrovolníky hráli společenské hry, strá-
vili čas příjemným rozhovorem nebo četbou. Přání každého
klienta bývají různá, a proto jsme pro každého vybírali právě
takové činnosti, ze kterých mají největší radost.

Děkujeme firmě ČSOB, že umožnila svým zaměstnancům vě-
 novat jeden pracovní den seniorům v Domově u fontány. Velké
poděkování patří ale především samotným dobrovolníkům, kte-
ří se 17. října do dobrovolnického dne zapojili. Věříme, že i pro
ně byl čas strávený s obyvateli našeho Domova smysluplně vy-
užitý a odnesli si z něho nové zkušenosti a příjemné zážitky.
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Okénko z Domova u fontány



„Sandstein verbindet – pískovec spojuje“
je název pětidenního projektu, kterého se zúčastnili žáci 9. A
a 8. B. Uskutečnil se v dětském centru „An der Grenzbaude“
v Sebnitzu. Němečtí partneři našich žáků přijeli z Pirny. Pobyt
začal jazykovou animací a poznávací hrou v areálu, při které
se děti musely ve smíšených skupinkách domluvit, aby splnily
zadané úkoly. Bylo vidět, že první překonávání jazykové bariéry
jim sice dělá problém, ale zároveň je baví. A tak to bylo i při
dalších činnostech, ať to byl celodenní výlet s GPS a hledáním
kešek, při kuželkách, diskotékách, v lanovém parku nebo zážit -
kovém bazénu. Někteří jedinci vynikli svou odvahou na vyso-
kých lanech, jiní projevili svou kreativitu při práci s pískovcem

pod vedením sochařky Ch. Stoebe, která výtvory našich žáků moc
chválila. Na česko-německém večeru se podával guláš s český -
mi knedlíky a bramborový salát s opečenou klobásou, v progra -
mu zněla čeština i němčina, děti si vzájemně rozdaly dárky.
Všichni se přesvědčili o tom, že myšlenka „Hranice je jen čára
na mapě…“, platí. Poslední den nastalo smutné loučení, ale
návštěva dinoparku v Kleinwelce vrátila všem dobrou náladu.
Celý „setkávací týden“ se spoustou zážitků se náramně vyda-
řil i díky počasí, službám Autodopravy Peml a sponzorským da-
 rům od pana Malinského a Města Přelouče. Děkujeme.

Podzimní sběr papíru
Ve dnech 18. až 20. října proběhl podzimní sběr papíru.

Dě  kujeme všem 259 žákům, kteří se zúčastnili, zejména je-
 jich rodi čům a prarodičům, kteří sběr přivezli, a pomocníkům
z 8. a 9. roč níku, kteří pomáhali naplnit dva kontejnery. Celkem
se nashromáždilo asi 18,9 tun papíru. Získané peníze, které
při budou do pokladny Klubu přátel školy, budou použity pro
potře by žáků a nejlepší sběrači dostanou sladkou odměnu.
V zimním období se opět bude sbírat sušená pomerančová
a citronová kůra. 

Ohlédnutí za øíjnovými akcemi
§ Žáci 1.–3. ročníku si užili hudebně vzdělávacího pořadu „Hu -

dební pohádky“ v podání Komorního orchestru P. Hobojky.
§ Všechny tři třetí třídy postupně navštívily městskou knihovnu.
§ Prvňáčci byli na návštěvě u paní ředitelky a její zástupkyně.
§ Vybraní zájemci z 2. stupně absolvovali koncert České filhar -

monie v Rudolfinu Praha.
§ Sportovci ze 7. a 8. tříd se zúčastnili okrskového kola v mini -

kopané v Cholticích.
§ Žáci všech tříd 2. stupně prohlubovali své znalosti o ochraně

člověka za mimořádných událostí.
§ Prostřednictvím výukového programu Planeta Země 3000 se

žáci 2. stupně přenesli na souostroví Filipíny. V multimediál -
ním programu nazvaném „Filipíny – za obry a trpaslíky“
poznali mnoho zajímavého o této pro nás exotické zemi.

§ Před podzimními prázdninami se uskutečnila tradiční akce
„U školy snad straší?“.

O některých akcích, které proběhly na konci měsíce, bude -
me podrobněji informovat v příštím čísle.
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Interhaf u nás ve škole
Interhaf je původně název chovné sta-

nice airedale terierů. Od roku 2008 tito psi
se svou chovatelkou začali navštěvovat škol-
 ní zařízení s představením zaměřeným na

bezpečné chování dětí a dospělých ke psům.
Program je založen na vyprávění, rozhovo -
rech a živých vstupech psů. Vystupují aire-
dale terieři, jejichž povaha vyniká vysokou
inteligencí, učenlivostí, ochotou k práci, od-
 daností a vřelým vztahem k dětem. V pro-
 gramu ukazují chování, které je pro psa
při rozené. Chovatelka odpovídá na otázky,
proč i hodný pes může kousnout a jak se
tako vým situacím vyhýbat. Vede k ohledu -
plnos ti a správnému zacházení se zvířaty,
nácviku bezpečného chování a porozumě -
ní rizikovým situacím.

Mgr. V. Vašíčková

Jak funguje mozek?
Žáci prvního i druhého stupně naší ško-

 ly se zúčastnili zajímavého výukového pro-
 gramu s názvem „Mozek“, který pro naši ško-
 lu připravil pedagog p. Zezula ze Svitav.

Aby žáci všemu porozuměli, byli rozdě-
 leni do několika věkových skupin. Na za-
čátku programu se všichni stali svědky po-
kusu, díky kterému zjistili, že jim do hlavy
nikdo znalosti a vědomosti nenalije ani ji-
nak nepřikouzlí, a že se v životě budou mu-
 set vše naučit sami. Navíc dostali několik
cenných rad a typů, jak si učivo co nejlépe
zapamatovat a jakou roli při tom hrají lid-
ské smysly.

Program byl doprovázen spoustou ná-
zorných funkčních modelů, z nichž nejza -

jí mavější byl obrovský model mozku s neu-
 rony. 

Na závěr si mohli žáci prakticky vyzkou -
šet funkce mozku a mozkových buněk při
soutěžích a získat pěkné ceny. 

Mgr. A. Školníková

Jak si správně čistit zuby
Od školního roku 2013/2014 pravidel -

ně jednou ročně rádi vítáme na naší škole
studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové
z magisterského studijního programu Zub-
 ní lékařství. V rámci projektu Dental Pre-
 ven tion Curadon Czech s. r. o. s dětmi přímo
nacvi čují správné metody čištění zubů. Vy-
světlují jim, jak o své zuby správně pečovat,
jaký používat kartáček a jak často navště -
vovat zubního lékaře. Kdo má zájem, může
si vše názorně vyzkoušet na zvětšeném mo-
 delu zubů.

Přednášky si tentokrát připravili studen -
ti Ivana Smutná a Lukáš Kazda. Děkujeme
jim za odborně vedenou přednášku a pře -
de vším za hezký přístup k dětem. Již nyní
se těšíme na další spolupráci s budoucími
zub ními lékaři.

Mgr. M. Černohlávková

Basketbalový projekt 
„Jr. NBA League“

Děti ve věku 10–11 let dostaly jedineč -
nou příležitost alespoň na jednu sezónu za-
 žít pocity těch nejlepších basketbalových
hráčů klubů NBA. V České republice se to-
tiž spustil projekt, který tento zážitek dětem
umožní.

Basketbalový turnaj, který kopíruje her-
 ní systém NBA, přinese dětem z 30 škol
v ce lé České republice prožitky spojené

s nejprestižnější basketbalovou ligou svě-
ta. Každý basketbalový tým, který zastupu -
je jednu z 30 zúčastněných škol, dostal
na základě draftu přidělený jeden z týmů
NBA, v jehož barvách budou děti nastupo -
vat v rám ci soutěže.

Týmy jsou rozděleny podle regionů do
6 divizí. V každé divizi je 5 týmů, které v zá-
 kladní části hrají pouze mezi sebou. Hraje
se systémem každý s každým 2x. Celkem
tedy každý tým čeká 8 zápasů v 10 kolech.
V základní části proběhnou v každé divizi.

Projekt, jehož hlavním cílem je propa-
govat basketbal po celé České republice je
podobně realizován po celém světě. Samot -
ná NBA se na organizaci aktivně podílí. Po -
slání Jr. NBA League je ukázat a učit hod-
noty, na kterých nejen NBA, basketbal, ale
i sport obecně stojí. Kromě propagace ba-
 sketbalu má tak turnaj za cíl naučit děti
fair play, týmové hry, pracovitosti, respektu
a v neposlední řadě také vášeň a zapálení
nejen pro sport. Patronem projektu se stal
Jiří Welsch, bývalý hráč z NBA.

Vstupní draft soutěže proběhl v úterý,
11. 10. 2016 v pražské hale Královka. 

Z každé školy se ho zúčastnil vedoucí
školního výběru a kapitán týmu. Naši školu
zde zastupoval učitel Martin Bulušek a žák
Aleš Kysilka, kteří přivezli, kromě upomínko -
vých předmětů, 15 basketbalových dresů tý-
 mu Chicago Bulls, který jim byl vylosován.

Hráči naší školy se v Pardubické divizi
postupně střetnou s týmy Indiana Pacers
(ZŠ Resslova Pardubice), Detroit Pistons
(ZŠ Polabiny III Pardubice), Cleveland Ca-
valiers (ZŠ Studánka Pardubice) a Milwau -
kee Bucks (ZŠ Zámecká Litomyšl).

První kolo bylo odehráno ve čtvrtek
20. 10. 2016, další potom 3. a 10. 11. v par-
 dubické hale na Dukle.

Mgr. M. Bulušek
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

NNAABBÍÍDDKKAA  SSTTUUDDIIJJNNÍÍCCHH  OOBBOORRŮŮ
PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22001177//22001188

q OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

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

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

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

q TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

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

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

DDNNYY  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ
AA  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  OODDPPOOLLEEDDNNEE

GYMNÁZIUM SOŠ

3. 11. 2016 15.00 – 18.00 25. 11. 2016 13.00 – 18.00
1. 2. 2017 15.00 – 18.00 26. 11. 2016 8.00 – 12.00

11. 1. 2017 13.00 – 18.00

PROJEKT EU OPVK VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Již druhým rokem bude naše škola pokračovat v realizaci

projektu EU OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdě-
 lávání na středních školách Pardubického kraje“. Odborné učeb-
 ny a dílny, vybavené v rámci projektu, navštíví v rámci partner -

ství se ZŠ žáci obou přeloučských základních škol a také ško-
láci z Choltic a Heřmanova Městce. 

Současně bude pro všechny zájemce organizován kroužek
zaměřený na rozvoj grafických dovedností. Z dotačního fondu
Pardubického kraje budou také částečně kryty náklady na dal-
ší dvě aktivity projektu – devět exkurzí zaměřených na přírodo -
vědné a technické vzdělávání a v každém ročníku celkem šest
laboratorních prací a cvičení z fyziky, chemie a biologie.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU
V úterý 18. října se němčináři septimy a oktávy zúčastnili pre-

 zentace Do Německa na zkušenou – Versuchs mal in Deutsch-
land, s kterou k nám na gymnázium přijela referentka Česko-
-německého fóra mládeže. Studenti se dozvěděli o mož nostech
studia v Německu, získali povědomí o mezinárodních akcích
mládeže, výměnných pobytech a stážích mladých lidí z různých
koutů světa. Dostali tipy, jak se přihlásit na workcampy a work -
shopy, seznámili se s dobrovolnickou prací v zahraničí. Nyní už
je na každém jednotlivci, zda ho některá z prezentovaných mož-
 ností zaujala a „do světa“ na zkušenou vyrazí.

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU PARDUBICE
I v letošním roce se sekce anglického jazyka zapojí do pro-

jektu Student-mentor-tutor:prohloubení spolupráce s praxí, kte-
 rý organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Univerzity Par-
 dubice. Studenti učitelství anglického jazyka budou v průběhu
podzimu navštěvovat vybrané hodiny anglického jazyka na na-
 ší škole, pozorovat práci vyučujících a žáků a sbírat data pro pe-
 dagogický výzkum. Věříme, že tyto návštěvy budou přínosem pro
jejich budoucí pedagogickou praxi.

ADAPTAČNÍ DEN V PRIMĚ
Je už zažitou tradicí, že noví žáci primy mají během září k dis-

 pozici jeden den k tomu, aby se navzájem více poznali a zahá -
jili tak školní rok v novém prostředí neobvyklou formou.

Jak se ukázalo, pátek 16. září 2015 byl pro takovou akci ja-
 ko dělaný. Slunečné, v podstatě prázdninové počasí přímo vybí -
zelo k výletu do přírody. První hodina byla věnována informa-
tivní přednášce výchovné poradkyně PhDr. Jany Horákové, kde
se studenti dozvěděli nejen důležité informace o organizaci stu-
 dia na víceletém gymnáziu, ale také získali pár cenných rad
a tipů na to, jak se co nejlépe vypořádat se studijními povin-



nostmi, které na ně v příštích letech čekají. Pak už jim ale nic
nebránilo vydat se na malou výpravu mimo školní škamna.

Na přeloučských Labišťatech na ně čekala týmová hra v pří-
 rodě, při níž se pokoušeli o bezpečné a rychlé rozdělání ohně,
malá dobrodružná procházka k řece a nakonec i chutné po-
 kr my, vlastnoručně zhotovené na připravených ohništích. Ne
všechny sice dosahovaly kulinářské extratřídy, mnohem důleži-
 tější ale byly pro všechny zúčastněné nově se rodící přátelské
vazby v kolektivu, který se na příštích osm let stane pro třicet
primánek a primánů jakousi „druhou rodinou“.

SPORTOVNÍ KURZ 2016
V pátek 2. září 2016 ve večerních hodinách odjeli gymnazis -

té ze sexty a septimy na sportovní kurz do chorvatské vesnič-
ky Sveti Filip i Jakov. Po ubytováni v apartmánech asi 50 m od
moře pro ně byl připraven pestrý program, zahrnující jak tradič -
ní hry a pohybové aktivity, tak poznávací výlety po okolí jadran -
ského letoviska. V pondělí tak navštívili Národní park Krka a ve
čtvrtek souostroví Kornati. Během pobytu si mohli prohlédnout
romantická zákoutí nedalekého města Biograd na Moru a při
zpáteční cestě pak turistickou mekku Chorvatska Zadar.

Ve sportovním itineráři nechyběl plážový volejbal, vodní pó-
 lo, jóga, jízda na kolečkových bruslích nebo šnorchlování. Po-
my slným vrcholem každého kurzu byl jako každý rok závod
v triatlonu, složený kromě obligátního plavání a běhu také
z ne tradiční disciplíny, která měla prověřit kuchařské dovednos -
ti účastníků. 

Počasí bylo nádherné a až na drobné výjimky sportovnímu
kurzu přálo. I proto se stal pro sportovkyně a sportovce přelouč -
 ského gymnázia krásným zakončením prázdnin 2016.
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SLOVANSKÁ EPOPEJ
Nevíte li, jak strávit jeden hezký den, nabízím všem bezva tip.

V jeden zářijový čtvrtek jsme naložili 30 žáků výtvarného oboru
do vlaku směr Praha a bylo vyhráno. 

Cílem naší výpravy se stal soubor maleb Alfonse Muchy, mo-
 numentální dílo, které je dočasně umístěno v Národní galerii ve
Veletržním paláci – Slovanská epopej.

Exkurzi jsem naplánoval s komentářem lektorky, která o Mu  -
chově díle vyprávěla takřka dvě hodiny a byla vážně výborná.
Sama jako by byla jednou z postav z komentovaných obrazů.

Mile jsem byl potěšen pozorností našich žáků a jejich ini -
ciativou při plnění detektivního úkolu zadaného půvabnou lek-
 torkou, kterým bylo hledání detailů z dvaceti děl Alfonse Muchy.

Jelikož jsem někdy nezmar, objednal jsem ještě jednu mi-
lou slečnu, tentokráte z budovy Veletržního paláce, aby našim
žákům přiblížila okolnosti vzniku Veletržního paláce, ujasnila po-
 jem funkcionalismu v architektuře a nahodila představu o sbír-
 kách ukrytých v jednotlivých patrech Národní galerie. 

Veletržní palác nabízí jak programy pro školy, tak i víkendo -
vé akce pro děti a rodiče. 

Máte chaos v hlavě ze současného a moderního umění? Ne-
 ní nic lehčího než naskočit do vlaku, zatavit se v Praze a nechat
si vše objasnit lektorkami z Veletržního paláce nebo jiných kul-
 turních institucí. 

Jan Vojtíšek, 
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ

Orchestr a mažoretky v Mladé Boleslavi
O státním svátku 28. 9. náš orchestr ani mažoretky nezahá -

lely a vypravily se do Mladé Boleslavi, kde probíhal 1. ročník
festivalu dechových orchestrů Grand Prix 2016. Festival pořádá
Svaz hudebníků ČR a na první ročník pozval 5 předních českých
velkých dechových orchestrů se svými skupinami mažoretek. Po
krátkém ranním průvodu a dopoledním společném vystoupení
všech zúčastněných následovalo samostatné vystoupení jed-
notlivých kapel na mladoboleslavském fotbalovém stadionu.
Finále celého klání patřilo našemu orchestru a mažoretkám. 

