
PřeloučskýPřeloučský

ROŠTROŠT2017 10,- Kč

červen

Příští číslo: Prázdninové á 7 č 7číslo Roštu vyjde v p tek . ervence 201 .

Uzávěrka příštího čísla je 1 . erv a 201 .9 č n 7

6



76. Rada města Přelouče, konaná
2. 5. 2017 projednala a rozhodla mimo
jiné o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
 ta na rok 2017 Klubu aktivní senior Pře-
louč z. s., ve výši 2.500 Kč na náklady spo-
 jené s výstavou výrobků seniorů Přelouče
a členů KLASu (na dopravu souboru ško-
 ly Svítání a občerstvení při vernisáži, ná-
klady na propagaci).

Rozhodla rovněž o tom, že v zadáva-
 cím řízení na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská
a Tylova v Přelouči“ podal ekonomicky
nej výhodnější nabídku účastník M-SILNI -
CE a.s., Pardubice, s nabídkovou cenou
6.272.154,00 Kč bez DPH a dobou plně -
ní díla v počtu 10 týdnů. 

Na 77. Radě města konané 15. 5.
2017 bylo rozhodnuto o zrušení zadá-
va  cího řízení na rekonstrukci ústředního
vytápění a zdravotní techniky v Hasič-
ském domě ve Zborovské ulici č.p. 54
v Přelouči z důvodu obdržení pouze jed-
né hodnotitelné nabídky a dále o ukon-
čení Smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Rekonstrukce tribuny fotbalového sta-
dionu - Přelouč“, která byla dne 2. 12.
2015 uzavřena se spol. MIKOSTAV s.r.o.
Klešice, a to z důvodu, že společnost ne-
má z důvodu nastalé ekonomické situace
finanční ani personální kapacity nutné
k úspěšnému dokončení díla (exekuce).

V souladu s ust. § 81 odst. 1 záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz -
kách, bylo také rozhodnuto o tom, že
v zadávacím řízení „Realizace projektu
EPC v objektech města Přelouč, ev. č. VZ
dle ISZV: 644578, podal ekonomicky nej-
 výhodnější nabídku uchazeč Amper Sa-

vings, a.s., Praha 4, s nabídkovou cenou
7.203.045 Kč vč. DPH. Rozhodnutí o vý-
běru nejvhodnější nabídky odpovídá do-
poručení hodnotící komise.

Rada rovněž schvaluje smlouvu o dí-
 lo na rekonstrukci sociálních zařízení v bu-
 dově Základní školy Smetanova ve Školní
ulici č.p. 1510 v Přelouči se společností
STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Pře-
louč, za cenu 1.741.181,58 Kč s 21% DPH.

Rozhodnuto bylo rovněž o tom, že
v zadávacím řízení na realizaci veřejné
zakázky „Rekonstrukce chodníku v ul.
Kladenská, Přelouč“ podal nejvhodněj-
ší nabídku dodavatel Dlažba Vysoké Mý  -
to, s.r.o., Vysoké Mýto, s nabídkovou ce-
nou 1.320.656,00 Kč bez DPH.
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Základní umělecká škola v ulici
K. H. Máchy čp. 325 se dočkala rekon -
strukce sociálních zařízení pro muže
v přízemí budovy. Práce probíhaly o let-
 ních prázdninách a vyžádaly si částku
383.000,- Kč. Prostory s novými rozvo -
dy a zařizovacímu předměty zdravotní
techniky, obkladem stěn, dlažbou pod-
 lah, dveřmi, elektroinstalací a vzducho -
technikou jsou nesrovnatelné s tím, co
zde bylo před rekonstrukcí. I budova
zá kladní školy na Masarykově náměs -
tí čp. 50 nebyla opomenuta. Za částku
377.000 Kč byla realizována vzducho -
technika a klimatizace v nových pro-
sto rách družiny v suterénu dvorní pří-
stav by. Dále v nich byly provedeny za
částku 42.000 Kč sanační vrty a omít-
ky z důvodu odstranění vlhkosti v čás-
ti obvodového zdiva. Základní škola ve
Smetanově ulici, volající po rekonstruk -
ci sociálních zařízení, byla uspokojena
částečně. V budově ve Smetanově uli-
ci čp. 1509 byly za částku 157.000 Kč
a v budově ve Školní ulici čp. 1510 za
částku 102.000 Kč pouze vyměněny
sanitární předměty na toaletách. Dal-
 ší potřebné práce budou prováděny
v následujících letech. Pokračovaly pří-
 pravy přístavby nové budovy v mateř -
ské škole v ulici Za Fontánou čp. 935
a i ty si vyžadovaly určité finanční pro-
středky. Za částku 228.000 Kč byly vy-
pracovány projekční podklady k žá-
dosti o dotaci a rovněž projektová
dokumentace interiérového vybavení.
Z dů vodu kolize plynovodní přípojky
do kotelny sousedního bytového ob-
jektu čp. 433 se stavbou nové budovy
byla v předstihu provedena za částku
157.000 Kč její přeložka. Rekonstruk-
ce a opravy ucelených komunikací
ne byly prováděny v takovém rozsahu
jako v předešlých letech. Mimo výstav -
by nového spojovacího chodníku mezi
přechody přes silnici II/333 a Nádraž-
 ní ulici u rybářského domu za částku
159.000 Kč a rekonstrukci chodníku
v části Stantejského ulice za částku
283.000 Kč včetně projektové doku-
 mentace byly prováděny spíše drob-
 nější opravy. Ale ani finanční částka
na ně vynaložená nebyla zanedbatel-

ná, dosáhla výše 1,315.000 Kč. Určité
pro středky se také investovaly do po-
řízení projektových dokumentací na
plá nované opravy. Týkaly se Pardubic-
ké ulice mezi Sokolovským náměstím
a křižovatkou s ulicemi Karla Čapka
a 28. října, tato vyšla na 303.000 Kč,
dal ší pak ve výši 154.000 Kč Tomášo-
vy a Zborovské ulice. Zde potom měs-
to po dohodě se společností Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s., zaštítilo
pořízení projektové dokumentace na
rekonstrukci kanalizačních přípojek
pro jednotlivé domy, která by měla
být prováděna v rámci rekonstrukce
kana lizační stoky ve Zborovské ulici
v roce 2017. Na tu bylo vynaloženo
60.000 Kč. 

Tak jako v uplynulých letech i v tom-
 to roce probíhal rozvoj metropolitní sí-
tě. V jarních měsících byly propojeny
v Palackého ulici za částku 149.000 Kč
úseky sítě realizované při rekonstruk-
cích Račanské ulice a 4. etapy regene -
race panelového sídliště na náměstí
17. listopadu, což umožní optické při-
pojení zde umístěného kamerového
bo du. Dále se pokračovalo v projekto -
vé činnosti. Za částku 21.000 Kč byla
vypracována projektová dokumenta-
ce propojující uzlové body sítě v ulici
Československé armády a v ulici Za
Fontánou, další dokumentace byly sou-
 čás tí ceny již dříve uváděných staveb -
ních projektů. To se týká propojení
uzlového bodu sítě v ulici Českoslo ven-
 ské armá dy a kamerového bodu u čer-
 pací stani ce pohonných hmot Ben zi-
na Plus v Par dubické ulici, propojení
uzlového bodu sítě na Masarykově ná-
 městí s kamerovým bodem na Soko-
lovském náměstí přes Zborovskou uli-
 ci, v rámci projektu 2. etapy regene race
sídliště U školy bylo řešeno napo jení
nového kamerového bodu u parko viš-
 tě pod bývalou kotelnou a v souvis -
losti s výstavbou přestupního termi-
nálu veřejné dopravy u nádraží bylo
projekčně řešeno osazení a propoje-
ní dvou nových kamerových bodů. Pro
ty bylo již v předstihu zřízeno za část-
ku 14.000 Kč odběrné místo elektric-
ké energie.

Rovněž byla věnována pozornost
dalšímu zkvalitňování systému veřej-
ného osvětlení. Mimo jeho realizace
v rámci 1. etapy regenerace sídliště
U školy a jako součástí rekonstrukcí
chodníků v místních částech Klenov-
ka a Štěpánov byla pozornost v tom-
to směru věnována také projekční pří-
pravě. V jejím rámci byl vypracován za
částku 30.000 Kč projekt rekonstruk-
ce osvětlení ve vnitrobloku bytových do-
 mů mezi Pardubickou ulicí a ulicí Tů-
my Přeloučského (u pošty), za částku
40.000 Kč ve Vrchlického ulici, za část-
 ku 35.000 Kč projekt nového osvětlení
pro 9 rodinných domů v Lohenicích,
další projekty byly součástí stavebních
projektů 2. a 3. etapy regenerace síd-
liště U školy, rekonstrukce chodníků
v Pardubické ulici a v ulicích Zborov-
ská a Tomášova. 

V loňském roce bylo vybudováno za-
 řízení pro odchycená zvířata ve Spor-
tovní ulici. Práce na něm pokračovaly
i v roce 2016, kdy byla realizována vo-
dovodní přípojka, řešeny zpevněné plo-
 chy a pořizováno další vybavení. Vše za
částku 152.000 Kč. Z dalších drobněj-
ších akcí je možné na tomto místě zmí-
 nit i výmalbu hřbitovních ambitů za
částku 43.000 Kč, které jsou ve vlast-
nictví města. 

Co se týká bytového fondu města,
tak finančně náročnějším výdajem by-
lo rozdělení bytu vzniklého z bývalé
slu žebny městské policie v domě so-
ciální ho bydlení v ulici Za Fontánou
čp. 433 na 2 menší byty. Za tuto přestav -
bu byla uhrazena částka 368. 000 Kč.
Jinak na běžnou údržbu bytů byla vy-
naložena v průběhu celého roku část-
 ka 498.000 Kč. 

V rámci pokračování řešení proti-
povodňové ochrany města, pro níž byl
v uplynulém roce realizován bezdráto -
vý městský rozhlas, byla vypracována
studie odtokových poměrů. Na ní a sou-
 visející výběrové řízení na zpracovate-
le dalšího stupně příslušné dokumen -
tace byla vynaložena částka 159.000 Kč.

Pokračování příště
Manžel Miroslav,
vedoucí odboru
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Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním
operačním programu, se v tomto programovacím období
(2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpo-
zorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fo-
 tovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje
podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další mož-
 nosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých
výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o pod-
 poru energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyř-
 mi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci.
Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně do-
kladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jed-
nodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrá-
 tit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit
pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměs -

tek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového ne-
 bo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době
není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení. 

Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo vý-
 mě na oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění ne-
bo foto voltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že

podpo ra je výhodná pro všechny typy by-
tových domů: evidujeme žádosti o podpo -
ru na malé bytové domy o 4 bytech, ale
také na velké panelové domy, dodává ná-
 městek Semorád. Jako nejak tivnější v před-
 kládání žádostí se zatím jeví vlastníci by-
tových domů v Moravskoslezském kraji,
odkud byly zatím podány žádosti o podpo-
 ru v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř
1/5 pod pory všech administrovaných žá-
dostí v aktuál ní výzvě). 

Příjem žádostí o podporu v aktuální
výzvě potrvá do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace za-
ujaly nebo byste se rádi dozvěděli další in-
 formace o získání podpory, obraťte se na
regionální pracoviště Centra pro regio nál-
ní rozvoj ČR (www.crr.cz). 

Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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jsou v současné době velmi výhodné



Od začátku ledna město ve spolupráci se svozovou spo-
lečností prostřednictvím technických služeb zapůjčuje obča -
nům Přelouče k rodinným domům do užívání žluté plasto-
vé nádoby na sběr plastů a nápojových kartonů. Z důvodu
nově zavedeného systému byly stanoveny termíny svozu
pouze pro první pololetí. Informujeme občany, že tento svoz
bude pokračovat se stejnou frekvencí i v druhém pololetí.
Další svozy žlutých popelnic budou tedy nadále probíhat
vždy ve čtvrtek, a to 22. 6., 20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11.
a 7. 12. 2017.  