Michal Chmelař

Koncert dechového oddělení v Praze
Od loňského školního roku naše škola spolupracuje z jed-

nou z největších pražských základních uměleckých škol – ZUŠ
Tau ssigova, Praha 8. Na jaře žáci a učitelé této ZUŠ přijali
pozvání do Přelouče, aby zde koncertovali společně s našimi

16 Přeloučský ROŠT

w   Pøeloučské školství                                                                                              

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



žáky. 14. 10. na oplátku vybraní žáci dechového oddělení na-
ší ZUŠ reprezentovali v Praze. Vystoupilo flétnové kvinteto Ivy
Jun kové, žesťové kvarteto Radky Chmelařové a na lesní roh za-
 hrála Kateřina Soukupová. Koncert se konal v krásném sále
ZUŠ Taussigova, kam se za necelý měsíc vydáme znovu. Bu-
dou se zde totiž konat interpretační kurzy Minihorn, kterých se
s žáky hornové třídy pravidelně účastníme.

Michal Chmelař

Opera nás baví
19. 10. se v naší škole nejen pro žáky pěveckého odděle-

 ní uskutečnilo první promítání opery v sále ZUŠ. Žáci si mohli
vychutnat provedení Mozartovy opery Kouzelná flétna od oprav-
 du špičkových interpretů. Promítán byl záznam televize BBC
z Královské opery Covent Garden v Londýně. Naše škola v po-

slední době pořídila několik nejnovějších záznamů například
z Metropolitní opery v New Yorku nebo z festivalů v Zurichu
nebo Salzburku, takže se žáci mohou těšit na další promítání
nejen opery, ale také třeba muzikálů. 

ZUŠKA DÌKUJE
Umělci jsou taky jen lidé s běžnými potřebami a potřebou

zázemí. Během loňského školního roku došlo několikrát k pro -
blémům s ucpaným odpadem, a věřte, že taková věc dokáže
rychle vrátit do reality i ty nejumělečtější duše. Během prázdnin
byly díky vstřícnosti zřizovatele v přízemí budovy zrekonstruová -
ny odpady, sociální zařízení a úklidová místnost a upraveno WC
pro invalidy. Děkujeme našemu zřizovateli, městu Přelouč, za
velké vylepšení podmínek pro žáky, učitele i další návštěvníky
naší školy. Petra Lojínová
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Říjnové zprávy z VOLANTU 
Zima se kvapem blíží, listí padá a už za sebou máme řadu

podzimních dní strávených společně v klubu. V říjnu se kona la
jedna z nejoblíbenějších akcí roku Halloween. V běžném živo -
tě není strach vůbec žádaný ani vítaný, ale když se jedná o zá-
bavu, děti se moc rády bojí a překonávají sami sebe. A i letos
se pořádně vyřádily. Týmy soutěžily o nejlépe vydlabané dýně,
nejchutnější a nejnápaditější halloweenské občerstvení, nejdě -
sivější strašidla atp. Výtvarnice Jarmila Jiravová nám opět po-
 mohla proměnit děti v přízraky, strašidla, mrtvoly a jiné děsivé
tváře. Potom si děti vyrobily lampionky a po setmění se vyrazi-
 lo do zahrady mezi stromy, kde už na ně čekaly ohavné, odva -
hu žádající úkoly. Nakonec ale byli všichni za statečnost od-
 měněni a společně jsme ještě chvíli poseděli u ohně a opekli si
buřty. V městské knihovně byly celý měsíc vystaveny obrazy
vyrobeny jako vzpomínky na léto. Možná, že se ještě stihne-
te zajít podívat, jak se nám dílka vydařila. Jinak jsme, jak jinak,
než dělali domácí úkoly, doučovali se a s nejmenšími se věno -
vali předškolní přípravě. Hráli jsme si, sportovali, vařili a pekli,
z keramiky jsme vyráběli kasičky a lístkové zvonkohry a vůbec
jsme tvořili celý měsíc všechno možné z barevného podzimní-

 ho listí. Rádi bychom, i když zřejmě s velkým zpožděním, podě -
kovali Renatce Janecké, která nám zanechala v městské kni-
hovně sladkosti a výtvarné potřeby pro děti do klubu. Moc moc
děkujemeJ! A také bychom rádi mezi námi přivítali novou do -
brovolnici paní Ilonu a doufáme, že se jí u nás v klubu bude
líbit, budeme si rozumět a dlouho u nás vydrží☺. 

Naše služby 
Klub VOLANT Po – Čt 13.30 – 17.30
Informační centrum Po a Čt 13.30 – 17.00
Dohody o výkonu pěstounské péče tel. 773 001 046

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
www.volantops.cz, e-mail: volantops@seznam.cz,

tel. 773 001 046

18 Přeloučský ROŠT

w   Napsali nám                                                                                                              



Výprava světlušek do Jankovic
O posledním slunečném víkendu jsme se vypravili na pře-

spání do přírody. Po příchodu na místo jsme si nejdříve posta -

vili stany a po večeři jsme si užívali ohně, kytary a zpěvu. Další
den jsme si stihli zahrát pár her, uvařit oběd v kotlíku na ohni
a dojít zpátky k rodičům do Přelouče.

Hana Chalupová

Pøespání plamínkù v klubovně
V pátek jsme se sešli jako vždy o půl páté na normální schůz-

 ku. Hned na začátku jsme si představili celoroční hru, ve které

budeme zjišťovat jak se co vyrábí. Během pátku jsme si stihli
zahrát nějaké hry, zazpívat si, zjistit recept na vánočku, upéct si
ji a podívat se na film. Ráno jsme posnídali domácí vánočky
a vyrazili jsme na prohlídku do pekárny. Pán nás provedl po
celé pekárně a ukázal nám stroje v běhu.

Katka Elisová

Výlet vlčat na Oheb
Vlčáci první říjnový den vyrazili na svoji první letošní výpra -

vu. Za skvělého počasí jsme společně zahájili celoroční hru „Ta -

ju plný ostrov“, uvařili si oběd, brodili řeku, zdolávali Oheb a vy-
chutnávali krásné výhledy… Prostě super výlet.

Lukáš Spurný

Støediskový výlet do Hostinného
Třetí říjnový víkend vyrazilo celé naše středisko, od plamín -

ků až po skauty, skautky a jejich vedoucí, do krásného městeč -
ka Hostinné v Podkrkonoší. Celý víkend byl ve znamení naše -
ho kulinářského umění, protože jsme se jako středisko snažili

získat michelinskou hvězdu. V týmech jsme připravili celkem
5 různých jídel (slaný závin, sladké jednohubky, chlebíčky, …).
Hvězdu jsme nakonec po velkém kuchařském úsilí získali a do-
 konce nám ji předával sám „pan Pohlreich“. 

Iva Mrvíková
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Pravidelná činnost Domu dětí a mládeže zahajuje činnost
zpravidla v měsíci říjnu, s výjimkou Hasičů, kteří pracují s dětmi
prakticky celý kalendářní rok. Jezdí s dětmi na závody v požár ním
sportu, pořádají letní pobytový tábor a systematicky se budou -
cím hasičům věnují již od předškolního věku. V tomto škol ním
roce se nám podařilo otevřít přes 70 zájmových útvarů, samo -
zřejmě hlavně díky našim obětavým vedoucím, kteří se dětem
a mládeži věnují na úkor svého volného času. Celkový počet
návštěvníků kroužků a kurzů je okolo 650. Věková hranice na-
 šich návštěvníků je prakticky neomezená, od dvouletých dětí
v klubu Klubíčko, po dospělé v jazykových a rukodělných kur-
zech. Tradičně budeme opět spolupracovat se ZŠ Přelouč Sme-
tanova, ZŠ Přelouč Masarykovo náměstí, Gymnáziem a SOŠ Pře-
 louč a ZŠ Semín. 

Drakijáda 2016
Po několika letech čekání na příznivé povětrnostní podmín -

ky jsme se konečně dočkali. 
Dne 8. 10. proběhla na hřišti rugby tradiční Drakijáda. Potě-

 šil nás zájem dětí i dospělých, většinu draků se nám podařilo
dostat úspěšně do vzduchu. Všechny děti byly po zásluze slad-
ce odměněny.

Připravujeme:
Šachový turnaj

S podzimem a zimou přichází opět šachové klání mezi zá-
kladními školami a gymnáziem a SOŠ. Turnaj bude zahájen nej-

 prve školními koly, nejlepší šachisté z každé školy postoupí
do finálového turnaje „O pohár místostarosty Přelouče“. Foto-
grafie je z finálového turnaje minulého školního roku.

Začal podzim, skončily slunné dny, a proto se
bude program našich setkání přesouvat pod
střechu. I naše památky pomalu uzavírají své
dveře a budou se víc věnovat úklidu, restaura -
ci a vytváření nových expozic. 

Náš říjnový program vyplnila ještě návštěva Svitav, které by-
 ly dříve nazývány Západomoravským manšestrem. Město totiž
proslulo textilním průmyslem. Z tohoto období se ve městě na-
cházejí nádherné vily místních podnikatelů, významných rodá -
ků a představitelů města. Pracovník místního muzea nás pro-
vedl nejdříve místním (mimo jiné krásným) hřbitovem, kde se
nacházejí náhrobky vytvořené renomovanými architekty pro vý-
 znamné osobnosti. Svitavské náměstí patří mezi nejdelší v Če-
sku a nabízí ukázky různých stavebních slohů a prakticky obě
strany lemuje podloubí. Končili jsme ve vile místního rodáka
Ottendorfera s krásným sálem. Na závěr nás čekaly ještě expo -
zice místního muzea, t. j. sbírka praček, výstava drátěných před-
 mětů slovenské autorky, sál s panely ze života doktora Oska-
ra Schindlera, který se ve Svitavách narodil.

Návštěvu nejvzdálenějšího města Pardubického kraje roz-
 hodně doporučujeme. Když si vyberete trošku teplejší den než
my, nebudete litovat. Překvapí vás i bývalá textilní továrna, která
nyní slouží obyvatelům města jako kulturní stánek, učňovská
restaurace, jsou zde prostory i pro klubovou činnost a jmenuje
se Fabrika. Všech 17 členů Klas(u) bylo s návštěvou spokojeno.

Kubátovi

Na problémy nejste sami
Seminář s tímto názvem pořádá pro veřejnost Klub aktivní

senior (Klas) v úterý 8. 11. 2016 v 15.00 hodin v zasedací míst-
 nosti MÚ (3. Patro). 

Bude se hovořit o problematice darování, dědění a finan -
ční gramotnosti. Připravte si dotazy. 

Projekt zajišťuje Občanská poradna z.s. Pardubice. 
Vstup volný. 
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč

Klub aktivní senior (KLAS)



Dobrý den vážení čtenáři. Dnes jsem
si pro vás připravil zajímavé recepty, kte-
 ré mají původ v kuchyni jedné šikovné
hospodyňky nedaleko Znojma. Jídla mně
velice chutnala. Z tohoto důvodu jsem se
rozhodl, že vám něco o nich napíši. A ješ-
 tě jedna poznámka – nejsou vůbec fi-
nančně náročná a uvaří je skoro každý. 

HOVĚZÍ POLÉVKA TROCHU JINAK
Co budete potřebovat: kousek hovězího
na polévku, cibuli, kořenovou zele ni-
nu – mrkev, petržel, celer, sůl, pepř, Po -
dravku, dva lístky bobkového listu, kost-
 ku hovězího bujonu, rohlíky, vajíčko,
olej na smažení.
Postup: v mírně osolené vodě pozvolna
vařte maso s oloupanou cibulí a bobko -
vým listem. Asi ve dvou třetinách vaření
přidejte pokrájenou zeleninu a bujon. Po
uvaření vyndejte maso, pokrájejte na ma-
 lé kostičky a vraťte do polévky. Dochuť-
te. Rohlíky nakrájejte na tenká kolečka,
obalte v rozšlehaném vajíčku a dozlato-
 va opečte na rozpáleném oleji. Přidávej -
te je do talířů s nalitou polévkou. 

MORKOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: morkové kosti, ci-
 buli, kořenovou zeleninu, sůl, pepř, Po -
dravku, kostku masoxu.
Postup: v osolené vodě nejméně dvě ho-
 diny zvolna vařte morkové kosti. Než za-
čnete vařit, musíte se rozhodnout, chce-
te-li si udělat morkové knedlíčky či ne. Na
knedlíčky je totiž třeba morek vyjmout
ještě před vařením. V druhé polovině va-
ření přidejte ke kostem celou oloupanou
cibuli, pokrájenou zeleninu, masox. Bu-
dete-li si dělat knedlíčky, což doporučuji,
nechte v polévce nějakou kost s morkem,
ať je silnější vývar. Po uvaření jej vyklep -
něte zpět do polévky a rozmačkejte. 

PŘÍPRAVA KNEDLÍČKŮ
Budete potřebovat: syrový morek, vajíč -
ko, strouhanku, trochu mléka, krupi-
ci – vše po lžičkách, špetku soli, pepře
a mletého nového koření. 
Postup: strouhanku zvlhčete mlékem. Mo-
 rek vidličkou rozmačkejte, přidejte vejce,
koření, sůl, krupičku a navlhčenou strou-
 hanku. Vypracujte mírně tuhé těsto. Vzhle-
 dem k tomu, že těsto je mastné, doporu -
čuji dělat knedlíčky malou lžičkou a ihned
je vkládat do vroucí polévky. Vařte je asi
5 minut. 

PLNĚNÉ PAPRIKY V ZELÍ
Co budete potřebovat: paprikové lusky,
mleté vepřové maso, vařenou rýži, ci-
 bu li, hladkou mouku, sádlo, hlávkové
ze lí, sůl, mletý pepř, krupicový cukr,
ocet
Postup: jemně nasekanou cibuli smíchej -
te s masem a rýží v poměru 1 díl masa –
1 díl rýže, osolte, opepřete a dobře pro-
míchejte. Z paprikových lusků odstraňte
jadérka a vnitřek naplňte masovou smě-
 sí. Zelí nakrájejte na tenké nudličky. V mí-
 se je přiměřeně prosolte a dobře promí-
chejte. Polovinou zelí vyplňte dno remos ky
(pekáče). Na ně položte naplněné lusky
a zakryjte zbylým zelím. Podlijte horkou
vodou, zakryjte a pečte asi 45 minut. Po-
té lusky vyjměte. Ze sádla a mouky udělej -
te světlou jíšku, vmíchejte do zelí a ješ tě
krátce poduste. Na závěr zelí dochuťte cu-
 krem, případně octem. Lusky vraťte k ze-
lí na prohřátí. Podávejte s bramborem. 

SALÁM V BRAMBOROVÉM ŽUPANU
Co budete potřebovat: kolečka měkké-
ho salámu o síle méně než 1 cm silná,
uvařené brambory ve slupce, hrubou

mouku, vajíčko, sůl, olej na smažení,
kapku mléka. 
Postup: teplé brambory oloupejte a na
jem ném struhadle nastrouhejte. Přidejte
mouku, vajíčko, sůl a kapku mléka. Vypra -
cujte tužší těsto, Na pomoučeném vále
z těsta vyválejte placku silnou 0,5 cm. Na
jednu její polovinu rozložte kolečka sa-
lámu a druhou vše zakryjte. Vykrajovát-
kem přikrytá kolečka salámu vykrájejte.
Okraje smačkejte k sobě a na oleji dozla -
tova opečte. Podávejte s kysaným zelím. 

Závěrem jednu chuťovku.

SÝROVÁ POMAZÁNKA NA TOPINKY
Co budete potřebovat: sýr na strouhání,
natvrdo uvařená vajíčka, nakláda né
okurky, cibuli, sůl, mletý pepř, tatar-
skou omáčku, stroužek česneku (dle
chuti) mletou sladkou papriku na po-
sypání. Můžete si přidat i kousek měk-
 kého salámu. 
Postup: sýr jemně nastrouhejte, cibuli, okur-
 ky, vajíčko, (salám) pokrájejte nadrobno.
Vmíchejte tatarskou omáčku, přisolte,
opepřete. Přidejte rozmačkaný česnek.
Papriku použijte na posypání už hotových
topinek. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť. Pavel Culek
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Kulináøské okénko



Ačkoliv náš právní řád pojem „reklamace“ nezná, je hojně
používaný v běžném styku mezi spotřebitelem a podnikatelem
jako synonymum správného označení práv z vadného plnění. Vě-
 novat se budu ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku, ve kte-
 rých jsou upravena práva mezi podnikateli a spotřebiteli v pří-
padě nákupu zboží v obchodě. Na úvod je třeba zmínit, že práva
z vadného plnění se nacházejí i na jiných místech občanského
zákoníku, mají různý význam a právní sílu, ovšem pro účely to-
hoto textu jsem vybral právě tu nejvšednější problematiku.

Představme si příklad nákupu zboží spotřebitelem v obcho -
dě. Z takového právního jednání, tedy uzavřením kupní smlou-
vy, vzniká jejím stranám ze zákona nemálo práv a povinností.
Kromě povinnosti předat a převzít zboží a zaplatit za něj, jsou
to také práva z vadného plnění, která na svých bedrech nese
prodávající podnikatel. Předně se vychází z toho, že podnika-
tel je povinen plnit bez vad. Tím se rozumí, že plní svoji povin -
nost ve sjednaném množství, jakosti, místě a čase. Pokud pod-
ni katel některou svoji povinnost poruší, plní vadně a v tom
okamžiku se aktivuje právo spotřebitele uplatnit svoje právo,
tj. právě to právo z vadného plnění.

Zásadně platí, že prodávající je oprávněn uplatnit právo z va-
 dy v době 24 měsíců, přičemž se doporučuje, aby vadu oznámil
bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozví. Značnou vý-
 hodou spotřebitele je, pokud se vada projeví v průběhu šesti
měsíců od převzetí zboží. Pak se má totiž za to, že věc byla vad-
 ná již při prodeji.

Co může kupující po prodávajícím požadovat? Nemá-li věc
jakostní vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující poža-
dovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit
od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má ku-
pující právo na bezplatné odstranění vady. Zákon tedy klade do
popředí náhradu oproti odstoupení od smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má ku-
pující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řád-
ně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy
odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li
právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti ne-
 bo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupu jící
má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo
věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápra-
vu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebite-
li působilo značné obtíže.

U koho práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vady se
uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li
však v potvrzení od prodávajícího uvedena jiná osoba určená
k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro ku-
pu jícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo
je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě
prove de opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a ku-
pujícím při koupi věci. Dále platí, že uplatní-li kupující právo
z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě,
kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvá -

ní. Takový úkon je důležitý a doporučuje se na něm bezpodmí -
nečně trvat.

Mgr. Jan Novák 
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Reklamace zboží koupeného v obchodě

Inzerce



Pokuty od hasičù, aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme již devátý díl seriálu o tom, jak předcházet poku -

tám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, no-
 rem a zákonů. Dnes téma:
Oznámit hasičům se musí každý požár „bez odkladu“.
Pozdní oznámení se může prodražit hned několikrát.

Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro práv-
nic ké a podnikající fyzické osoby tak stejně i pro každého obča -
na. Každému asi dojde, že když uvidí hořící střechu domu, při-
volá hasiče a nebude jinak zvlášť otálet. Tedy pokud se nejedná
přímo o pachatele – žháře.

Malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky, však
mnohdy občasné ani firmy nehlásí a to je velká chyba. 

Z čistě lidského hlediska se to dá pochopit, neboť se pacha -
telé obávají případného postihu a „popotahování“ ze strany ha-
 sičů nebo policie, ale zákon hovoří jasně – neoznámení požá-
ru je u občanů přestupkem s možností sankce až 25 tisíc Kč.
U firmy je takové jednání správním deliktem, za který hrozí po-
 kuta až 250 nebo dokonce 500 tisíc Kč. 

Rovněž jsou poměrně časté případy, kdy požáry jsou ozná-
meny až v době, kdy pojišťovna požaduje „doklad od hasičů“ pro
plnění pojistné události. Jestliže je požár nahlášen se zpoždě-
ním dva týdny nebo třeba i měsíc, je dobré si uvědomit, že po
takové době již nelze provádět relevantní šetření požáru a do-
klad pro pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla
neplní. Navíc ten, kdo se takto opozdí, se vystavuje postihu za
přestupek, resp. správní delikt jak je uvedeno výše.

Tedy zapamatujme si: Požár hlásit vždy i uhašený vlastními
silami nebo uhašený samovolně (např. nedostatkem vzduchu)
a hlavně BEZ ODKLADU. A dále: Než přijede hasičský vyšetřo-
 vatel nic neuklízet, na nic nesahat, nepřemisťovat předměty ani
nábytek. Při šetření požáru spolupracovat s vyšetřovatelem a po-
 skytovat součinnost, osobní údaje a další informace a v případě
nutnosti i vzorky (např. elektrický spotřebič či část stroje, che-
mické látky apod.) 

A kam hlásit uhašený požár? Stejně jako ostatní požáry –
tedy na telefonní číslo 150. Lze hlásit i přímo vyšetřovateli na
územním odboru HZS kraje, nebo osobně na kteroukoliv sta-
nici HZS kraje, ale ohlášení na známou „stopadesátku“ je jed-
nodušší a nikdo neudělá chybu.

mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje

„První tupeská drakiáda“ očekávala trochu větru, aby připra -
vení dráčci vyrazily do patřičných výšek a aby se přítomní po-
 bavili.
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HASIČI OBČANŮM 

Srdce každého Trnaváka (i všech rodáků) muselo zaplesat,
když přišel v roce 2013 do místního kostela na koncert. S citem
opravený kostelík zářil novou fasádou na dálku. A nejen to –
opravena byla i hřbitovní zeď a zanedlouho přibylo decentní par-
 koviště. Kostel se otevřel nejen věřícím, ale všem milovníkům
dobré hudby. Několikrát v roce zde potěší své příznivce místní
pěvecký sbor a nezapomenutelné jsou i koncerty skupin Neřež
a Corvus Quarteta. Filharmonici smyčcového kvarteta zde již vy-
 stoupili dvakrát s klasickou i moderní hudbou.

Jenže na podzim se zrodil v něčí hlavě na obecním zastupi -
telstvu ďábelský plán. Někdo si usmyslel, že ještě chybí třešin -
ka na dortu. A tak se začalo před kostelem nejdříve betonovat
a dnes tam do očí bijí barevné popelnice na recyklovaný odpad!!!
S kontroverzním projektem zastupitelstvo veřejnost neseznámi-
 lo. A protestní petice občanů zvolené zástupce jen pobavila – ne-
 měla totiž zákonem stanovené náležitosti. Formality jsou dů-
ležitější než obsah! Snad si to budou voliči při příštích volbách
pamatovat. Poslední malebné místo ve vesnici dostalo tvrdou
ránu pěstí. 

Mít Arabelin prsten, přemístím popelnice před jeden konkrét -
ní dům – tam by rozhodně žádný estetický pohled nekazily.

Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz

Věøte, nevěøte...

Tupesy – Drakijáda

Posezení při reprodukované hudbě a chytání ryb završilo
pří jemné odpoledne.



NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2016 –
TESCO PŘELOUČ 12. 11. 2016

V sobotu 12. 11. 2016 se uskuteční 4. ročník Národní po-
travinové sbírky. V Přelouči se o organizaci sbírky postarají opět
pracovnice Charity Přelouč s pomocí dobrovolníků.

Trocha historie:
2013 – v premiérovém ročníku se zapojilo 50 neziskových or-

 ga nizací ve 111 obchodech z celkem 5 obchodních řetěz -
ců (Tesco Stores, Globus, Ahold, Makro, Spar). Pomáhalo
přes 1000 dobrovolníků a lidé a firmy darovali potřebným
66 tun potravin (132 000 jídel).

2014 – ve sbírce bylo zapojeno již 380 obchodů a vybralo se
173 tun potravin (350 tisíc porcí jídla). Národní potravino -
vá sbírka zaznamenala mimořádný ohlas veřejnosti i mé-
 dií. Organizátoři si mimo jiné v tomto roce odnesli i něko -
lik ocenění za charitativní kampaň roku.

2015 – do třetího ročníku se zapojilo 475 obchodů ve všech re-
 gionech. Díky darům veřejnosti a firem se vybralo 236 tun
potravin, které byly poskytnuty sociálně slabým. K Národ -
ní potravinové sbírce se připojily známé osobnosti, které
propůjčily svou tvář kampani „Neplýtvejme jídlem/Daruj -
me potraviny“.

Na letošní čtvrtý ročník se nachystalo již přes 659 obchodů.
Přibyli tři noví partneři – BILLA, Lidl a ROSSMANN. Darované po-
 traviny ve vybraných prodejnách poputují lidem, jejichž životní
situace je natolik tíživá, že si nemohou zajistit základní potra -
viny vlastními silami. Do této skupiny patří např. matky s dětmi
v azylových domech, děti v dětských domovech či senioři, lidi
s handicapem, lidé bez domova a další.

Předem děkujeme všem, kteří do sbírky v Přelouči přispějí.
Rita Levinská, za pracovnice Charity Přelouč

Říjen v Jakub klubu
„Spojme svoje síly“. Takové téma preventivního programu

jsme zvolily v měsíci říjnu. Uvědomujeme si, že je velmi důle-
žité umět komunikovat a umět spolupracovat s různými lidmi,
proto jsme pro děti připravily mnoho aktivit, které měly svůj jas-
 ný cíl. Aktivity byly zaměřeny na to, jak komunikovat v různých
skupinkách, jak se vyjadřovat bez použití slov, jak se domlu-
vit třeba na tvoření společného díla. Aktivity byly zaměřeny na
kreslení, pantomimu nebo pohyb. 

Odstartovalo oblíbené vaření, jehož součástí je nejen nákup
potravin, tvoření rozpočtu a samotnému dělání různých dobrot,
ale větší pozornost věnujeme stolování.

V říjnu jsme oblékli náš klub do podzimního kabátu. Tvořili
jsme různé dekorace, které nyní zdobí náš klub. V oknech již ne-
 poletují krásní motýlci, ale visí deštníčky. V klubu pak usměva-
 ví draci a duchové, kteří nám připomínají Halloween. Na tento
svátek proběhla stezka odvahy. 

Celoročně probíhá program „Děti pomáhají dětem“. Připo-
 jili jsme se k aktivitám Papežského misijního díla dětí a na Misij-
 ní neděli 23. 10. 2016 děti nazdobily perníčky, které se pak pro-
 dávaly u kostela za dobrovolný příspěvek. Další koláče na akci
nám darovala paní Švejdová a paní Školníková, perníč ky nám

zdarma napekla paní Irenka Staňková. Všem moc děku jeme. Cel-
 kový výnos byl 1 460 Kč. Děti v Jakub klubu samy vyberou pro-
jekt zahraniční pomoci, kam peníze odešleme. Tento program bu-
 de v klubu probíhat celoročně a na speciální nástěnce v klubu
budeme naši pomoc průběžně doplňovat. V li sto padu nás čeká
s dětmi nové téma a tím bude „Škola ti dá vá víc, než si myslíš“.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby 

Dobrovolnické centrum 
„Jedna hodina týdně pro druhé“

V sobotu 3. prosince 2016 připravujeme v čase 8.30–14.30
kurz komunikace a základů psychologie pro nové dobrovol-
níky. Účast zdarma nabízíme všem zájemcům, kteří přemýšlí
o dobrovolnické činnosti a nejsou si jisti, jestli je to vhodná akti-
 vity pro ně. 

Pro zajímavost několik čísel. Od ledna do září bylo aktiv -
ních v Domově u fontány 20 dobrovolníků, celkem realizo -
vali 333 návštěv v celkovém čase 468 hodin. Zde dobrovolníci
navštěvují konkrétního vybraného obyvatele domova a během
návštěvy předčítají knížku, nebo si povídají, nebo jedou na pro-
 cházku do zahrady. Čas návštěvy je obvykle 30–60 minut. V Ja-
 kub klubu odpracovali dobrovolníci 161 hodin, teď dochá -
zí pravidelně 5 dobrovolníků. Činnosti dobrovolníků s dětmi
jsou především doučování, hry, sportovní aktivity apod. Další do -
bro volníci vedou aktivity pro seniory – relaxační cvičení pro
seniorky, PC klub a německou konverzaci. 

Máte možnost se připojit, stačí jedna hodina/půlhodina
týdně ☺ Kontakt tel. 731 402 371. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka 
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Akce Misijní koláč

Zumba v Jakub klubu



Věøím v odpuštění 
Milí občané,

pomalu se schylu-
 je „Rok milosrden-
 ství 8. 12. 2015 –
20. 11. 2016“ vy-
hlášený papežem
Františkem, kte-
 rý bude zakončen
v Římě na neděli
Krista Krále 20. 11.,

a u nás v Čechách o týden dřív. V této
do bě přicházíme na hřbitovy, abychom
zavzpomínali na své nejbližší. Poslední
člán ky křesťanského vyznání víry: „odtud
/z nebe/ přijde soudit živé i mrtvé“, nebo
„věřím ve vzkříšení a život věčný“ nás při-
 vádějí k uvažování o posledních věcech
lidského života. Aleš Opatrný v knize
Credo /vyznání víry/ píše: „Jestli skutečně
Krista uznáme jako Pána a Soudce, pak
se od nás vyžaduje, abychom to vyzna-
li. To, že Kristus je soudce znamená, že
jenom to, co se podobá jeho životu, to,
co se shoduje s jeho životem a postojem,
jenom to obstojí. Nejde především o ně-
jaké suverénní posouzení našeho života,
ale na Kristu je vidět, co za něco stojí, co
je dobré. A tak se člověk vlastně soudí
sám svým životem. Jestliže si všímá lidí
nepatrných, ponížených, potřebných – ja-
 ko si jich všímal Kristus, jestliže se s Kris-
 tem shoduje, pak na tom soudu může ob-
 stát. Jestliže si jich nevšímá, nebo je přehlíží,
neobstojí. V myšlence soudu je však
také obrovská naděje a impuls k dob-
rému životu, protože sycení hladových,
odívání nahých, navštěvování nemocných
jsou vesměs věci, které se v životě celkem
moc „nerentují“, za to vás nikdo příliš ne-
 pochválí. Skrz tohle to v životě nikam da-
 leko nedotáhneme, jsou to věci, u nichž
člověk zůstává zpravidla bez odměny. Má
smysl jít touto nevýnosnou cestou, proto -
že tohle je cesta Kristova a on je soud -
cem, čili jemu patří budoucnost. 

Jemu patří rozhodování, kdo do téhle
budoucnosti vkročí a kdo ne. Tedy ten, kdo
jde touto cestou, ten na tom skutečně ne-
 prodělá. Tohle je pro nás velice potřebné
vědět, že tedy Soudcem je Kristus – a ni-
 koli můj soused, ani můj spolupracovník,
ani poměry, ve kterých žiji, ani převláda-
 jící názory, ani okamžitá výhodnost, tak
jak se v mém životě jeví. Není vůbec dů-
ležité, abych obstál v očích souseda, pře-

 važujících názorů spolupracovníků, nadří -
zených atd., protože i když mne oni soudí,
toto jejich odsouzení má platnost pouze
dočasnou. Ale jestli mne Kristus od-
sou dí, má to platnost věčnou a jestli mne
Kristus ospravedlní, přijme za svého –
dá mne na pravici, má to platnost věč-
 nou. Život v případě následování Krista
se začne tím okamžikem podstatně lišit,
začnu-li jednat tak, abych obstál. Toto
musíme přijmout, to si nelze odmyslet.
Myšlenka Kristova soudu není něčím, čím
bychom se navzájem měli strašit, je to
něco, co se nás velice týká – a co je pro
nás velkou nadějí, pokud to dobře vidíme,
protože zde máme potvrzení, že jakéko -
liv usilování o dobro i o to nejnepatrněj ší
a nejskromnější má cenu a to dokonce
věčnou. Kdežto to, co není dobré, před Kris-
 tem neobstojí“. Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš
Opatrný, Th.D. (*3. 3. 1944 Praha), je kně-
 zem pražské arcidiecéze, teolog a autor
duchovní literatury. 

Svoboda a demokracie 
dík obětem

V Přelouči jsme 1. října v kostele po-
řádali přednášku o době z 50-tých let,
kdy státní moc vykonala mnoho zla.
Jednou z množství obětí teroru byl kněz
Josef Toufar z Číhoště, kterého předsta-
vil Tomáš Petráček, církevní historik a
kněz Královéhradecké diecéze. Měl se
stát hlavním viníkem monstr-procesu
na Vysočině, ale nepřežil brutální výsle-
chy †25. 2. 1950. Takzvaný „číhošťský
zázrak“, pohyb křížku na oltáři, tajemné
znamení se stalo osudným tomuto člo-

věku, který ve své době žil a přinesl ja-
ko mnozí, oběť nejvyšší. Petráček ne-
poukazoval na křížek, ale na člověka,
který pro zvůli státní moci byl zabit. 

Zásluhou zdejších farníků byl po „sa -
metové revoluci „odhalen páteru Josefu
Toufarovi, ale i dalším stíhaným a muče-
 ným farářům památník u zdejšího kos-
 te la. Zhotovil ho akademický sochař Ro-
man Podrázský z Přibyslavi. Slavnostní
odhalení památníku se konalo v sobotu
22. září 1990. Mši tehdy sloužili biskup
ThDr. Karel Otčenášek z Hradce Králové
a opat želivského kláštera Vít Tajovský. Od-
 halení se zúčastnilo přes sedmdesát kně-
 ží a přes deset tisíc lidí z celé republiky. 