Děkujeme občanům za zájem o žluté popelnice; již nyní
lze konstatovat, že za první čtvrtletí 2017 oproti roku 2016
vzrostlo množství vytříděných plastů i tetrapaku a zvýšila se
i odměna od kolektivního systému EKO-KOM a.s.

Informujeme občany, že svoz směsného komunálního
odpadu prostřednictvím popelnic a kontejnerů a svoz bio-
odpadu v hnědých nádobách bude ve dnech státního svát-
ku, tedy ve středu 5. a ve čtvrtek 6. července, probíhat be-
ze změny. Sběrný dvůr bude ve středu 5. července uzavřený;
děkujeme občanům za pochopení.

V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky,
tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi,
když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do
běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému
obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky
recyklaci využije více než 95% materiálů, ze kterých jsou
vyrobené.

Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka
a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné mís -
to, využijte užitečnoumobilní aplikaci „Kam s ní“ společnos -
ti EKOLAMP.

Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, ob-
chod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další mís-
ta ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Apli-
kacisi můžetezdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo
tabletus operačním systémem Android nebo iOS. Kromě ma-
 py sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis
jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení
znalostí. 

QR kód iOS                 QR kód Android

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje ode-
 vzdat ve sběrném dvoře v ulici Pardubické 1630 (pondělí
a pátek 13–17, středa 10–15 a sobota 8–12 hodin) nebo
zanést do malésběrné nádoby, která je umístěnana chodbě
ve 4. patře budovy městského úřadu.

V Česku je nyní k dispo -
zici přes 4400 sběrných
míst. Zpětný odběr světel-
ných zdro jů pro naše město
zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který v České re-
 publice funguje již od ro-
ku 2005. Vytváří síť sběr-
ných míst aplně hradí pře-
pravu sběrných kontejnerů
do recyklační firmy i samot-
nou recyklaci. Díky tomu
ušetříměsto Přeloučfinanč-
ní prostředky, které bychom
jinak museli vynaložit na
recyklaci nebezpečných od-
 padů. 

Více se o problemati-
ce nakládání s nefunkční -
mi zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
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Svoz žlutých popelnic 
pokračuje nadále 

s čtyøtýdenní frekvencí

Nevíte, kam s ní? 
Pomùže Vám nová aplikace

Svoz odpadu a sběrný dvùr
ve dnech 5. a 6. července

P O Z V Á N K A
čtvrtek 29. června 2017 v době od 8.30 do 13.30 hodin
Přelouč, travnatá plocha mezi parkem pod Záložnou a fotbalovým hřištěm

Město Přelouč opět zve děti a jejich rodiče na zábavnou akci zaměřenou na zpětný odběr
použitého elektrozařízení pořádanou v rámci motivačního programu ELEKTROWIN. 

K dispozici bude zdarma:
- skákací hrad pro děti ve tvaru varné konvice
- ELEKTRIX – zábavná pohybová hra pro děti i dospělé s motivem elektra a další zábavné hry
- vzdělávání a osvěta návštěvníků – poskytnutí infor-

mací o kolektivním systému ELEKTROWIN a.s., o mož-
 nostech a místech zpětného odběru, o materiálovém
využití vysloužilých elektrospotřebičů, o přínosech re-
cyklace a jejich dopadu na životní prostředí

- distribuce drobných propagačních předmětů s logem
spo lečnosti ELEKTROWIN

- akce se zúčastní se zábavnými soutěžemi a hrami i zá-
 stup ci společnosti EKO-KOM a.s., děti si na místě mo-
 hou vyzkoušet třídění jednotlivých složek odpadů, do-
zvědí se řadu užitečných informací o třídění.

Těšíme se na Vaši účast!
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HUŠKOVÁ, Lucie 
Ike: můj italský corso pes, aneb, Psí život
v Itálii. 
Praha: Práh, 2017.
BAUME, Sara 
Jasno lepopodstínzhyna. 
Praha: Odeon, 2016.
BROWN, Daniel 
Hrdinové ve člunu: skutečný příběh, který
se stal celosvětovým bestsellerem. 
Brno: MOBA, 2016.
DE BLASI, Marlena 
Večery v Umbrii. 
V Brně: Jota, 2017.
HAN, Kang
Vegetariánka. 
Praha: Odeon, 2017.
HILLING, Wendy 
Můj život v jeho tlapkách: já ho držím
za vodítko, on mě drží za srdce. 
Praha: Mladá fronta, 2017.
OZ, Amos 
Jidáš. 
V Praze: Paseka, 2016.
RATNEY, Vaddey
Stín banyánu. 
Praha: Ikar, 2014.

VÁSQUEZ, Juan Gabriel, 1973- 
Hluk padajících věcí. 
Praha; Litomyšl: Paseka, 2015.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
EICHLEROVÁ, Ilona 
Já mám v krabici cukr a krupici: říkanky
k procvičování hlásek R a Ř. 
Praha: Portál, 2015.
REITTU, Ninka
Zmáťa&Záhada. Všechno dobře dopadne!
Brno: Host, 2017.
TINKOVÁ, Daniela – FUČÍKOVÁ, Renáta
Dvě legendy o Loretě. 
Praha: Meander, 2012.
HARAŠTOVÁ, Helena
Velká kniha tmy.
V Praze: Albatros, 2017.
SEIFERTOVÁ, Lucie 
Český ráj a jeho tajemství. 
Praha: Petr Prchal, 2007.
KÜNTZEL, Karolin
Nejnebezpečnější zvířata světa. 
V Brně: Edika, 2014.

Náš tip
SEIDLER, Tor
Prvorozený. 
Brno: Host, 2016.