Na uložení Toufarových exhumova -
ných ostatků v Číhošti jsme se dne 12. 7.
2015 účastnili i z Přelouče. Letos jsme se
o prázd ninách s dětmi a mládeží účast -
nili na Farním táboře ve Špindlerově mlý-
 ně, celkem 16 dětí a další personál 12 li-
 dí. Byl to krásný tábor, na chatě, bývalé
faře, s židovským názvem Boha – Eljon –
/Přebývající na hoře, Nejvyšší/, který spo-
 lu s dalšími organizovala naše pastorač -
ní asistentka Lucie za účasti 2 kněží. Na -
vštívili jsme i pramen Labe, labskou boudu,
a bylo to na horách moc fajn. www.eljon.cz

Na dušičky vzpomínejme
Na hřbitovech si budeme všichni při-

 pomínat ty, kteří se v našich rodinách obě-
 tovali pro nás; vojáků, kteří padli v boji,
našich občanů a politických vězňů, kteří
trpěli…, i na ty, na které si již nikdo ne-
vzpomene. A budeme se modlit za všech-
 ny, kteří odešli, opustili nás a jsou na věč-
 nosti. Ať všemohoucí Bůh setře slzy všem
Vám plačícím, kteří své nejbližší oplaká -
váte! Zvlášť v dušičkovém oktávu od 1.–
8. listopadu se za ně modlíme. Přeji vám
prožívat radost a štěstí ve svobodné ze-
mi, krásné prožívání listopadu i státního
svátku 17. 11. A pak pěkné započetí Ad-
ventu a milosrdenství v srdci přeje váš

kněz P. Lubomír Pilka.
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Správná odpověď na naši říjnovou fotohádanku zněla: „Foto -
grafie Ladislava Vašáka z roku 1991 ukazuje dům čp. 106 ve Stře lo-
 vě ulici. Objekt byl vystavěn před rokem 1770 a ještě relativně ne-
dávno byl jednou z posledních ukázek lidové archi tektury v Přelouči. 

Dnes se zhruba v těchto místech nachází dům čp. 1605.“
Vítězem říjnového vydání se bohužel nestal nikdo. Proto

jsme si pro vás do listopadového vydání připravili úkol o po-
znání snaz ší. Jaký dům je zachycen na pohlednici z roku 1940
pro vás jistě nebude těžké určit. Ptáme se ještě, kdy byla jeho
stavba realizována a kdo byl jeho stavebním architektem. 

Na Vaěše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé adrese
rost@mestoprelouc.cz.

V dnešním článku si přiblížíme zajímavé téma z dějin mo-
to rismu na Přeloučsku. Autobusová doprava má totiž v našem
městě a okolí tradici dlouhou již více jak devadesát let. Vzhle-
dem k velkému časovému rozsahu se budeme v tomto textu
věnovat pouze první polovině 20. století. Autobusové společ-
nosti v našem regionu tehdy provozovaly zejména soukromé
subjekty, proto měly často poměrně krátkou životnost. 

Zřejmě první linkový autobus vyjel na silnice Přeloučska
v roce 1924 (trasa Čáslav–Přelouč), ale již po první jízdě byl ten-
 to spoj pro malý zájem zrušen. V roce 1925 pak proběhl první
pokus o zřízení spojení do Bohdanče, později bylo dokonce roz-
 šířeno až do Hradce Králové, ale už v roce 1926 skončilo. Spoj
jezdil především v létě do bohdanečských lázní. Snaha o obno -
vu spojení v roce 1927 byla neúspěšná.

Dle městské kroniky pak v lednu 1926 vyhlásila obec Roho -
vládová Bělá, že zřizuje linku Rohovládová Bělá–Přelouč. První
pokus však zřejmě nevyšel a nakonec byly v provozu až v prv-
ní polovině následujícího roku 1927, prokazatelně o svatopol -
ské pouti (3. července). V září 1927 pak byla ustanovena Do-
pravní společnost s.r.o pro provoz pravidelné a nepravidelné
autobusové dopravy se sídlem v Rohovládové Bělé. Mezi ak-
cionáře této společnosti patřili vlivní sedláci a podnikatelé, ale
také obce a peněžní ústavy. Trať však vedla pouze z Rohovlá-
dové Bělé do Přelouče a zpět, provozovatelem byl pan Krejza.
Společnost byla znárodněna na konci roku 1948.

Konečně od června roku 1928 jezdil pravidelně spoj Chlu-
mec nad Cidlinou–Přelouč. Jeho trasa vedla z Chlumce nad Ci -
dlinou přes Klamoš, Přepychy, Vápno, Strašov a Břehy do Pře-

louče. Autobus řídil většinou pan Rudolf Plíva (jako majitel je
uváděn pan Antonín Krčmář). Tento muž provozoval svojí čin-
nost ještě za druhé světové války, kdy byl s autobusem nasa-
zen na odvoz dělníků z obcí jižně od Přelouče do přeloučské
zbrojovky. Po válce jezdil Plíva ze Strašova přes Vápno, Přepy-
chy a Klamoš do Chlumce nad Cidlinou a zpět. Změny přišly
v roce 1949, kdy byl zřízen přeloučský okres. Na konci tohoto
roku byl zřízen nový spoj z Přelouče do Chlumce nad Cidlinou,
který jel přes Strašov, Újezd, Štít a Lučice. Jeho řidičem nebyl ni-
 kdo jiný než Rudolf Plíva.

Na fotografii přiložené k článku vidíme jeden z autobusů pa-
 na Rudolfa Plívy (Antonína Krčmáře) v Přelouči na Masarykově
náměstí. Fotografie ze sbírek přeloučského muzea byla poříze-
 na zřejmě krátce po roce 1945.

Literatura a prameny: 
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl
čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
Chlumecké listy, ročník 1926–1936
Kronika obce Klamoš a Újezd
Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv města Přelouč,
Kniha pamětní 1836–1926 a 1927–1957

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP 
(na základě archivního výzkumu p. Jaroslava Kulicha)
+420 731 200 821, muzeum@ksmp.cz
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Pruské násilnosti
Přeloučské kroniky této doby si jich pří-

 liš nevšímaly, vystačily si kupodivu s obec-
 ným konstatováním, že nejhůře bylo na
počátku pruské okupace a že celkově se
Prusové chovali slušně. Zprávy o násil-
nostech a přetrvávajícím strachu nachá -
zíme spíš v pozdějších pojednáních (Ne-
chvíle; Pardubicko, Holicko, Přeloučsko).
Které excesy byly tedy zaznamenány?

Zpočátku (5.–8. 7.) šlo hlavně o jídlo,
a chleba především. Hladoví vojáci vnikali
do skladišť a obchodů a brali si, co chtěli.
Tak vtrhli do domu č.p. 30 a 400 bochní -
ků chleba bylo ihned pryč. Zároveň byly
poničeny vstupní prostory a pro rozšíře-
ní vchodu do skladu ze stěn vylámána
prkna. Něco chlebů se zároveň dopéka-
lo v peci, Prusové tedy zde nechali dva
vojáky na stráži. Ti hned chleba po dope -
čení zabavili. „Když žena pekařova pro-
sila sepjatýma rukama velícího poddůs-
tojníka aspoň o jeden bochník pro svých
7 dítek, tento zbraní se na ni obořil a od
pece ji zahnal. Toho dne, ježto pokrmů
jiných nebylo možno připraviti a jinde
koupiti nebylo lze, šla celá rodina peka -
řova spáti hladova,“ píše se ve vlastivěd -
ném díle Pardubicko, Holicko, Přeloučsko.
V jedné pekařské dílně (není zmíněno kte-
 ré) hrozil pruský voják probodnutím šav-
 lí pekařovu synu, který nechtěl chleba
dát bez písemného poukazu, jejž měla
pruská strana za rekvírované zboží vy-
dávat. Chléb byl strategickým materiálem.

Později si ho Prusové sami pekli, a když
došly zásoby mouky, sváželi rekvírované
obilí do mlýnů ve Valech a na Výrově a ne-
 chávali si zde mouku připravit.

Vyhrožováno bylo i řeznickému mis tru
Václavu Horálkovi, kterého Prusové nutili
chodit s nimi po okolních obcích rekvíro -
vat dobytek.

Výhružky a ničení se nevyhnuly ani
přeloučskému starostovi (a zároveň kup-
ci a poštmistrovi) Josefu Bestachovskému.
Dvakrát mu byla vytlučena okna, když
nedokázal pruským vojákům poskytnout
požadovaný tabák a doutníky. Bylo mu
také vyhrožováno, že bude muset za trest
za pruskou armádou hnát voly.

S rekvírovanými stády dobytka souvi -
sí také vlna paniky, která propukla v jed-
 nu blíže neurčenou neděli. Dodavatel
pruských zásob Eich tehdy nechal vojá-
 ky obestoupit kostel, v němž probíhala
bohoslužba. Mezi odcházejícími z koste-
 la pak Prusové vyhledávali muže a ti pak
museli hnát voly za pruským vojskem. Po
městě se rozkřikla fáma, že Prusové be-
rou na vojnu a nutí muže stát se vojá-
ky. Zdálo se, že se naplňuje to, co dříve
říkali uprchlíci ze severnějších oblastí.
Mnozí muži raději preventivně utekli do
okolních lesů.

Násilnostmi se smutně proslavil i prv-
 ní etapní velitel Prusů Mellendorf, jehož
městská kronika charakterizuje slovy „jun -
ker a Čechožrout“. Jeden rolník si u něj
stěžoval, že jeho kůň už čtyři týdny slou-
ží přípřeží. Mellendorf se rozzuřil a ude-
řil onoho rolníka šavlí (patrně naplocho)
do hlavy.

Lépe pak vystupovali další střídající
se pruští velitelé. „Vlídný“ von Renzl se za-
 sloužil o mnohá rozumná nařízení proti

šíření cholery. Wegner zase pořádal bu-
ja ré pitky a hostiny, jichž se účastnili mno-
 zí pruští důstojníci, lékaři, ale i někteří
„našinci“ z Přelouče. Ke cti mu neslouží

ten fakt, že mnohé vypité víno a mnohé
snědené pochoutky byly původně urče-
ny pro nemocné v lazaretech. Čtvrtý ve-
litel Eberhardt je uváděn bez podrob-

nější charakteristiky. K uklidnění situace
také přispělo to, že poté co odtáhla masa
1. pruské armády, tvořili posádku v Pře-
louči zeměbranci z pruského Poznaňska.
Byli to muži starší, často již žijící rodinným
životem, a tedy uvážlivější.

28 Přeloučský ROŠT

w   Historie                                                                                                                         

VÁLKA ROKU 1866 – 8. DÍL

Pomník 22 pruských vojáku, kteří byli
pohřbeni na svatopolském hřbitově

Druhý pomník, který připomíná 
pruské vojáky pochované 

původně na okraji pole za špejcharem

Nápis na tomto druhém pomníku 
nás (tentokrát bez chyb) informuje o tom,
že „Zde odpočívá 30 pruských vojínů“

Po stranách a na zadní části pomníku
se nachází česky psané nápisy. Jeden nás
poněkud zkomoleně informuje o tom,

že „Zde v Pánu o(d)počívá 
22 pruských vojenů“



Epidemie cholery
Tím nejhorším, co přinesl čas pruské

okupace, byla epidemie cholery. Toto one-
 mocnění nebylo úplnou novinkou. Jedna -
lo se již o čtvrtou epidemii asijské cholery
v 19. století. (Předešlá epidemie vypukla
v Přelouči v mírovém čase (roku 1850)
a vyžádala si 89 obětí.) Onemocnění do-
putovalo již r. 1865 z Egypta do Francie
a v čase války roku 1866 je do Čech za-
vlekli pruští vojáci. Jednalo se o střevní one-
 mocnění, jež se projevovalo vodnatý mi
průjmy, zvracením, křečemi a neuha sitel-
 nou žízní v důsledku velké ztráty tekutin.
Po několika dnech (někdy po několika ho-
 dinách) nemocný většinou zemřel. Pravé
příčiny choroby nebyly dosud známy, ale
některá nařízení pomáhala šíření chole-
 ry do jisté míry omezit. Byla to např. zvý-
šená čistota, větrání, užití zelené skalice
a vápna, karanténa.

Obyvatelé českých zemí se pokoušeli
vysvětlit původ a podstatu šíření cholery.
Hodně se tehdy věřilo, že se nemoc šíří
zkaženým vzduchem. V kramářské pís-
ni Truchlivá píseň o strašné řádící chole ře
a válce, vytištěné S. Pospíšilem v Chru di-
 mi, se vedle běžné úvahy o Božím trestu
objevuje i naznačená souvislost s pohřbe-
 nými těly mrtvých vojáků po bitvě u Hrad-
 ce Králové. Kostrbatou a ne zcela grama -
ticky a pravopisně zvládnutou češtinou
je tu napsáno: „Ty těla na slunci byli/ v ši-
 rém poli pod nebem./Patřičně je pocho-
vali/nedaleko nad Labem.//Ta pára, ta
sila celá/ vystoupila do světa,/z toho cho-
 lera povstala,/ v Čechách strašně pro-
květá...“ Přeloučské kroniky zase viděly
příčinu choroby v nestřídmých jedlických
výkonech pruských vojínů. V Pardubic-
ku, Holicku, Přeloučsku je zase naznače -
no, že cholera do Přelouče doputovala
patrně po železnici. Na nádraží byla to-
tiž vyložena mrtvá těla pruských vojáků,
kteří při přepravě železnicí zemřeli na
choleru. Mrtvoly byly odvezeny na tra-
kaři na hřbitov a urychleně pohřbeny.
Ale i tak záhy zemřel ve městě na chole-
 ru další pruský voják, přímo na stráži ve

strážní budce. Pruská kasárna se pak
stala místem prvotního rozšíření chole-
ry ve městě, ta pak záhy přeskočila z po-
znaňských zeměbranců i na civilní oby-
vatelstvo města. Stalo se tak na konci
července, tedy zhruba po třech týdnech
pruské okupace.

Nemocní byli umístěni do lazaretu
na konci města blízko špejcharu. Ten byl
vybudován z císařských stanů ukořistě-
ných v Kladrubech. (Nejkrásnější stan –
dar ruského cara rakouskému císaři Fran-
 tišku Josefu I. – nechal však pruský ve-
litel Mellendorf poslat do Berlína jako
válečnou kořist.) Nemocní vojáci byli pak
přeloženi do Kladrub, kde někteří ze-
mřeli a někteří byli posláni dál – do Kut-
né Hory.

Celkem v Přelouči zemřelo 52 pru-
ských vojínů, není však řečeno, zda se jed-
 nalo pouze o oběti epidemie. (Pravdě po -
dobně ne, vždyť ještě před cholerou byl
do Přelouče umístěn lehký i těžký lazaret,
dohromady pro 2000 nemocných.) Část
mrtvých byla pohřbena na svatopolském
hřbitově, později byli mrtví pohřbíváni na
kraji pole u silnice za špejcharem. Zde by-
 lo pochováno 30 pruských vojáků a 1 ra-
 kouský dělostřelec. Pruská vláda si po
válce toto místo na 20 let pronajala, po-
té byl válečný hrob zrušen a stal se opět
obdělávaným polem. Dnes najdeme na
přeloučském hřbitově dva pomníky pru-
ských vojáků – v katolické části onen
původní svatopolský, v rohu evangelic-
ké části pak ten, co byl patrně na konci
19. století přemístěn od špejcharu na dru-
 hém konci města. Pomníky z války roku
1866 jsou ojedinělým fenoménem, dnes
jich na území České republiky existuje
přes 1300, z toho více než třetina na hra-
 deckém bojišti. Letos tu přibyl dokonce
no vý monumentální pomník jezdecké bit-
 vy u Střezetic. V západní polovině Pardu-
 bického kraje jich najdeme relativně má-
 lo, vedle Přelouče v Cholticích, Pardubicích
a Chrudimi. Víme i o přibližném umístění
zaniklých válečných hrobů v Kladrubech.

Mezi civilním obyvatelstvem si chole-
 ra vyžádala 129 obětí. (Jedná se o mrtvé

z celé přeloučské farnosti.) Prvním zemře -
lým na choleru byl policejní revizor Štád-
 ler. Dále městská kronika uvádí: „Nej-
přísněji zasáhla smrt do rodiny vůbec
váženého p. Smetany, pers. vrchního hrab.
choltického. V jednom roce zemřelo 6 osob,
4 z nich cholerou.“ Cholera přetrvala ješ-
 tě nějaký čas po odchodu pruských oku-
 pantů. Poslední obětí se 2.10. stala Kate -
řina Biberová.

Odhaduje se, že si celkově vyžáda -
la cholera v Čechách a na Moravě na
80 000 mrtvých, vedle toho v Rakousku
a Uhrách dalších 40 000. V Prusku to by-
 lo snad ještě více než 120 000 zemře-
lých. Paradoxem této doby je ten fakt, že
ve vojenských lazaretech zemřelo více vo-
 jáků na choleru než v důsledku válečné -
ho zranění. Počet mrtvých z bojišť je ne-
srovnatelný s počtem těch, jejichž život
ukončila cholerová epidemie.