Příběh pro děti i pro dospělé s dětskou
duší inspirovaný románem Jacka Lon-
dona Volání divočiny se odehrává v pro-
středí Yellowstonského národního par-
ku. Pohledem straky Maggie vykresluje
věrohodný portrét života ve vlčí smečce,
kde je k přežití potřeba spousta odříká-
ní i velká dávka štěstí. Krásný, nápaditý
příběh.
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JUBILANTI

Pechmann Eduard 92 let
Korbelová Miloslava 92 let
Zeman František 90 let 
Zavadilová Anna 90 let
Neubauer Stanislav 90 let
Červená Marie 89 let
Dobešová Věra 88 let

Junková Marie 87 let
Vontorčík Venanc 87 let
Kvoch Josef 80 let
Kryštofová Jiřina 80 let
Kučera Jiří 75 let
Vavřina Jaroslav 75 let
Hellingerová Jana 75 let
Štainer Josef 75 let
Černý Jindřich 75 let

PŘELOUČÁCI

NOVINKY  V MÌSTSKÉ  KNIHOVNÌ



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

K 30. 4. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 327 199
uchazečů o zaměstnání. To je o 28 913 méně než v březnu
a o 87 761 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší dub-
 novou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 316 118
nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uply-
 nulém měsíci 303 834 dosažitelných uchazečů. Podíl neza-
 městnaných osob klesl na 4,4 % (březen 2017 – 4,8 %, du-
 ben 2016 – 5,7 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet
volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu na-
bízeli prostřednictvím ÚP ČR 159 072, téměř 17 tis. z nich
pak na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR po -
dle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen 2017)
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 4/2017

K 30. 4. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Par-
dubice 3 337 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo
evidováno 7 132 volných pracovních míst, na jedno volné
pracovní místo pak připadalo 0,5 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,7 %.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč    3,5 % Pardubice    2,5 % Holice    2,5 %

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

ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2017 by-
la v obcích regionu Přeloučsko:
Sovolusky 8,3 % (8 UoZ), Morašice 7,4 % (4), Strašov 6,5 %
(15), Labské Chrčice 5,8 % (8), Hlavečník 5,6 % (11), Stoji-
ce 5,6 % (9), Újezd u Přelouče 5,0 % (6).

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) 950 144 506.

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

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti 
Krajské pobočky v Pardubicích
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Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s.

Služba Osobní asistenci je terénní službou poskytovanou
dě tem od 1 roku až po seniory, se sníženou soběstačností v při-
 rozeném prostředí. Cílem služby je podporovat uživatele žít pl-
nohodnotný život. Osobní asistence představuje způsob kom-
penzace postižení, který umožňuje i osobě s velmi těžkým
postižením žít doma ve vlastní domácnosti, studovat, pracovat
a uplatňovat svá práva a schopnosti.

ZAJIŠŤUJEME TYTO ČINNOSTI:
m Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
m Pomoc při osobní hygieně.
m Pomoc při zajištění stravy.
m Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
m Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

m Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
m Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí.
Službu poskytujeme bez časového omezení. 

Cena za službu u dětí od 1 roku do 18 let v čase od 6:00–
18:00 hodin – 60 Kč/hodinu, od 18:00–6:00 hodin o víken-
dech a svátcích – 120 Kč/hodinu. 

Pro dospělé od 18 let v čase od 6:00–18:00 hodin – 70 Kč/
/hodinu, od 18:00–6:00 hodin o víkendech a svátcích – 130 Kč/
/hodinu.

Více informací naleznete na www.czp-pk.cz. 
Kontaktujte nás na telefonech: 775 693 987, 775 693 981
nebo na e-mailech: hana.jarosova@czp-pk.cz, miroslava.ha -
lova@czp-pk.cz. 

Nebuïte v tom sami a využijte naší Osobní asistenci
pro děti a dospělé

Trh práce
na Pøeloučsku 



13. ročník soutěže Právo pro každý den
Dne 12. 5. 2017 se v Občanské záložně v Přelouči usku-

tečnilo oblastní kolo soutěže Právo pro každý den. Již po tři-
nácté se sešli žáci osmých a devátých tříd základních škol
„Přeloučska“ a soutěžili o zajímavé ceny v oblasti znalostí
základů práva. Letos se utkalo celkem sedm čtyř -
členných družstev z Přelouče, Choltic a Řečan. 

Porota složená ze zástupců Městské policie
Přelouč, Městského úřadu Přelouč – oddělení
so ciálně právní ochrany dětí, Policie ČR a stu-
 dentek SPŠCH Pardubice – oboru bezpečnost-
ně právní činnosti neměla opět lehkou úlohu
při hodnoce ní výsledků, které byly velmi vyrov -
nané.

Putovní pohár a nejhodnotnější ceny si od-
nesli žáci 8. A ZŠ Choltice. Na druhém místě se
umístili žáci 9. B ZŠ Masarykovo náměstí Pře-
louč. Bronzovou medaili si odneslo družstvo 9. tří  dy ZŠ Ře-
ča ny nad Labem.

Tito soutěžící zároveň postupují do krajského kola v Chru-
 dimi. 

Tak jim držme palce. 

Výpis některých událostí MP Pøelouč
Zamrzlé okénko

Řidič osobního automobilu nedal motorizované hlídce
MP přednost na křižovatce ulic K. Čapka a Pardubická. Hlíd-
 ka pojala podezření, zda není řidič pod vlivem alkoholu,
proto vozidlo zastavila. Dechová zkouška podezření nepo-
tvrdila. Ukázalo se, že řidič „pouze“ řádně neočistil namrzlé
čelní sklo. Na místě tuto závadu odstranil a pokračoval v jíz-
 dě bez „ztráty desítky“. 

Dopravní nehoda
Chvíli po 12-té hodině zaslechl dozorčí MP Přelouč hla-

sité dohadování pod služebnou městské policie. Na místo
vyslal hlídku. Strážníci zjistili, že se zde stala dopravní ne-

hoda. Jeden z účastníků nehody napadl řidiče druhého au -
tomobilu a pak z místa nehody utekl. Na místě nechal pří-
tel kyni s dětmi. Celou věc nyní šetří dopravní inspektorát
policie. 