Daleko od Pøelouče 
poprvé zasáhl Červený køíž
Závěrem budiž na okraj poznamená -

no, že i v oblasti zdravotní péče se hlási-
 la nová doba. Válka roku 1866 se kryje
s počátky činnosti mezinárodní organiza -
ce Červený kříž. Ta vznikla jako reakce
na krvavé konflikty 50. let 19. století, zvl.
italskou válku roku 1859. Ženevskou kon-
 venci ke zlepšení osudu raněných vojáků
armád v poli podepsali roku 1864 i zá-
stupci Pruska, ne však Rakouska. (To se
připojilo až po prohrané válce r. 1866.)
Dne 27.6. 1866 došlo v bitvě u Langen-
salzy na německém území k první akci
této organizace. Ještě za zuřící bitvy me-
zi Prusy a Hannoveřany vyrazilo do pole
30 dobrovolníků s bílými páskami s čer-
 veným křížem na rukou, začali vyhledá-
vat a ošetřovat raněné a zachránili tak
mnohé životy.

(Pokračování příště)

Martin Štěpánek

Poznámka: Seznam literatury bude uve-
den až na konci celého cyklu.
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V Pardubicích se od čtyřicátých let
19. století až do první světové války po-
řádaly tzv. parforsní hony. Pro tento druh
šlechtické zábavy zde byly obzvlášť pří-
znivé podmínky. Přehledná rovinatá kra-
jina umožňující rychlé unikání zvěře, za
níž se hnala smečka speciálně vycviče-
ných loveckých psů a jezdci na koních.
V roce 1874, se pardubických honů zúčast-
 nil i císař František Josef I. s císařovnou
Alžbětou, v roce 1881 přijel na hony ko-
runní princ Rudolf s chotí Štěpánkou.
Parforsní hony v Pardubicích byly ve své
době prvořadou společenskou událostí ne -
jen Rakouska-Uherska, ale i celé Evropy.
Pardubice se proto vždy na podzim, v do-
 bě honů, stávaly sportovně společenským
centrem evropské šlechty s bohatým kul-
 turním životem a také střediskem nejno -
vější módy. Sledoval je nejen místní tisk,
ale psalo se o nich i v pražských, vídeň -
ských a berlínských listech. Účastníci par-
 forsních honů přinášeli městu značné pe-
 níze a podporovali tak jeho rozvoj. 

Během jednoho z pardubických honů
se také seznámila půvabná Marie Louisa
Wallersee, neteř císařovny Sissi, s hrabě -
tem George Larisch-Mönichem. Přestože
ji ničím nezaujal, dokonce se jí zdál nud-
 ný až přihlouplý, poslechla svou tetu cí-
sařovnu a v r. 1877 se za něho provdala.
Pojistila si tak své místo v nejvyšší spo-
lečnosti, která ji pro její původ dosud
odmítala. Byla sice dcerou Ludvíka Vik-
tora Bavorského, bratra rakouské císa-
řov ny, ale její matkou byla pouhá hereč -
ka, a to se v tehdejší společnosti neod-
pou štělo. 

Hrabě George Larisch-Mönich byl od
r. 1878 mastrem pardubických parforsních
honů a to byl zřejmě důvod, proč si v ro-
ce 1885 nechal v borovém lese u Pardu-
 bic postavit luxusní vilu, něco jako lovec -
ký zámeček, který měl sloužit jemu a jeho
hostům právě při těchto honech. 

Čeho asi byla svědkem Larischova vi-
 la? V útulných pokojích a luxusních sa-
loncích se scházela urozená společnost,
dámy v módních loveckých kostýmcích
doplněných slušivými kloboučky, připra -
vené k vyjížďkám, pánové v perfektních
vojenských uniformách s řády na prsou...
Ve dnech, kdy nebyl hon, se pro panstvo
pořádaly různé zábavy, dámy oblékaly toa -
lety z hedvábí, krajek a sametu šité v nej-
 lepších vídeňských a pařížských salonech,
ověšovaly se brilianty a perlami. 

Císařovna se snažila své neteři, Ma-
rii Louise Larischové, vynahradit nezájem
urozené společnosti a učinila z ní svoji
důvěrnici. Později se stala i důvěrnicí je-
jího syna Rudolfa a prý to byla ona, kdo
ho seznámil s baronesou Mary Vetsero-
vou. Císařovně se o jejich vztahu nikdy
nezmínila. Rudolf byl v té době již zne-
chucený životem, rozpadlo se mu man-
želství se Štěpánkou belgickou, střídal
milenky, trpěl pohlavními nemocemi, byl
závislý na kokainu a veřejně mluvil o se-
 bevraždě. Minimálně dvě ze svých mile -
nek přesvědčoval, aby spolu s ním skon-
 čily se životem. Nakonec zlákal naivní
sedmnáctiletou Mary Vetserovou, se kte-
rou se znal pouze několik měsíců, a kte-
rá do něho byla bláznivě zamilovaná, na-
 víc s ním byla těhotná. Je otázkou, zdali
by jejich společné sebevraždě v Mayer-
lingu mohla císařovna zabránit, i kdyby
o jejich vztahu věděla. Rudolf byl stejně
jako ona Wittelsbach a příslušníci toho -
to rodu po generace trpěli duševními po-
 ruchami a sklony k sebevraždám. Přes-
to po této tragédii upadla Marie Louisa
u císařovny nemilost, byl jí zakázán přístup
ke dvoru a ona se uchýlila do Larischovy
vily v Pardubicích. Rozvést se svým ne-
milovaným mužem se dala v r. 1896.

Vila pak střídala majitele. Její roman -
tická minulost nadobro skončila v r. 1939,
když po okupaci připadla německému po-
 licejnímu pluku a tím začala nejtemněj -
ší éra v jejích dějinách, která se význam -
ně dotkla i mé vlastní rodiny. 

O Pardubickém zámečku, dřívější La-
 rischově vile, jsem slýchávala od své mat-
 ky již v dětství. Někdy v r. 1944 se otec
nevrátil ze zaměstnání na pardubickém
nádraží a kdosi jí přišel vyřídit, že jej pří-
mo z práce odvezlo gestapo na Pardu-
bický zámeček. Všichni tehdy věděli, co to
znamená, koho odvezli na Zámeček, ten
se už nikdy domů nevrátil. Otec měl ale
štěstí, nezastřelili ho hned, jako se dělo
v době heydrichiády, ale po nějaké době
ho převezli na Pankrác a tam čekal na
soud. Po soudu jej transportovali do káz-
 nice v Německu. Z vyprávění vím, že mu
matka na Zámeček dovezla několik ba-
líků s jídlem, její rodiče měli hospodář-
ství, na venkově nebyla o potraviny tako -
vá nouze jako ve městech. Mámě bylo
tehdy čtyřiadvacet, byla štíhlá a hezká,
pro jistotu se vždy nafintila a načesala,
aby se německé stráži líbila, aby si od

ní balíky pro jejího Pepu vzali. Prý byli
velmi ochotní, usmívali se na ni i dopi-
sy pro manžela mohla přiložit. Na Pan-
krác, kam po nějakém čase Pepu převezli,
také vozila balíky s jídlem, ale k jejímu
Pepovi, jak se později dozvěděla, nedo-
putoval jediný ani v Pardubicích, ani na
Pankráci. Na jitrničkách, jelitech, řízkách
a dalších dobrotách si pochutnali vojá-
ci v německých uniformách. 

Otec se vrátil až v pětačtyřicátém v srp-
 nu, nikdo už nedoufal, že káznici přežil.
Na svoji výšku 170 cm vážil sotva 40 kg
a byl úplně hluchý. Do r. 1948 byl v inva -
lidním důchodu a prodělal dvě operace
hlavy, ale sluch se mu už nevrátil. O tom,
co zažil, nikdy nemluvil, dokonce ani mat-
 ce se nesvěřil. Moc jsem si přála, aby mi
to vyprávěl, v osmé třídě jsem o tom chtě-
 la napsat sloh, slohy jsem psala moc rá-
da a byla jsem na ně dobrá, pan učitel
mě vždycky pochválil. Přestože mě má-
ma varovala, ať se táty na nic neptám,
ať mu nic nepřipomínám, dostala jsem
přece jen odvahu. Dodneška si vybavu-
ji tu chvíli. Seděl v kuchyni u stolu a četl
Rudé právo. Věděla jsem, že neslyší, svo-
ji otázku jsem na něho vykřičela, on jen
nechápavě zakroutil hlavou, podíval se
někam skrze mne, nepromluvil a dál si
četl své noviny. Měla jsem na něho vztek,
místo, co by podporoval moje tvůrčí ak-
tivity, čučí do novin. Sloh jsem stejně na-
 psala, využila jsem to málo, co jsem vě-
děla, ostatní jsem si domyslela a abych
byla „in“, nechala jsem ho přežít pochod
smrti, osvobození Rudou armádou a z Ně-
 mecka ho dokonce na tanku přivezli ru-
doarmějci! Podobnou scénu jsem totiž
v jakémsi filmu viděla. Sloh jsem přečetla
před celou třídou a byla jsem za hvězdu.

Když KPP dne 18. 6. 2016 pořádal ko-
 mentovanou prohlídku Larischovy vily
a pa mátníku Zámeček, zúčastnila jsem se. 

Nejdřív mě šokovalo, jak je celý ob-
jekt zpustlý, ale zvláštní pocit se dostavil
až dole ve sklepení. Do těchto prostor v tu
osudnou středu 25. června ve čtyřicátém
druhém přivezlo gestapo ležácké ženy.
Zřejmě šly stejnou chodbou, po stejném
schodišti, jako jsme teď přišli my, tady
naposledy objaly své děti a odtud je pak
gestapáci vyvedli na popraviště. Očima
jsem přejížděla oprýskané zvlhlé zdi, ne-
nápadně jsem se dotýkala obnažených
míst … možná že i stěny mají paměť…
průvodce vyprávěl detaily, v duchu jsem
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se modlila, aby už skončil, do očí se mi
draly slzy. Pak jsem si představila, jak ně -
kde tady koncem čtyřiačtyřicátého trávil
dny a noci i můj táta. Tehdy mu bylo pě-
 tadvacet, co se mu asi honilo hlavou?
A proč o tom nikdy nechtěl mluvit? Prá-
vě tady jsem se rozhodla, že se přece jen
pokusím zjistit, jak to tehdy před 72 lety
ve skutečnosti bylo… 

Zkusila jsem Okresní archiv v Pardu -
bicích. Doporučili mi, abych se obrátila na
Národní archiv v Praze. Tam během ně-
kolika dní nalezli ve fondu Okupační vě-
 zeňské spisy v kartotéce Německé vyše -
třovací vazby signaturu karty mého otce
Josefa Filipa a provedli i rešerši dalších
databází z doby okupace. Nalezli i spiso -
vé značky jeho rozsudků, ty jsou uloženy
v Oblastním archivu v Praze, zatím se je
dohledat nepodařilo, ale mám je přislí-
beny také. 

Pracovníci badatelny Národního archi -
vu byli velmi ochotní. Veškeré nalezené
materiály mi zaslali elektronickou poštou.
Stránky gestapácké němčiny jsou však
oříškem i pro zdatné němčináře, přesto
se podařilo zjistit, že otce nezatkli v Par-
dubicích, jak se v rodině tradovalo, ale
v České Třebové, kde údajně s komplicem
poškodili dva vagóny vojenského trans-
portu určeného pro frontu. Ve změti ně-
mecky psaných údajů jsem nalezla nej-
ranější datum 9. 12. 1944. Nejspíš je to
den, kdy jej z České Třebové převezli na
Pardubický zámeček. Další nezpochyb-
nitelný údaj je datum 30. 12. 1944, kdy
byl transportován na Pankrác a zde če-
kal na soud.
Co se s ním
asi dělo po
do bu tří týd-
nů než ho
pře  vezli na
Pankrác? To
se z mate riá -
 lů, které mám
k dispozici,
zjistit nepo-
da  řilo. Nejspíš
byl zavře ný
ve stejném
skle  pení, kde
před dvěma
lety trá vili po-
 sled ní hodiny
před popra-
 vou i obyva-
telé Ležáků,
pak i mnoho
dalších vězňů
odsouzených

k smrti. Z tohoto sklepení je pak vyvá-
děli na popraviště. 

V lejstrech z Pankráce jsem objevila
příkaz k transportu z 27. 1. 1945, ale jest-
li ho v ten den vezli jen k SondeGericht
(Zvláštní soud) nebo jestli je to příkaz
k transportu do káznice to možná osvět-
lí až rozsudky, pokud se je podaří nalézt.
Soud jej odsoudil na „pouhé“ dva roky káz-
 nice, což mu v době, kdy už bylo zřejmé,
že válka co nevidět skončí, muselo připa -
dat jako velké štěstí. 

Skutečnost však byla jiná, pravděpo -
dobně někdy v březnu 45 jej transporto -
vali do káznice Ebrach u Bamberku, jed-
 né z největších káznic na území Německa.
Z pamětí vězňů v Ebrachu, které jsem vy-
 hledala na internetu, vyplývají neuvěřitel -
né hrůzy. K Ebrachu se blížila americká
armáda a nacisté káznici evakuovali.
Prv ní skupinu vězňů vyhnali na pochod
smrti do Dachau už 5. března. Hned za
měs tem museli své nemocné spoluvěz-
ně naházet do příkopu a pokračovat dál.
Další skupinu vězňů, mezi nimi byl zřej-
mě i můj otec, nejdřív přesunuli do Strau-
 bingu a na pochod smrti je nahnali až
2. 4. 1945. Také oni měli namířeno do
100 km vzdáleného Dachau. Šli ve vězeň -
ských hadrech, na nohou dřeváky, každý
dostal misku na jídlo a deku, měli hlad,
cestou se vrhali na hromady shnilé ze-
leniny. Ti, kteří nestačili tempu, byli ces-
tou zastřeleni. Vyšlo jich čtyři a půl tisíce,
došla jich necelá tisícovka. Dostali se před
Mnichov, tam už se k jejich skupince do-
 stala americká armáda a předala je fran-

 couzskému Červenému kříži. Francouz-
ští zdravotníci je krmili suchary a kašič-
kami z rýže, běžná strava by znamenala
jejich smrt. Ti šťastnější, kteří přežili a by-
li jakž takž schopní, odjeli už koncem
května přes Plzeň domů. Můj otec měl ale
tyfus, v lazaretu bojovali o jeho život dva
měsíce. Domů se vrátil až v srpnu. 

Nezachránila ho Rudá armáda, ani se
nevrátil s rudoarmějci na tanku, jak jsem
hrdě, coby pionýrka a žákyně osmé třídy,
popisovala ve svém slohu. Ale v jednom
jsem se přece jen nemýlila, přežil pochod
smrti a sluch nejspíš ztratil při americ-
kém bombardování, když se někde v blíz-
 kosti mnichovské autostrády stala ko-
lona pochodujících vězňů omylem cí lem
ame rických stíhacích bombardérů. Šest
vězňů nálet nepřežilo, některá z bomb
pravdě podobně explodovala v takové
blíz kosti, že mému otci nenávratně po-
škodila sluch. 

Táta už mnoho let není mezi námi,
pravděpodobně i všichni ti, co s ním pře-
 žili pochod smrti. Dnes bych se mu asi
opožděně, ale přece jen omluvila: 

„Tati, po tom co jsem navštívila
sklepení Pardubického zámečku, co
jsem držela v ruce kopie gestapáckých
lejster s tvými nacionálemi, co jsem
si přečetla paměti těch, kteří spolu
tebou vyšli na pochod smrti z Ebrachu
do Dachau a prožili všechny ty hrů-
 zy … po tom všem už chápu, proč jsi
o tom nikdy nechtěl vyprávět. Měl jsi
mne moc rád, proto jsi mlčel… 

Jana Klimečková
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Již po několika měsících nečekaný od-
 chod Ladislava Pohrobka vynesl ve střed-
 ní Evropě na starobylé královské trůny
dva panovníky, kteří nepocházeli z krá-
lovské dynastie – Matyáše Korvína a Ji-
říka z Poděbrad. 

Jiří z Poděbrad se narodil roku 1420
a už jako čtrnáctiletý se zúčastnil bitvy
u Lipan v šicích panské jednoty. Za deset
let nato stanul v popředí české a brzy po-
 té i středoevropské politiky, když se mu
podařilo vojensky ovládnout Prahu. Měl
předpoklady, a nebylo jich málo – schop-
 nosti, ctižádostivá energie, uvážlivá cí-
le vědomost. Nejprve byl zvolen vrchním
hejtmanem východočeského kraje, poslé -
ze zemským správcem. Snažil se o obno -
vení zašlé slávy Království českého a zemí
Koruny české. V zemi narušené, rozvráce-
 né a zdevastované husitskými válkami to
nebyl jednoduchý úkol. Byla to vskutku
historická volba, když sněm 2. března
1458 na Staroměstské radnici zvolil če-
ským králem Jiřího z Poděbrad. Ve stře-
dověku platilo, že panovníkem se může
stát jen člen některé vládnoucí dynas-
 tie, proto se od začátku své vlády musel
vyrovnávat s obtížným mezinárodně po-
litickým postavením. Výraznou většinou
uče né Evropy i domácími odpůrci byl po-
 važován za husitského kacíře a pový-
šence nízkého původu, který se zmocnil
panovnického trůnu neprávem. Královu
politickou linii diktovalo úsilí být dob-
rým panovníkem „dvojího lidu“, tedy hu-
sitů a katolíků, proto úzkostlivě dodržo-
val basilejská kompaktáta. Zprvu se mu
dílo obnovy země dařilo. Potíže nastaly
až roku 1462, kdy papež Pius II. označil
kompaktáta za neplatná. Ale v tomto ro-
ce byl král Jiří na vrcholu své moci, a stal
se v Čechách mocným a uznávaným vla-
 dařem.