Zloděj cigaret
V nočních hodinách se do obchodního do-

mu Tesco vloupal muž a odcizil zde balíčky ciga-
ret. Obě policejní hlídky zahájily pátrání po pa-
chateli. Na nedalekém autobusovém nádra ží
objevily muže. Muž se samozřejmě ke krá deži
nechtěl přiznat, ale záznam z městského kame -
rového systému potvrdil, že se jedná o pachate-
 le. Celou věc nyní řeší Policie ČR. 

Těžké noci opilcovy
Před klubem Hangover hlídka našla opilého

muže, který měl tržnou ránu na hlavě, potrha-
né ucho, avšak s hlídkou komunikoval. Byl pomočen i po-
kálen. Na místo byla přivolána RZS a ta muže převezla na
ošetření do nemocnice. Dle svědků upadl na fasádu a odřel
se na uchu a hlavě, potvrdily to stopy krve na fasádě.

Pomníček
V soboturánozavolala na služebnu MP žena, že nějaký

muž v ulici Pražská sundává z kříže ceduli. Na místo byla
vyslána hlídka, ta zde zastihla muže. Ukázalo se, že nešlo
o zloděje, ale restaurátora, který kříž renovuje na zakázku
města.

Agresivní host
Host baru v ulici Hradecká napadl servírku a utekl po-

té, co byl požádán o zaplacení útraty. Přivolaná hlídka MP
na místě od svědků události zjistila, že by se mělo jednat
o muže z nedaleké vesnice a jeho křestní jméno. Zjištěné po-
 znatky si převzala k dalšímu šetření policie. Muž byl dohle -
dán a nyní se bude za své protiprávní jednání zodpovídat.

Potyčka před barem
Obě policejní hlídky společně zasahovaly před barem na

Pernštýnském náměstí proti skupince lidí, kteří se na veřej -
ném prostranství navzájem napadali. Situace byla na místě
zklidněna a nyní je celá věc v šetření policie.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 

e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní zá-
ležitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii  Leoš Slavík, DiS., 
velitel MP Přelouč
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Ve věku 101 let zemřela 1. května
2017 paní učitelka Jarmila Urbánková.

Rozloučení se konalo v pátek 12. 5.
2017 ve 14.30 hod. ve sboru Tůmy Pře-
loučského Církve československé husit-
ské v Přelouči.

Obřad vykonala duchovní CČSH Vě-
ra Říhová.

V úvodu smutečního shromáždění za-
 zněl text z evangelia sv. Jana 11,25n: „Já
jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo ži-
je a věří ve mne, neumře navěky.“ Byl
čten Žalm 143.

Před promluvou byl přečten text 
z evangelia sv. Jana 14,1n, kterým byla
i následující promluva ukončena.

Vážená zarmoucená rodino, vážení smu-
 teční hosté, milé sestry a bratři v Kristu,

shromáždili jsme se, abychom se roz-
 loučili s vaší milou maminkou, babičkou,
vaší příbuznou – paní Jarmilou Urbánko -
vou. Přišli jsme se rozloučit. Přišli jsme
poděkovat za lásku, péči, za všechno čím
pro nás byla. Přišli jsme vyjádřit spolu-
účast na smutku. Přišli jsme se také ve
jménu Ježíše Krista navzájem potěšit.
Věřím, že doopravdy potěšit umí právě
jen Bůh. Bůh utěšuje okamžitě. Víra, že

to, co je v člověku obrazem Božím, to že
smrtí těla nezahyne – to je ta pravá útě-
cha – nikoli zapomenutí, které se dosta -
ví časem v denním shonu a starostech.

Loučíme se s maminkou, ale také se
sestrou nás všech – paní Jarmilou Urbán -
kovou. Narodila se před neuvěřitelnými
101 lety v roce 1916 v Polici nad Metu-
jí. Byla nejstarší ze tří dcer Její maminka
pocházela ze starého rodu rychtářů ze
Suchého Dolu, tatínek z kupeckého rodu
z Hradce Králové. Vystudovala učitelský
ústav v Kladně, kde působil její strýc ja-
ko profesor. Na něj celý život vzpomína -
la jako na vzácného člověka, vlastence,
přítele prezidenta Masaryka a velkého so  -
kola, který za II. světové války zahynul
v Osvětimi. Jako dívka dvakrát navštívi-
la se svým strýčkem prezidenta Masary-
 ka. Jednou ji oslovil při své vyjížďce kočá -
rem, když se procházela se svým hochem.
Zastavil a zeptal se co dělají. Zjistil, že
jsou studenti učitelského ústavu a tak
s nimi dlouho rozprávěl a dával rady do
budoucího učitelského povolání. A byly to
prý rady, které ovlivnily celý další život
zesnulé maminky – učitelky, s kterou se
dnes loučíme.

Profesi učitelky si vybrala sama a by-
 la mezi dětmi šťastná. Nejprve učila v Po-
 lici nad Metují a okolí. Po provdání od
r. 1944 až do důchodu působila v Přelou -
či s výjimkou „vyhnanství“ po roce 1948,
kdy 3 roky učila v Břehách. Na hodiny vy-
 učování se vždy pečlivě připravovala, ješ-
 tě v důchodu dlouho vypomáhala i v ma-
 teřských školkách. Od mládí byla v Sokole,
jako ostatně celá rodina. Byla cvičitelkou,
ale po roce 1948 musela Sokol opustit. Po
roce 1990 se členkou Sokola opět stala.
Milovala svůj rodný kraj – Policko, Ma-
chovsko, český kout obklopený Sudety
a Pruskem. Vzpomínala, co říkal studen -
tům třídní profesor: „Váš rodný kraj milu ji

pro jeho přírodní krásy a pro čestnost tam-
 ního lidu.“

V důchodu trávili s manželem hodně
času na chalupě s vnoučaty. I na to ráda
vzpomínala. Žila skromně, byla velkou čte-
 nářkou, ráda cestovala. Ve svém vyso-
kém věku žila sama do 95 let ve svém
bytě za pomoci rodiny a charity. Pak ješ-
tě tři roky už s pomocí dcer a poslední
tři roky v Domově u fontány v Přelouči.