Jeho postavení dokumentuje i složi-
tá finanční transakce následujícího roku
1463. Po smrti Soběslava z Miletínka pá-
 na na Kunětické hoře, uplatnil svá panov -
nická práva, aby přeloučské panství vy-
užil k zajištění finančních prostředků
potřebných k získání mnohem význam-
nější Kunětické hory. Vyplatil staré zá-
stavní listiny, pojišťující Miletínkům drž -
bu kuněticko-horského panství a převedl
tento majetek do rukou vlastních synů,
knížat Minstenberských. Přelouč spolu
s okolními vesnicemi listinou z 30. listo -
padu 1463 znovu zastavil, tentokrát již
za 1200 kop grošů, tedy dvojnásobek část-

 ky, na kterou zněla zástavní listina Mile -
tínků z roku 1437. Novým zástavním dr-
žitelem přeloučského panství se v roce
1463 stal královský komorník Purkhard
Kamarét z Žirovnice. 

Přestože byl král Jiří z Poděbrad na
vrcholu moci, tak současně začíná i je-
ho pozvolný pád. V roce 1465 se pod ve-
dením Zdeňka ze Štenberka formuje tzv.
jednota zelenohorská, složená z katolic-
 kých pánů, kteří se stavěli do opozice pro-
 ti Jiřímu. Ten se nebezpečí snažil předejít
diplomatickou cestou. Podstatu tvořil ná-

 vrh na ustavení spolku evropských křes-
 ťanských panovníků. Cílem zamýšlené
organizace mělo být odvrácení turecké
expanze a zajištění míru v Evropě. Proto
vyslal svého švagra pána Lva z Rožmitá -
lu na cestu po evropských dvorech s po-
sel stvím, aby zde hledal podporu pro svůj
návrh. Jiřímu šlo především o to, aby za-
bezpečil svou moc v českém království
proti papežství. Poslové byli všude přijati
vlídně, ale převratná myšlenka na vytvo -
ření středověkého společenství národů
a mírový plán neměly naději uspět, ne-
boť zcela vědomě byl opomíjen papež.
Válka se ukázala neodvratnou, když pa-
pež Pavel II. prohlásil Jiřího za sesazené-
 ho z trůnu a vyhlásil proti němu křížové
tažení. Poté, co král potlačil v roce 1467
odboj české katolické šlechty, získal kon-
 flikt mezinárodní rozměr. Vykonání pape-
 žovy klatby se ujal uherský král Matyáš
Korvín, bývalý Jiřího zeť a spojenec. 

V témže roce 1467, když byla králem
Jiřím potlačena vzpoura katolické šlech-

ty, zemřel pan Purkhart a přeloučskou
zástavu ještě před svou smrtí postoupil
s královským svolením Janu Mandelíko -
vi z Chrastu. Někdy v této době, byl ukryt
„přeloučský poklad“. Poklad objevili v ro-
ce 1899 dělníci při hloubení domovních
základů v dnešní Zborovské ulici. Rozsa -
hem je nevelký, ale pro dějiny města vel-
 mi významný. Jedná se o nádobu s tisíci
mincí ze stříbra s obrazem českého lva,
tehdy běžně obíhajících mincí, které je-
den z přeloučských měšťanů uchovával
pod podlahou svého domu. Mince z to-
hoto nálezu jsou dnes uloženy v pardu -
bickém muzeu. Ať už náležely tyto peníze
komukoli, jejich majitel zřejmě nepřežil
pana Mandelíka, který zemřel roku 1470
a nedočkal se ani nové vrchnosti. Přelouč
připadla po Mandelíkově smrti znovu krá-
 li Jiřímu a ten ji postoupil svým synům,
knížatům Minsterberským. 

Avšak ještě před rokem 1470, se staly
důležité události. Poté, co král potlačil od-
 boj české katolické šlechty, a po prvních
úspěšných bojích se Matyášova voj ska
ocitla v únoru 1469 v obklíčení u Vilémo -
va v Železných horách. Jiří svého protivní -
ka velkoryse propustil za slib, že zanechá
nepřátelství. Stal se ale pravý opak.

Matyáš se dal 3. května 1469 hlasy ka  -
tolických zástupců vedlejších zemí Ko ru-
 ny české a opoziční českomoravské šlech-
 ty zvolit v Olomouci českým králem.

Střetnutí tak vstoupilo do nové fáze.
V roce 1470 probíhaly boje obou vojsk
na Moravě. V době, kdy se válka klonila
v prospěch českého krále, Jiří z Poděbrad
22. března roku 1471 v Praze zemřel. Je-
 ho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta
na Pražském hradě.

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I.: Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl I.: Petr Čor-
nej

Pokračování v příštím čísle Roštu

Marcela Danihelková

Husitský král a diplomat – 1458 byl
Jiří z Poděbrad zvolen českým králem.
Sám byl utrakvistou (umírněným kališní-
 kem), ale snažil se, aby kališníci a kato -
líci žili v českém království ve vzájemné
toleranci.

Od roku 1462 se dostal do konfliktu
s papežem. Ve stejném roce se pokusil vy-
 tvořit jakési sdružení evropských panov -
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Dne 6. 9. jsme uspořádali výlet na Li-
berecko. První zastávkou bylo Kryštofovo
Údolí, které se stalo v r. 2005 vesnickou

památkovou zónou. Obec byla založena
v 16. stol. a dochovala se zde řada roube -
ných, hrázděných i podstávkových domů
s krásnými břidlicovými štíty, které jsou
jedinečným druhem lidové architektury
vyskytující se dnes už právě pouze v ně-
mecko-česko-polském trojzemí a svědčí-
 cí o společné historii, která země na tom-
 to území spojuje. Od starého kamenného
barokního mostku jsme vystoupali po ka-
 menném schodišti na návrší s dřevěným
kostelem sv. Kryštofa z r. 1686, ve kterém
jsme obdivovali malby na dřevě na stě-
 nách i stropu. Vedle kostela se nachází
upravený hřbitov s márnicí a zvonicí a rov-
 něž barokní fara. Na všechny stavby je
krásný pohled ze středu obce od bývalé
školy, kde se nyní nachází Muzeum bet-
lémů a starých hraček. Další jedinečnou
stavbou je první český vesnický orloj,
kte rý byl vybudován na místě bývalé tra-
fo sta nice a uveden do chodu v r. 2008.
Každou celou hodinu se představí 12 dře-
 věných apoštolů a výjev z vesnického ži-
 vota, např. napájení dobytka nebo krmení
drůbeže. Další zajímavostí jsou technic-
ké památky na železniční trati Česká Lí-
pa – Liberec – velký a malý kamenný
viadukt ve výšce 17m a 30 m, stojící na
10 a 14 sloupech. Důležitým bodem na
každém výletě bývá zastávka na oběd. Jíd-

 lo v Motorestu Lvová pod zámkem Lem-
berk nám chutnalo, obsluha byla rychlá
a ochotná a ceny normální, takže může -
me jen doporučit.

Po obědě jsme tedy vyjeli na Lemberk.
Je to původně hrad ze 13. století přebu-
dovaný v 16. stol. na renesanční zámek,
kde žila a pomáhala chudým a nemoc -
ným česká světice sv. Zdislava. Zámek ma-
 jí v oblibě i filmaři, natáčelo se zde pět
pohádek. Nachází se 3, 5 km od Jablon -
ného v Podještědí, kam jsme zamířili na-
 konec. Navštívili jsme zde baziliku minor
sv. Vavřince a sv. Zdislavy, jejíž ostatky jsou
zde uloženy. Tato krásná barokní stavba
vídeňského architekta italského původu
J. L. Hildebrandta se nachází v areálu do-
 minikánského kláštera a je zařazena me-
 zi sedm nejkrásnějších českých kostelů.

Počasí nám přálo, a tak náš dojem
z vý letu byl úžasný. Kdo tyto památky ne  -
zná, vřele doporučujeme. 

Jana Bahníková

 níků, založené na vzájemném res pektu,
dodržování míru a řešení sporů soudem,
které by Evropu sjednotilo v bo ji proti Tur  -
kům – poselstvo ale uspělo jen u někte -
rých a organizace nebyla za ložena.

1465 vyslal král další výpravu, která
měla zlepšit obraz českého království

(mělo pověst kacířské země) a propago -
vat Čechy jako zemi, kde nikdo není uti-
skován pro svou víru.

Stále trvalo nepřátelství mezi Jiřím
z Poděbrad a papežem, v roce 1466 pa-
pež dokonce uvrhl krále do klatby a vy-
hlásil proti němu křížovou výpravu.

Zároveň království napadl uherský král
Matyáš; byl sice poražen, ale v roce 1496
se nechal korunovat českým králem a ně-
 kterými pány byl králem uznán.

1471 Jiří z Poděbrad náhle zemřel, před
smrtí nabídl českou královskou korunu
dynastii Jagellonců.

11 / 2016 33

                                                                                                             Napsali nám    w

Podzimní zájezd se Sokolem Pøelouč

V sobotu 15. 10. sehrály naše nejmladší basketbalové naděje další utkání smíšeného
oblastního přeboru nejmladšího minižactva U11.

Sokol Přelouč – Sokol ZVUS Hradec Králové „B“ 51:18 (28:8)
Body a sestava: Kysilka 18 (4/2), Barcal 16, Dobruský 7 (2/1), Vomlel 4, Miláčková 2,
Železná 2, Semerád 2, Maček, Novotný, Uchytil, Čapek, Válek, Čtvrtečka, Přemyslovský
Fauly: 14 TH: 6/3
Úvodní utkání rozhodli domácí sokolíci již během prvního hracího období, které ovlá -
dli v poměru 20:2. Jejich hra vycházela ze solidní obrany a úspěšného proměňování
dvojtaktů a podkošové střelby. Svůj náskok zvýšili ještě ve třetí části hry, ve které defi-
 nitivně rozhodli o svém vysokém vítězství. 

Sokol Přelouč – Sokol ZVUS Hradec Králové „B“ 33:17 (15:7)
Body a sestava: Kysilka 8, Válek 7 (2/1), Miláčková 6, Dobruský 4, Novotný 3 (2/1), Ča-
 pek 2, Čtvrtečka 2, Barcal 1 (2/1),Vomlel, Uchytil, Železná, Maček, Přemyslovský, Semerád
Fauly: 13 TH: 6/3 
Odvetný zápas nebyl vůbec jednoduchý. Soupeřky z Hradce Králové zvýšily svoji bojov -
nost a nenechaly našim vůbec nic zadarmo. Přeloučští navíc neproměňovali své vylo-
 žené šance, takže skóre přibývalo na obou stranách velmi sporadicky. Hostující hráč-
ky se dokonce pokusily ve třetí části hry o celkový zvrat, když jejich trenéři nasadili do
hry své nejlepší hráčky. Uklidnění přinesla až poslední čtvrtka, ve které domácí svým
protihráčkám odskočili na větší rozdíl a dovedli utkání k jasnému vítězství.

Minižáci dvakrát vítězně!



Zprávu o francouzské revoluci přinesly do Přelouče Praž-
 ské noviny z 2. března 1848 a všude se o této informaci živě
hovořilo. Městská správa však zaznamenala jen pasivní zájem
a stát se tedy nemusel cítit ohrožen. V revolučním roce 1848 se
město sice několikrát vyzdobilo červenobílými vlajkami, teprve
založení národní gardy svědčilo o politické angažovanosti míst-
 ních měšťanů. 

Národní garda měla 80 členů, setníkem byl Efvar Sponner,
který dbal nejen na výcvik, ale pořádal také výlety, dokonce i na
Kunětickou horu. 

Když 19. března 1848 projíždělo pražské poselstvo s če-
ským memorandem přes Přelouč, bylo uvítáno nadšeným da-
 vem na míst ním nádraží. Pražská deputace se vrátila do Prahy
27. března jen s neurčitými sliby, což i v Přelouči vyvolalo hlu-
bo ké rozčarování. Koncem března se v Přelouči hovořilo o nut-
nos ti zrušení roboty, bohatší měšťané však tvrdili, že se tak může
stát jen za výkup. Patent o zrušení roboty, vydaný 28. března
1848 přislíbil zrušení až k 31. 3. 1849, ale i tak byl v Přelouči
vřele uvítán. 

Měla nastat dlouho očekávaná svoboda, zatím se to proje -
vilo jen v tom, že stoupl počet lesního pytláctví, každý chtěl svo-
 bodně lovit a chytat v rybnících. 

V dubnu se velmi rozvířilo veřejné mínění, v Hradci Králové
došlo k dělnickým bouřím a městská chudina napadla pekaře
a obchodníky. Také v Přelouči a v Pardubicích se dělala opatře -
ní, aby se lid nebouřil. U pekáren a obchodů byla stavěna stráž
národní gardy. 

Liberální novinář a satirik Karel Havlíček Borovský začal
v dubnu 1848 vydávat Národní noviny, v Přelouči je čtenáři zí-
 skali 10. dubna, ale odběr byl zpočátku malý. V dubnu došlo
ještě k jedné události, historik František Palacký odmítl připo-
jení Čech k Německu, v květnu se také v Přelouči vyslovovalo
občanstvo na podporu jeho Psaní do Frankfurtu. Živě agitoval
pro Palackého stanovisko zejména mladý Václav Pour z valské -
ho mlýna. 

Do Přelouče přijelo několik členů spolku Svonost z Prahy,
aby vyvolali akce na podporu radikálních demokratů, českých
požadavků, když však došlo k povstání, přeloučská garda se
nemohla rozhodnout. Vracející se členové chrudimské národní
gardy přinesli zprávu, že pražské povstání bylo potlačeno a tak
se přeloučská garda rozešla. Zatčen byl však Václav Pour. Gar-
da musela odeslat své zbraně do Hradce Králové. 

Po uvedených událostech však došlo přece jen k významným
změnám. Majitel panství přestal vykonávat svou moc nad obyva -
telstvem a zřízena byla okresní hejtmanství a okresní soudy. 

Politickou správu vykonávala Krajská vláda v Pardubicích,
kam patřilo 11 okresních hejtmanství a dvě expozitury. Okres-
ní hejtmanství působilo v Pardubicích od roku 1850 a náležel
k němu také okresní soud v Přelouči, který byl rovněž v roce
1850 zřízen a zrušen byl až 31. ledna 1949. S účinností od 1. 7.
1873 byly z jeho obvodu vyňaty obce Kojice a Vinařice a byly
včleněny do působnosti okresního soudu v Kolíně, což vyvola la
nespokojenost v Přelouči, ale na stížnosti k vyšším úřadům ni-
 kdo nereagoval. 

Soudní okres Přelouč, tvořící západní část politického okresu
Pardubice, měl v letech 1855–1868 samostatný okresní úřad,
který měl pravomoc soudní i polickou. Po jeho zrušení převzal
politickou správu až do roku 1913 okresní úřad v Pardubicích.
V roce 1913 zahájila však v Přelouči práci politická expozitura,
která zanikla v roce 1928, ale i po tomto datu zde úřadoval vy-
sunutý referent. 

Do soudního okresu Přelouč patřilo 46 obcí a 23 516 obyva -
tel. Prvním okresním soudcem se v Přelouči stal Vincenc Wan-
ler. V roce 1850 byla v Přelouči zřízena také četnická stanice,
finanční úřad a notářství až v roce 1859. 

Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.
(z archivu p. Františka Hollmanna)
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Ve dnech 21. 9. – 16. 10. byl ve Východočeském muzeu v Par-
 dubicích představen denárový poklad století, unikátní soubor
více než tisíc let starých mincí, který byl nalezen v listopadu roku
2015 u obce Chýšť. Protože má Chýšť jisté vazby k Přeloučsku,
je na místě zmínit se o něm i v Roštu.

Chýšť byla v minulosti součástí Chlumecka, byla v rámci něj
obcí hraniční. Sousední Volčí začínalo již Přeloučsko, ohraniče -
né na severu obcemi Bělečské farnosti. Reorganizace správních
území na počátku roku 1949 znamenala změnu hranic jednot -
livých okresů, a tak se Chýšť, do té doby součást okresu Chlu-
mec nad Cidlinou, stala nově součástí okresu Přelouč. I z toho
důvodu pak Chýšť od další reorganizace (r.1960) patřila do okre-
 su Pardubice. Tento stav trvá dodnes a Chýští končí nejen okres,
ale i celý Pardubický kraj. Připomeňme ale také, že z této obce
je to vzdušnou čarou dvakrát blíž do Přelouče (zhruba 10 km)
než do Pardubic.