Mamince, babičce, paní učitelce, pří -
telkyni, sestře Jarmile Urbánkové děku-
jí dcery s rodinami a všichni, kdo ji měli
rádi. Je za co děkovat. A také děkujeme
pracovníkům Charity v Přelouči, pracov-
níkům Domova u Fontány, paní starostce
Ireně Burešové z Přelouče, paní starost-
ce Idě Jenkové z Police nad Metují a všem
žákům a známým, kteří maminku navště -
vovali.

Věříme v život věčný, který je jako
dar zaslíben těm, kdo podle vůle Páně
žijí a po dle jeho vzoru rozdávají kolem
sebe lásku. Víme také, že tato víra neza -
ručuje věřícímu, že bude neomezeně dlou-
 ho živ v kruhu svých drahých. A tak se
se svými zesnulými loučíme v přesvědče-
 ní, že v případě, že Kristova láska byla
základní náplní jejich života, je smrt pou -
ze průchozí branou. Pán života a smrti –
Bůh – je povolal projít touto branou od
jehož lásky nemůže člověka nic odtrh -
nout, nic odloučit. Boží láska k nám je
předpokladem přejití ze smrti do života
jak o tom svědčí Písma a evangelium.

Maminka, babička, paní učitelka Jar-
 mila Urbánková všechnu lásku rozdala,
žila pro druhé. Bůh jako vševědoucí o nás
všechno ví a bude posuzovat. Nerozho-
duje podle našeho postavení či podle
našeho majetku – rozhoduje to, co má-
me v srdci, naše vzájemná láska. Je roz-
hodnuto a my se podřizujeme, věříme za-
 slíbení, že náš život je v Bohu – tak jak
to říkal Pán Ježíš. Dovoláváme se Ježíšo -
vých slov: „Vaše srdce ať se nechvěje
úzkostí, V domě mého otce je mnoho
příbytků. Jdu, abych vám připravil mís -
to.“ (Jan 14,1n). Amen

Shromáždění bylo ukončeno požeh-
náním.

Fotografie paní Jarmily Urbánkové je
z 24. 1. 2015. Autor fotografií Bohumil
Čejka.

Věra Říhová, duchovní 
Církve československé husitské
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Právo pro každý den
V pátek 12. května proběhlo v přelouč -

ské Záložně oblastní kolo soutěže Právo
pro každý den. V konkurenci sedmi druž-
 stev reprezentujících čtyři školy obsadili
žáci 9. B Josef Malík, David Grubr, Eliška
Veseláková a Nela Fofoňková krásné dru-
 hé místo za vítězným týmem osmé třídy

ZŠ Choltice a postoupili do krajského
kola, které proběhne 24. května v Chru-
dimi. Poděkování za reprezentaci školy
a celkové šesté místo zaslouží i další zá-
stupci naší školy, žáci 8. B Adéla Ko-
 zumplíková, Anna Lengerová, Jiří Petřík
a Daniel Kuba, kteří soutěžili po celonoč -
ním návratu z výletu z Holandska.

Mgr. M. Bulušek 

VYBÍJENÁ
Ve čtvrtek 20. 4. v okrskovém kole ve

vybíjené obsadili naši chlapci ze 6. a 5. tříd
2. místo, když porazili ZŠ Řečany nad La-
 bem a prohráli se ZŠ Smetanova Přelouč.
Dívky ze 6. A, B a 5. A zvítězily ve všech
zápasech (nad ZŠ Smetanova Přelouč,

ZŠ Řečany nad Labem a ZŠ Choltice) a za-
 slouženě postoupily do okresního kola.

Okresní kolo se konalo v Morava-
nech v úterý 24. 4. a zúčastnilo se ho 8 zá-
 kladních škol. Hrálo se ve 2 skupinách
a z každé postupovaly první dva týmy
do finálových bojů o 1. – 4. místo. Výko-
ny všech dívek byly vyrovnané, o čemž
svěd čí i to, že naše žákyně remizovaly ve
2. zá pase 13:13 se ZŠ Benešovo náměs -
tí Par dubice, která posléze hrála ve finá -
le o celkové 1. místo turnaje. Naše děvča -
ta porazila ve své skupině ZŠ Býšť 18:10.
Bohužel ne příliš disciplinovaným výko-
nem s velkým počtem chyb se prvním zá-
 pasem se ZŠ Štefánikova (prohrála 14:16)
připravila o postup do bojů o nejlepší
umístění. Nakonec dívky hrály o 5. místo
s Gymnáziem Přelouč, nad nímž zvítě-
zily a skončily tak celkově na 5. místě.

Celkové pořadí: 
1. ZŠ Závodu míru
2. ZŠ Benešovo náměstí
3. ZŠ Resslova
4. ZŠ Štefánikova
5. ZŠ Přelouč Masarykovo náměstí
6. Gymnázium Přelouč
7. ZŠ Choltice
8. ZŠ Býšť

Mgr. A. Šmídlová

Za Hurvínkem do Prahy
Stalo se již na naší škole tradicí, že

se každým rokem žáci prvních tříd vypra -
ví do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka.

Navštívit skutečné divadlo, zhlédnout
příběh, ve kterém vystupují dvě nejzná-
mější české loutky, zažít neopakovatel-
nou atmosféru, která v divadle na každé-
 ho dýchne, je velkým zážitkem. Dává také
příležitost vést děti nenásilnou formou
k správnému společenskému vystupová -
ní a vhodnému oblékání při slavnostních
příležitostech.

Letošní prvňáčky i nás dospělé ušatý
Hurvínek s taťuldou, Máničkou a Žery-
kem opět skvěle pobavil.

Mgr. M. Černohlávková 

Kde domov můj?
Tady v Přelouči mé krásné,
je to pro mne město vzácné.
Moje krásné bydliště,
Filipovského rodiště.
Tady já jsem měla křest
a tak dávám městu čest!

Jana Hoffingerová, 5. A

Kde domov můj?
Labe proudí do Německa,
do parku tu chodí děcka.
A přeloučský velký rošt,
chválí nám ho každý host!

Tomáš Tesař, 5. B

Kde domov můj?
Teče Labe krajinou,
tou přírodou nevinnou,
blízko města známého,
jménem Přelouč zvaného.
Pohled na něj krásný je, 
když ho slunce zalije!

Barbora Řeháková, 5. B

Kde domov můj?
Tam, kde Labe hučí po lučinách,
tam, kde hmyz sedává na květinách.
Přelouč, to je město hezké
a taky město české!

Miroslav Kolomazník, 5. A

Kde domov můj?
Všechny cesty ze všech cest,
nejkrásnější ze všech měst.
S tímto městem se špatně loučí,
špatně se loučí s Přeloučí!

Natálie Červinková, 5. B

Kde domov můj?
V Přelouči se kdysi dávno Filipovský narodil.
Na jeho počest se tu český dabing ocenil.
Teče nám tu řeka Labe,
hodně sportu tady máme.
Taky trochu muziky, moderny i klasiky…

Alice Rálišová, 5. B
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Český den proti rakovině
Letos v květnu se naše škola podruhé

zapojila do celonárodní veřejné sbírky Liga
proti rakovině, která má už jednadvacetile -
tou tradici. Tři žáci 9. A navštívili s košíčkem
plným žlutých kvítků všechny třídy. Za kvít-
ky měsíčku lékařského, který je symbolem
boje proti této zákeřné nemoci, se vybralo
celkem 8 685 Kč. Děkujeme všem, kterým
není lhostejný osud druhých.

Sportovní úspěchy
Vyhrát okresní přebor ve vybíjené

6. tříd znamená mít šikovné a rychlé hrá-
če, dobrého trenéra a trochu toho sportov -
ní ho štěstí. Družstvu chlapců se to letos
oprav du povedlo. Jejich cesta za celkovým
vítězstvím začala postupem ze skupiny, když
porazili družstva tří základních škol: Mora -
vany, Pardubice – Závodu míru a Ohrazeni -
ce. Dalším důležitým momentem byla vý-
hra nad „sportovní Benešovkou“, která jim
zajistila účast ve finále. Silného soupeře –
ZŠ Resslova se kluci nezalekli a bojovali ze
všech sil. Nakonec se radovali ze zlatého
poháru a diplomu. K velkému úspěchu gra-
 tulujeme Adamu Divokému, Tomáši Pospí -
šilovi, Maxu Čapkovi, Dominiku Horkému,
Adamu Stradiotovi, Ondřeji Kurkovi, Andre -
ji Bínovi, Janu Schwarzerovi, Vítku Džudžo -
vi, Josefu Bartůňkovi a Lukáši Křemenáko -
vi. Díky za skvělou reprezentaci školy.

Dvě družstva fotbalistů z 1. stupně se
zúčastnila okresního kola McDonalds’
Cupu a družstvo 4. – 5. tříd získalo pěkné
3. mís to. Smíšená družstva žáků 5. tříd se
každý rok utkávají v turnaji ve vybíjené. Le-
 tošním páťákům se sice nevedlo tak skvě-

le jako loňským, ale není přece důležité vy-
 hrát, ale zúčastnit se.

Finanční gramotnost –
celoškolní projekt

Být finančně gramotným člověkem by
si v dnešní době přál každý. Protože je to
téma životně důležité, probíhal tento pro-
jekt nejen na druhém, ale letos poprvé i na
prvním stupni. Hlavní cíl – motivovat děti
přemýšlet o správném hospodaření s peně -
zi měl v jednotlivých ročnících různou po-
dobu. Zábavnou formou se děti dozvědě-
ly, jak a proč vznikly peníze, co jsou mince
a bankovky, hotovostní a bezhotovostní plat-
 by, platební karty, zamýšlely se nad rodin-
nými příjmy a výdaji, sestavovaly osobní
a rodinný měsíční rozpočet, plánovali dovo-
 le nou, pořizovali bydlení, výhodně naku po-
 va li a diskutovali o reklamě. Žáci 4. a 5. roč-
 níku navštívili místní pobočku Komerční
ban ky, osmáci besedovali s pracovníkem
banky Moneta a deváťáci navštívili úřad
práce. Děti sice řešily modelové příklady
a situace, ale snad se brzy ukáže, zda za-
čnou i ve skutečnosti přemýšlet, jestli si vy-
 sněnou věc mohou koupit hned, nebo na
ni musí šetřit, jestli je nutné půjčovat si
peníze, když neví, jak a kdy je vrátí. Jak hos-
 podařit, aby se člověk nedostal do dluhů,
tomu se musí učit už od mládí. 

Právo pro každý den
Čtyřčlenné družstvo žáků 8. ročníku se

zúčastnilo oblastního kola soutěže Právo
pro každý den jako nováček. Výkony jed-
notlivých družstev byly letos velmi vyrovna -
né, a proto je 4. místo úspěchem a zároveň
motivací k účasti v příštím roce.

Sběr papíru a pomerančové kùry
Sběr sušené pomerančové a citrónové

kůry probíhal od podzimu do konce dubna.
Za tuto dobu žáci nashromáždili 338 kg ků-
 ry. Nejaktivnějšími třídami byly 5. B (36 kg),
2. B (30 kg) a 1. C (25 kg). Jako nejlepší sbě-
 rači na 1. stupni byli vyhodnoceni: David
Herman (12,5 kg), Anežka Chárová (12,2 kg)

a David Myška (7,4 kg), na 2. stupni pak Ja-
 kub Sekyrka (10,7 kg), Petr Kouba (6,5 kg)
a Eva Vrchotová (5,7 kg).