Na konci roku 2015 byl na poli severovýchodně od Chýště
nalezen neobyčejně bohatý depot stříbrných denárů se zbytky
keramické nádoby, v níž byl uložen. Jednalo se o 458 celých
mincí, 322 zlomků a 13 střepů nádoby, z nichž se dal rekon-
struo vat přibližný tvar hrnce. I když byla veřejnost brzy infor-
mována o tomto mimořádném objevu, místo nálezu pracovníci
VČM tajili až do srpna tohoto roku. Bylo to z důvodu nenaru -
šení dodatečného archeologického průzkumu, provedeného
v létě roku 2016. Dohledávka na místě nález téměř zdvojnáso -
bila, nalezeno bylo 745 nových položek. Depot byl totiž v minu -
losti narušen orbou a jeho obsah roztažen zemědělskou techni -
kou po poli. Proto byla údajně po centimetrech provedena skrývka
ornice a následně byly nacházeny i velmi malé úlomky mincí.
Jak při původním nálezu, tak i při dohledávce bylo užito detek-
 toru kovů.

Nález od Chýště je v mnoha ohledech výjimečný. Je počet -
ný, mnohé mince jsou dobře dochované a jejich stav naznaču -
je, že byly do země uloženy záhy po ražbě. Jeho součástí jsou
některé unikátní i dosud neznámé ražby. Poslední podobné ná-
 lezy denárových depotů spadají do 30. let 20. století. Z těchto
důvodů se tedy začalo hovořit a psát o pokladu století, a tak-
to byla část nálezu prezentována i na výstavě v Pardubicích. 

Denáry jsou prvním středověkým platidlem raženým na na-
 šem území. Jejich počátek je spjatý s prvním vzestupem české -
ho státu za knížat Boleslava I. (935–972) a Boleslava II. (972–
999), kdy vrcholil jeho sjednocovací proces pod vládou Pře-
 myslovců a Prahy a docházelo také k první expanzi – do Kra-
kovska a dál až k hranicím Kyjevské Rusi. Přes český stát tehdy
vedly obchodní trasy spojující západ a východ Evropy a ty byly
jedním ze zdrojů bohatství knížat Boleslavů.

Po nich do Prahy v polovině 60. let 10. století doputoval ob-
 chodník Ibrahim ibn Jakúb a zanechal nám o ní vzácné svě-
dectví. Oceňoval Prahu jako významné mezinárodní tržiště,
zmiňoval národnosti obchodníků i typické nabízené zboží – cín,
kožešiny, v Praze vyráběná sedla, uzdy, štíty, ale také otroky z vý-
 chodních oblastí. Jako pravý obchodník si všímal i cen a zane -
chal nám informaci o dvojím platidle této doby. Domácí směně
(vedle platby v naturáliích) sloužily „lehké šátečky z velmi jem-
né tkaniny na způsob síťky, které se k ničemu nehodí,“ i když
zároveň „představují u nich majetek a cenu všech věcí“. Dnes
nám toto platidlo přijde podivné, a přece k existenci směny plá-

 těnými šátečky dosud odkazuje základ slov platit a platidlo.
(Předpokládá se, že se do těchto šátečků vkládala ještě kovo-
vá destička. Tu ale Ibrahim ibn Jakúb nezmiňuje.) Vedle šáteč-
 ků připomíná také platbu kinšáry, což bude patrně pojem odpo -
vídající denárům. Z jeho poznámek se ale nedá vyčíst, o jaké
denáry se jedná, zda jde cizí, nebo již o domácí ražby.

Kdy začal český kníže razit své mince? Jméno BOLEZLAV
z opisu nám příliš nepomůže. Autoři katalogu k pardubické vý-
stavě mají za to, že se tak stalo až na počátku 70. let 10. stole-
 tí, ještě za Boleslava I. Vláda jeho syna Boleslava II. je pak dobou
dalšího vývoje a rozšíření této jen něco přes gram vážící mince,
sloužící jako prostředek zahraničního obchodu.

Nález z Chýště je datován do doby okolo roku 999. Za jeho
ukrytím v zemi tušíme drama neklidné doby, která je na jedné
straně olemována vyvražděním Slavníkovců na nedaleké Li bi-
 ci nad Cidlinou (995), na straně druhé pak rozbroji mezi pře-
 myslovskými knížaty Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem
a polskými vpády Boleslava Chrabrého (po r. 999). Byl majite -
lem denárů prchající kupec nebo velmož, který se uchýlil z hlav-
 ní trasy obchodní stezky, aby ukryl své bohatství? Cestoval do
Prahy, nebo se ubíral opačným směrem? Směřoval do Vratisla -
vi, anebo chtěl pokračovat v cestě blížící se pozdějšímu Pře-
loučsku dál – na Olomouc a do Krakova? Nebo bylo vše jinak?
To už se nikdy nedozvíme.

Pardubická výstava již skončila. Podobně se ale můžeme za-
 snít nad aktuální přeloučskou výstavou Nové archeologické ná-
 lezy na Přeloučsku. Jakou cestu má za sebou drobný keltský
obolus?Putoval mezi keltskými oppidy Závistí a Českými Lho-
ticemi? Navštívil týnecké Kolo? Směřoval k výrobně mlýnků pod
Kunětickou horou? Dostal se denár císařovny Faustiny II. do na-
 šich míst poklidnou cestou, nebo je kořistí germánských válek?

A na závěr ještě jeden tip. Předpokládá se, že první výrob-
ci přemyslovských denárů přišli z Řezna. Chtěl-li by někdo hlub-
 ší poučení o vztazích mezi Řeznem a českým státem v jeho po-
 čátcích, má nyní skvělou příležitost navštívit výstavu Mezi kme ny
a státem v Regionálním muzeu v Kolíně. Muzeum se sice na-
zývá regionální, ale úroveň výstavy je takřka světová.

Martin Štěpánek
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Poklad století za humny Pøeloučska



Do nové basketbalové sezony byla přihlášena tato družstva:
Muži A – 2. liga – skupina B (trenér: Novotný Petr, asistent: Ma-
 rek Otakar), Muži B – Východočeská liga (trenér: Marek Ota-
kar, asistent: Válek Josef st.), Ženy – Východočeská liga (trenér:
Haas Jan, asistentka: Nešetřilová Lenka), Kadetky U17 – sku-
pina B – nadregionální soutěž (trenéři: Písař Josef, Zikmunda
Aleš), Žáci U15 – skupina D – nadregionální soutěž (trenér:
Priessnitz Jiří, asistenti: Priessnitz Vít, Šindelář Petr), Nejmladší
minižactvo U11 – skupina B (trenér: Bulušek Martin, asistent:
Válek Václav st.)

Nová sezona týmu mužů A začala druhým kolem Českého
poháru v Kutné Hoře:
Sokol Kutná Hora – BK Přelouč 72 : 98 (43:41) 
Body: Konvalina 26, Bulušek 22, Pacák 20, Zikmunda 13, Da-

šek 6, Sojka 5, Blažek 2, Kmošek 2, Truneček 2

O ligové body začali muži A bojovat od 1. 10.
BK Přelouč – TJ AŠ Mladá Boleslav 77 : 75 (39:39)
Body: Zikmunda 19, Richtr 15, Konvalina 11, Sojka 10, Bulu-

šek 7, Blažek 7, Pacák 6, Truneček 2
BK Přelouč – BK Brandýs n. Labem 64 : 72 (27:30)
Body: Pacák 15, Sojka 11, Bulušek 11, Konvalina 9, Richtr 7,

Blažek 6, Truneček 5
BK Přelouč – Sokol Vyšehrad 89 : 45 (45:25)
Body: Richtr 15, Pacák 13, Bulušek 12, Sojka 12, Konvalina 10,

Zikmunda 10, Truneček 8, Dašek 7, Blažek 2
BK Přelouč – BK WOLVES Radotín 79 : 65 (45:29)
Body: Richtr 20, Pacák 18, Bulušek 12, Sojka 9, Blažek 7, Tru-

neček 6, Konvalina 4, Zikmunda 3

Muži B zahájili svá mistrovská utkání již koncem září:
TJ Turnov – BK Přelouč 76 : 62 (28:33)
Body: Priessnitz 23, Tužil 20, Šindelář 7, Kautský 6, Machek 4,

Válek J. 2
Sokol Nová Paka – BK Přelouč 78 : 68 (37:41)
Body: Priessnitz 20, Dašek 20, Tužil 19, Šindelář 7, Machek 2
BK Přelouč – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 70 : 73 (31:38)
Body: Marek 22, Vondráček 22, Machek 11, Priessnitz 8, Tužil 4,

Kautský 3
BK Přelouč – TJ Sokol BK Chrudim 61 : 40 (29:23)
Body:  Marek 20, Dašek 11, Machek 8, Vondráček 8, Priessnitz 7,

Tužil 7

Ženy stejně jako muži A zahájily novou sezonu 1. 10.
Sokol Nová Paka – BK Přelouč 77 : 59 (43:34)
Body: Doležalová 14, Kralevičová 14, Žáková N. 11, Bogdá-

nyová 8, Sedláčková 8, Žáková K. 4
Sokol Josefov – BK Přelouč 48 : 72 (30:27)
Body: Kralevičová 16, Nešetřilová 15, Žáková N. 12, Sedláč-

ková 10, Žáková K. 9, Doležalová 5, Bogdányová 5
BK Přelouč – TJ Pardubičky 84 : 44 (47:28)
Body: Kralevičová 221, Nešetřilová 19, Sedláčková 18, Žáko-

 vá N. 13, Doležalová 8, Žáková K. 5 
BK Přelouč – SŠB Pardubice 43 : 49 (22:26)
Body: Kralevičová 16, Nešetřilová 15, Doležalová 5, Žáková K. 4,

Sedláčková 3

Žákyně – Kadetky U17 nastoupily k prvním zápasům 8. 10.
SŠB Pardubice – BK Přelouč 39 : 49 (19:23)

Body: Písařová 16, Novotná L. 11, Žáčková 11, Novotná K. 4,
Hejná A. 2, Petrová A. 2, Štainerová 2, Nepovímová 1

SŠB Pardubice – BK Přelouč 57 : 48 (25:19)
Body: Novotná L. 15, Písařová 14, Novotná K. 6, Žáčková 5,

Smejkalová 4, Štainerová2, Hejná A. 2

Minižáctvo U11 získávalo své první mistrovské zkuše-
nosti…
ADFORS Basket Litomyšl – Sokol Přelouč 73 : 12 (31:4)
Body: Kysilka 4, Barcal 2, Dobruský 2, Miláčková 2, Železná 2
ADFORS Basket Litomyšl – Sokol Přelouč 33 : 21 (17:14)
Body: Barcal 4, Čapek 2, Dobruský 2, Čtvrtečka 2, Semerád 2,

Uchytil 2, Verunáč 2, Vomlel 2, Železná 2, Miláčková 1
Sokol Přelouč – Basketbal Svitavy 36 : 40 (9:27)
Body: Uchytil 10, Dobruský 9, Barcal 6, Miláčková 3, Vomlel 3,

Přemyslovský 2, Semerád 2, Kysilka 2
Sokol Přelouč – Basketbal Svitavy 38 : 16 (15:10)
Body: Dobruský 8, Uchytil 7, Kysilka 6, Vomlel 5, Barcal 4, Vá-

lek 4, Semerád 2, Miláčková 2
Sokol Přelouč – Sokol ZVUS Hradec Král. 51 : 18 (28:8)
Body: Kysilka 18, Barcal 16, Dobruský 7, Vomlel 4, Miláčková 2,

Železná 2, Semerád 2
Sokol Přelouč – Sokol ZVUS Hradec Král. 33 : 17 (15:7)
Body: Kysilka 8, Válek 7, Miláčková 6, Dobruský 4, Novotný 3,

Čtvrtečka 2, Čapek 2, Barcal 1

Žáci U15 zatím odehráli jednodenní turnaj (viz výsledky
v minulém čísle Roštu) a o mistrovské body se utkají kon-
cem října v Holicích.

D. Rambousková 

… budeme slavit 70. výročí založení klubu!
Všem příznivcům tohoto sportu sdělujeme, že sobota 12. li -

stopadu 2016 bude patřit právě basketbalu.
Přeloučská Sokolovna během těch dlouhých sedmdesáti let

na svých parketách trpělivě „nosila“ každého hráče od začát-
ku jeho basketbalové kariéry. A právě proto se stane opět tím
místem přátelského setkání, kde všichni společně v této neza -
mě ni telné atmosféře kulaté výročí oslavíme. Rádi bychom vám
před vedli, co jsme za uplynulé období dokázali, společně si za-
 vzpomínali a užili si dne plného sportu i zábavy.

V dopoledním sportovním programu se svými dovednost-
mi pochlubí současná mládežnická družstva – minižactvo, žáci
a žákyně, dále bude palubovka patřit dospělým – současným,
ale i bývalým hráčům a hráčkám, kteří si budou chtít vyzkoušet
střelbu na koše, pod kterými sami úspěšně bojovali o mis trov -
ské body.

Odpoledne pozveme všechny příznivce na druholigové utká-
 ní našich mužů do sportovní haly a po jeho ukončení se přesu-
 neme zpět do Sokolovny ke slavnostní schůzi a k pokračování
oslav. Na vaši účast se moc těšíme!

Za přípravný výbor oddílu BK Přelouč – D. Rambousková
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Pod basketbalovými koši…

Basketbalová sezona 2016/17 v plném proudu…



Mužské áčko absolvovalo v říjnu ve
své divizi daleký výjezd na Vysočinu a do
Jižních Čech, který celkově vynesl 3 body
po dvou zápasech rozhodnutých až po sa-
 mostatných nájezdech. Orel si klidně mohl
odvézt všech 6 bodů, kdyby pokaždé nepři -
šel o vedení v poslední minutě zápasu.

Pacovští Honzíci – Orel Přelouč 
6:7 po sn. (3:4, 1:0, 2:2 – 0:1)

Branky (asistence) hostů: 4. Jezdinský (Ple -
s kot), 7. Jirák (Janata), 16. Verunáč (Maček),
18. Maček (Kurka), 48. Křinka, 50. Kurka
(Maček), rozhodující náj. Pleskot.
Sestava hostů: Albrecht – Pleskot, Reinert,
Verunáč, Janata, Mareš – Pozler, Jezdin -
ský, Školník, Křinka, Mašín, Knížek, Kurka,
Maček, Jirák.

V sobotu 8. října nejprve svedl boj v Pel-
 hřimově se vždy nepříjemnými Pacovský -
mi Honzíky. Hned od začátku to byla celkem
slušná střelnice. Skóre otevřel po 3 minu -
tách Jezdinský ranou do protilehlé šibeni -
ce. Honzíkům ale hned na to neudělalo
žádný problém během minuty zápas oto-
čit na 2:1. Vzápětí Přelouč také odpovědě -
la rychlým gólem, který měl na svědomí
Jirák. Poté se hra na chvíli uklidnila, aby
za se v závěru první třetiny přidala na tem-
 pu. V 16. minutě Verunáč šťastnou ranou
držad lem hole vrátil Přelouči vedení, ale
Honzíci hned z buly zase srovnali. Za dvě
minuty si jednobrankový náskok vzala pro
sebe opět Přelouč zásluhou přesné stře-
ly Mačka. Po gólově bohaté první třetině
následovala klidnější druhá část. V ní se
prosadili jen Honzíci z trestného střílení,
což znamenalo, že po dvou třetinách pa-
noval nerozhodný stav 4:4. Ve třetí třetině
pokračovala vyrovnaná hra, ale branky stří-
 lela jen Přelouč. Duo Kurka-Křinka vystře -
lilo Přelouči nadějné vedení 4:6. Tři mi-
nu ty před koncem si domácí Honzíci vzali
time-out a zkusili hru bez brankáře. V ní
se jim podařilo Orel zatlačit a výsledkem
bylo snížení na 5:6. Do konce zbývalo dvě
a půl minuty a domácí pokračovali ve hře
s šesti hráči v poli. Když už to vypadalo, že
se Přelouči soustředěnou a obětavou ob-
ranou podaří utkání dotáhnout do konce,
přišla pouze 9 vteřin před konečným hviz-
 dem skrytá a přesná střela, která zapadla
do pravého rohu Albrechtovy branky. Tvr-
dá rána pro hosty, velká radost pro domá -
cí. V prodloužení už se hrálo opatrně, ale
rozhodnout mohl Křinka, který v obrovské
šanci z metru minul odkrytou branku. Po té-

 to šanci bylo jasné, že na řadu přijdou sa-
 mostatné nájezdy. V prvních dvou sériích
nebyl úspěšný žádný střelec. Nejprve Veru -
náč nedokázal zasunout bekhendem za
již překonaného brankáře a Jezdinský za-
 se nezvládl míček dostatečně zvednout po
forhendové kličce. Honzíci si počínali po-
dobně. Ve třetí sérii se rozjeli oba kapitá -
ni. Zatímco domácí Doubek neprostřelil vy-
 nikajícího Albrechta, Pleskot poslal míček
pod víko a přisoudil tak svému týmu bod
na víc. „Vyrovnané utkání, které muselo roz-
 hodnout až nájezdová loterie. Děkuji hrá-
 čům za předvedený výkon,“ byl spokojený
přeloučský trenér Novák.

1. FbK Tábor – Orel Přelouč 
7:6 po sn. (2:2, 3:2, 1:2 – 1:0)

Branky (asistence) hostů: 6. Jezdinský (Po -
zler), 17. Verunáč (Mašín), 30. Jezdinský
(Pleskot), 38. Pozler (Pleskot), 48. Reinert
(Pleskot), 59. Jezdinský (Reinert).
Sestava hostů: Udatný, Albrecht – Pleskot,
Reinert, Verunáč, Janata, Mašín – Pozler,
Jezdinský, Křinka, Knížek, Kurka, Maček.

V neděli 9. října pak čekal Orel přesun
do Sezimova Ústí, kde hraje své domácí
zápasy 1. FbK Tábor. A opět šlo o velmi vy-
 rovnaný souboj. Jako první se v něm pro-
sadila Přelouč. Po kombinaci z rohu hřiště
Pozler předložil před branku nabíhající-
mu Jezdinskému a ten bezpečně promě-
nil. Následně přišlo několik šancí Tábora,
ale hosté udeřili podruhé. Standardku pře-
 tavil v dvoubrankový náskok Verunáč. Prv-
 ní třetina ale stejně skončila vyrovnaným
skóre, protože během dvou minut domá -
cí Tábor srovnal. Druhá třetina pokračova -
la šancemi z obou stran, ale až ta Jezdin -
ského znamenala gólovou radost. Tábor se
nevzdal a minutu na to nejprve srovnal
a po chybě v přeloučské defenzivě šel do-
 konce do vedení. To si zase nedala líbit Pře-
 louč. Pleskot vyslal do úniku Pozlera, kte-
rý si sám před brankářem v klidu poradil.
Vyrovnáno 4:4. Půl minuty před koncem
druhé třetiny si ale po nenápadné střele
k tyči vzali vedení zpět domácí. Ve třetí čás-
 ti hru rozkouskovalo několik přísných vy-
lou čení. Jedno z nich potrestal Reinert skvě-
 lou tečí před brankou. A když dvě minuty
před koncem završil hattrick Jezdinský, zdá-
 ly se být tři body pro Přelouč velmi blíz-
ko. Když Tábor odvolal brankáře a zkusil
hru v šesti, oživily se vzpomínky na vče-
rejší vyrovnání Honzíků těsně před kon-
cem. A to i přes dobré a soustředěné brá-

nění skutečně opět přišlo. Tentokrát ke
třem bodům chybělo půl minuty. V prodlou -
žení už žádná šance nepřišla a rozhod-
nout museli zase nájezdy. Trenér Novák
nechal po včerejším vítězství stejnou se-
stavu exekutorů, jen Udatného vystřídal
Albrecht. V první sérii domácí jako první
proměnili šťastnou střelou po zemi. Veru -
náč zkusil štěstí opět bekhendem a stejně
jako naposled se mu míček svezl po čepe-
 li. Ve druhé sérii domácí hráč Albrechta
nepřekvapil, ale stejně dopadl i Jezdinský.
Třetí série už rozhodla. Domácí kapitán si-
 ce mečbol proměnit nedokázal, ale Ples -
kotovi tentokrát nájezd nevyšel a bod na-
 víc bral domácí Tábor. 

Přelouč tak z tohoto víkendu dokáza -
la vytěžit 3 body, ale mohlo to být i víc, což
si uvědomoval i trenér Novák. „Před víken -
dem bychom 3 body asi brali, ale dvě ztra-
 cené výhry v závěru mrzí, zisk bodů mohl
být ještě vyšší. Teď už se však soustředí-
me na následující domácí zápasy s Nácho -
dem a Hradcem Králové.“

Mistrovský florbal v městské hale v listo -
padu:

Pardubická liga elévů – 
neděle 6. listopadu:

9:00 FBC Peaksport Litomyšl – 
DDM Ho lice

9:40 Orel Přelouč – FTC Vysoké Mýto
10:35 Orel Přelouč – 

FBC Peaksport Lito myšl
11:15 DDM Holice – FTC Vysoké Mýto
12:10 Orel Přelouč – DDM Holice
12:50 FTC Vysoké Mýto – 

FBC Peaksport Litomyšl

Muži A - divize:
Neděle 13. listopadu – 14:00 – FBK Piráti
Sokol Chrudim

Pardubická liga starších žáků – 
neděle 20. listopadu:

Od 9:00 do 16:00 turnaj týmů seřazených
dle předchozích výsledků, za účasti domá -
cích starších žáků – bude upřesněno na
vývěskách oddílu ve městě.

Muži A – divize:
Sobota 26. listopadu – čas bude upřesněn
ve vývěskách – TJ Centropen Dačice
Neděle 27. listopadu – čas bude upřesněn ve
vývěskách – FK Slovan Jindřichův Hradec

Na závěr pak připomínáme, že i v listo-
 padu je možné začít hrát florbal ve všech
věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí
přijít na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16
a 19 hodinou do městské haly Za Fontá -
nou nebo zavolat na číslo 732 610 593.

Michal Pleskot a Mirek Kumstýř
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu



A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
sobota 24. 9. 
HC JESTŘÁBI – HBC RONDO TEPLICE 0 : 2 (0:0, 0:1, 0:1)
neděle 25. 9. 
HC JESTŘÁBI – HBC NOVÉ STRAŠECÍ 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branka: P. Svoboda 
neděle 2. 10. 
HC JESTŘÁBI – SK KOMETA POLIČKA 1 : 2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branka: Komůrka
neděle 9. 10. 
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE – HC JESTŘÁBI  
Branky: Horák 2x 3 : 2 (1:1, 1:0, 1:1)
sobota 15. 10. 
HC JESTŘÁBI – HBC TYGŘI MLADÁ BOLESLAV
Branky: D. Kazimír, Hutla        2 : 3 po sam. náj. (1:0, 1:2, 0:0 – 0:1)
neděle 16. 10. 
HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU – HC JESTŘÁBI 

4 : 5 po sam. náj. (0:3, 2:1, 2:0 – 0:1)
Branky: P. Svoboda 2x, Šmíd, Horák, Moravec 

PROGRAM NA LISTOPAD

B-TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 24. 9. 
HC JESTŘÁBI B – SK PRACHOVICE 8 : 0 (1:0, 4:0, 3:0)
Branky: T. Vlk 2x, Čermák, Šanda, Horák, L. Vlk, Hudec, Raška 
sobota 1. 10. 
1. HBC SVITAVY – HC JESTŘÁBI B 0 : 3 (0:2, 0:1, 0:0)
Branky: Kalousek, Mar. Drápalík, Hudec
sobota 8. 10. 
HC JESTŘÁBI B – HBC RANGERS OPOČNO 4 : 7 (0:2, 2:1, 2:4)
Branky: Hudec 2x, Mlynář, Vlk 
sobota 16. 10. 
DELTA PARDUBICE – HC JESTŘÁBI B 2 : 1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branka: Mlynář

PROGRAM NA LISTOPAD

STARŠÍ ŽÁCI (MČR – VÝCHOD)
sobota 24. 9. 
HC JESTŘÁBI – HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988 

0 : 11 (0:5, 0:2, 0:4)
středa 28. 9. 
HBK BULLDOGS BRNO – HC JESTŘÁBI 5 : 2 (2:1, 1:1, 2:0)
HBK BULLDOGS BRNO – HC JESTŘÁBI 4 : 0 (1:0, 3:0, 0:0)

sobota 1. 10. 
HC JESTŘÁBI – SK HOKEJBAL LETOHRAD 0 : 19 (0:6, 0:8, 0:5)
pondělí 10. 10. 
HC JESTŘÁBI – JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 0 : 9 (0:4, 0:2, 0:3)
pondělí 17. 10. 
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – HC JESTŘÁBI 8 : 2 (4:0, 3:1, 1:1)

PROGRAM NA LISTOPAD

MINIPŘÍPRAVKA VE SVITAVÁCH 9. 10. (PŘEBOR ČV)
Tomáš Hájek:

„Svitavský turnaj byl pro nás prvním turnajem v kategorii mi-
 nipřípravky a tak jsme se na první vystoupení našich nejmen ších
velmi těšili. Přestože jsme ve všech utkáních podlehli, jsme spo-
kojeni. Dvakrát jsme podlehli vysokým rozdílem, zejména utkání
s Alfou se nám nepovedlo. V ostatních utkáních jsme dvakrát pod-
 lehli rozdílem dvou a jednou rozdílem jedné branky. Turnaj hodno -
tíme z našeho pohledu jako povedený.“ - fáda -

ve dnech 22. a 23. 10. 2016 jsme se zúčast  nili turnajů mikro a mi-
 nipřípravek v mini hokejbale. Sobotní turnaj mikropříprav ky (for-
mát 3+0) konaný v Pardubicích byl sou částí velmi zajímavé akce
tzv. Česko sloven ského Superpoháru, kde byly k vidění reprezen -
ta ce Old boys a následně úřadující mistři v hokejbale obou zemí.
Po nečeka ném odstoupení Svítkova jsme hráli ve své skupině 2 ut -
kání s Heřmano vým Městcem, 2 utkání s Pardubicemi a posled -
ní utkání jsme hráli s Letohradem. Utkání byla velmi vyrovnaná
a nakonec jsme dvakrát prohráli o 2 góly, jednou o gól jednou jsme
re mizovali a v posled ním utkání jsme doká zali zvítězit. Počasí nám
všem přálo, bylo slunečno, plast se nesmekal, spokojenost tedy ve
všech směrech.

Nedělní turnaj minipřípravky (formát 3+1) konaný na našem
hřišti v Přelouči se nesl pro náš tým ve znamení mnohdy nerov -
ných soubojů se staršími soupeři, proti kterým zatím moc šancí
nemáme. Nicmé ně jsme se nezalekli a všichni sta tečně bo jovali.
Z pěti utkání jsme dvakrát vysoko podlehli, zejména v utkáních
s Heř manovým Městcem a Poličkou jsme dostali pěk ný výprask.
Ostatní utkání se nám však cel kem povedla, prohráli jsme v na pí-
 navém zápase s Českou Třebovou 2:5, s Pardubi cemi 0:2 a v utká-
 ní s Chlumcem nad Cidlinou se nám povedlo dokonce vybojovat
remízu. Chválím všechny malé Jestřáby za bojovnost, nadšení a před-
 vedený výkon v obou hracích dnech.

Děkuji všem rodičům za podporu. Oba turnaje se povedly, těší-
 me se na další.

Za HC Jestřábi Přelouč Hájek Tomáš
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Hokejbal



Loňský obhájce trenérského Koleského překážkového šam-
pionátu Josef Váňa st. je obklopen v letošním šampionátu 2016
ženami s trenérskou překážkovou licencí.

Kdy po druhém bodovaném kole překážkových dostihů v Ko-
 lesách, jeho jméno je na úrovni stejného počtu bodů, trenérky Rů-
 žičkové (vítězná trenérka letošní Velké Pardubické) dále tr. Junko -
vé a další jí následuje trenérka Sedláčková – Myšková a tr. Vašinová.

Jejich koně úspěšně v překážkových dostizích v Kolesách ve-
 dou na bodovaných místech v letošním bodovaném šampionátu
po dvou kolech nejlépe – jezdci Kubík a Liška v kategorii žokej
vede Novák, shodný počet bodů na druhém místě má Váňa ml.
a žokej Myška.

Na postu nejlepší překážkové jezdkyně – amazonky v Kole-
sách vede Barbora Málková.

I když letos v Kolesách již se odběhly dva dostihové mítinky,
nepodařilo se všechny dostihy odběhnout. Jak při prvním i druhém
musel být z technických důvodů jeden dostih zrušen (překážkový).

Závěrečný mítink v Kolesách se uskuteční 5. listopadu, kdy to-
 to závodiště jako poslední v republice uzavře dostihovou rovino -
vou a překážkovou sezónu 2016.

V letošním roce se i v Kolesách prezentovala dostihová An-
keta 2016 (nejsympatičtější J) ČR, v rámci těchto mítinků bylo nej-
 oblíbenější / nejsympatičtější jméno Koleského překážkového
jezdce Jakuba Kocmana, kdy Jakub Kocman na finálové listině
ankety se umístil na třetím místě v rámci ČR.

Josef Vaníček ml.

Před Koleským překážkovým šampionátem 2016 byly předány ceny
ampionům překážkových dostihů 2015 při hlavním mítinku (červenec).
Foto zleva: Miroslav Hanuš / Dynamit / Pavel Bergman, Šampioni,
jezdkyně amazonka: Veronika Řezáčová / jezdec: Jan Kratochvíl /
žokej: Josef Sovka / Marie Bartošová převzala cenu za trenéra Jose-
 fa Váňu st. / Josef Vaníček Jun.

Nebývá zvykem, aby svůj životní cíl ně -
 kdo našel už ve svých 12 letech. My bychom
vám rádi někoho takového předsta vili,
protože si myslíme, že si to rozhodně za-
slouží. 

Jmenuje se Ondřej Kratochvíl a jeho
snem je hrát v životě vrcholový tenis. Na -
šlápnuto má k tomu rozhodně výborně. Bí-
 lému sportu se věnuje už od svých 5 let
a pochlubit se může např. těmito úspěchy:

2. místo celostátní žebříček U12
(mlad ší žáci)

Mezinárodní turnaje vítězství 2016
1. místo Pohár města Rakovník - dvouhra
1. místo Písek Cup 2016 - dvouhra 
1. místo BNG Cup 2016 - čtyřhra

Mistrovství ČR 2016
2. místo čtyřhra - halové mistovství 
1. místo čtyřhra - letní mistrovství
2. místo - družstva TK Sparta Praha

Turnaje nejvyšší kategorie „A“ 2016
1. místo Přebor Prahy - dvouhra
1. místo TK Deza Valašské Meziříčí - dvou -

hra
2. místo TK Sparta Praha - dvouhra

1. místo TK Roja Příbram - čtyřhra
1. místo TK Deza Valašské Meziříčí - čtyř -

hra
1. místo TO SK Mělník - čtyřhra

1. místo Tennis Arena Milovice masters -
čtyřhra

2. místo Halový přebor Prahy - čtyřhra
2. místo Letní přebor Prahy - čtyřhra
2. místo TK Havířov - čtyřhra

V roce 2016 odehrál
4 Mistrovství ČR (halové, letní - jednotliv ci
U12, družstva U12, družstva U18 - dorost)
5 mezinárodních turnajů U12 (mladší žáci)
15 turnajů U14 (starší žáci)
12 turnajů U12 (mladší žáci) 

Do tenisového klubu ho původně při-
hlásil tatínek. Nejspíš proto, aby „vybil ně-
co přebytečné energie“. Však kromě tenisu

se v té době věnoval ještě plavání a gym-
nastice. Ty však musely jít postupně stranou.
Tenis zvítězil. Jako 7letý podepsal smlouvu
se Spartou Praha a zavázal se tak nejen
ke každodennímu tréninku a dojíždění do
Prahy, ale i k mnoha hodinám strávených
po turnajích a zápasech. Jeho vekou opo-
rou jsou mu především rodiče, které samo -
zřejmě velmi těší synův úspěch, ale zároveň
mu podřizují téměř všechen svůj volný čas.
A Ondra jim jejich péči vrchovatě vrací v po-
 době chuti a elánu, kterou tenisu věnuje. 

Jeho současným největším přáním je,
dostat se do TOP 40 nejlepších ve své ka-
te gorii. Tak mu držme palce, ať se mu jeho
sen splní a ať nám v Přelouči třeba jednou
vyroste nejlepší světový tenista. Nakročeno
k tomu má určitě skvěle.

mh 
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Váňa v obležení

Tenis jako životní cíl

Mistroství ČR - 
čtyřhra 1. místo

Mistrovství ČR družstev 
TK Sparta Praha

Turnaj nejvyšší kategorie A -
1. místo dvouhra i čtyřhra
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V pátek… Navštívili starostku města Irenu Burešovou mla-
dí sportovci. Hráči Rugby Přelouč se přišli pochlubit, že letos za-
 končili sezonu jako druzí v republice v rugby 7. Na tomto úspě-
 chu se jmenovitě podíleli:

David Sýkora – Týnec nad Labem
David Nevrlý – Přelouč
Jakub Čížek – Břehy
Jan Kohout – Přelouč
Štěpán Svoboda – Přelouč
Vojtěch Horáček – Přelouč
Radek Dostál – Přelouč
Radim Backa – Labětín
Jiří Pánek – Týnec nad Labem
Petr Musil – Lhota pod Přeloučí – kapitán 
Jan Čížek – Břehy – nejlepší pokladač 5
Martin Kohout – Přelouč – vedoucí mužstva
Bořivoj Trejbal – prezident klubu
Jaroslav Černý – Týnec nad Labem
David Staněk – Bezděkov.

Klub má ve městě bohatou tradici – založen byl již v roce
1974 pod názvem TESLA Přelouč a za tuto svou předlouhou
historii slavil už nejedno velké vítězství. 

Výborný kolektiv, že kterého očividně čiší dobrá nálada a op-
 timismus se na tréninky schází 2x týdně. Na zápasy pak v průbě-
 hu roku cestuje po celé republice. Jejich velkým přáním do bu douc-
 na je nové kvalitní technické osvětlení hrací plochy v Přelouči. 

A jaké je jejich motto:
„Rugby je hra barbarů, ale hrají ji gentlemani.“

Popřejme jim tedy do budoucna mnoho velkých sportovních
úspěchů a ještě víc sportovních zážitků. Ať na ně může město
Přelouč být hrdé. 

Rugbisté druzí v republice

Inzerce