Při jarním sběru přivezli žáci a jejich
rodiče celkem 21 690 kg starého papíru
a zaplnili jím dva velké kontejnery. Do po-
kladny Klubu rodičů a přátel školy tak při-
byla rekordní částka 47 718 Kč. Peníze bu-
 dou použity na podporu žákovských akti vit.
Nejvíce papíru dodali tito žáci:
Václav Štainer 1. A 416 kg
Nikola Formanová 8. B 361 kg
Hana Škodová 4. A 353 kg
Anežka Chárová 5. B 338 kg
Matěj Chlubna 3. B 305 kg
Matyáš Smetana 6. B 250 kg
Eliška Kubátová 7. B 225 kg

Nejlepší sběrači z každé třídy dostali po -
chvalu a sladkou odměnu. Děkujeme všem
žákům a rodičům, kteří se zapojili.

Ohlédnutí za květnovými akcemi
§Mgr. Emmerlingová besedovala s rodiči

a pedagogy na téma Práce s dětmi s po-
ruchami učení a chování.

§ Žáci 4. ročníku se vypravili na vlastivěd-
nou exkurzi do Prahy.

§ Žáci 9. A ověřovali teoretické poznatky
z chemie při exkurzi do firmy Transform
Lázně Bohdaneč, kde poznali, jak se zpra-
 covávají plasty.

§ Pro žáky 7. ročníku byl zajištěn preventiv -
ní program střediskem primární prevence
Semiramis.

§ Žáci 8. ročníku zavítali jednak do labo-
ratoří, jednak do grafických učeben SOŠ
a gymnázia v rámci projektu „Podpora
přírodovědných a technických předmětů“.

§ Žáci 9. ročníku se podrobili testování ČŠI
v oblasti matematiky, českého jazyka a ICT.

§Na celém 1. stupni probíhal projekt „Ochra -
na člověka za mimořádných událostí“.

§ Pro žáky 4. ročníku byl připraven projekt
„Já a můj domov“.

§ Žáci 5. ročníku prožili krásný týden v pří-
rodě Orlických hor a přitom se intenzivně
věnovali výuce AJ.

§ Pro žáky 2. stupně byl zorganizován pozná -
vací zájezd do Anglie s ubytováním v ro-
dinách. 
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Mladí klavíristé patøí k republikové špičce
Národní soutěž ZUŠ ve oboru hra na klavír vyvrcholila na

konci dubna ústředním kolem. Čtyřdenní klání nejlepších kla-
víristů pořádala ZUŠ Taussigova Praha a pro naši školu v něm
skvělé stříbro vybojoval Adam Jelínek za třídy J. Baborákové.

O několik dnů později se Adam i s Karolínou Slámovou (oba
ze třídy J. Baborákové) zúčastnili soutěže Mládí a Bohuslav Mar-
 tinů, která se koná každoročně v Poličce na počest tohoto vý-
znamného skladatele. Karolína získala bronz a Adam zlato, čímž
završili veleúspěšné tažení klavírního oddělení letošními soutě -
žemi. Gratulujeme a děkujeme Adamovi, Karolíně a samozřej-
mě i jejich paní učitelce Jaroslavě Baborákové.

Karolína Slámová                Adam Jelínek

Petra Lojínová

Soutěže mažoretek
Mažoretky pod vedením paní učitelky Jarmily Pavlíčkové se

zúčastnily 30. 4. a 1. 5. dvou významných soutěží. V neděli 30. 4.
si na soutěži v Nymburce vytancovaly skvělé druhé místo a o den
později 1. 5 na soutěži Czech Dance Tour třetí a čtvrté místo
včetně postupu do celostátního kola. To proběhlo v neděli 21. 5.
v Mladé Boleslavi a děvčata si i zde nevedla vůbec špatně. Mlad-
 ší i starší mažoretky se umístily na krásném čtvrtém místě. Nyní
je čeká vystoupení na festivalech Polanského Přelouč a Kmo-
chův Kolín a následně odjíždějí na soustředění do Španělska. 

Národní dechový symfonický orchestr
V neděli 7. 5. vyvrcholil projekt, který pořádala naše ZUŠ spo-

 lečně se Svazem hudebníků ČR s názvem Národní dechový sym-

 fonický orchestr. Během posledního dubnového a prvního květ-
 nového víkendu se v naší škole sjelo 60 muzikantů z celé Če-
ské republiky, aby nacvičili velmi náročný program pod vedením
Vác lava Blahunka (šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie
ČR) a následně provedli na koncertě v Občanské záložně.
Koncert se povedl na výbornou, mladí muzikanti přichystali
všem poslu chačům opravdu nevšední hudební zážitek. Pro vel-
ký úspěch projektu požádal prezident Svazu hudebníků pan
Miroslav Ze lenka naší ZUŠ o další pokračování spolupráce. Mla-
dí muzikan ti se v Přelouči opět sejdou na podzim, kdy budou
připravovat repertoár na koncert v Domě hudby v Pardubicích.

Novohradská flétna
Další vavříny přivezly flétnistky

ze třídy Ivy Junkové ze soutěže No-
vohradská flétna, kterou pořádala
ZUŠ Trhové Sviny na zámku Nové
Hrady 12. 5. 2017. Tereza Sochorová
získala 2. cenu, Monika Kaplanová
3. cenu a ocenění za celkový estetic -
ký dojem. Gratulujeme a děkujeme
také paní učitelce Dědičové za skvě-
 lý klavírní doprovod.

KONCERT A WORKSHOP KYTARISTŮ
V polovině května naši školu na dva dny navštívila jedna

z nejznámějších českých současných kytaristek, Petra Poláč-

ková, která pravidelně navštěvuje evropské i světové festiva-
ly. V pátek 12. května uspořádala si v jejím podání vyslechli
posluchači skvělý koncert, starou hudbu umělkyně přednesla
na kopii devítistrunné kytary z roku 1850, moderní hudbu po-
tom na originální kytaru z roku 1921. V sobotu se Petra trpěli-
 vě věnovala našim nadaným žákům a formou workshopu jim
předala cenné rady. Pro naše žáky to bylo první setkání s pro-
fesionálním koncertním kytaristou. Dny strávené s Petrou Poláč -
kovou byly skvělé a jsme rádi, že se k nám dostala ještě před
plánovanou koncertní cestou do Mexika a USA.

Jana Vitáčková, kytarové oddělení ZUŠ
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Dechový orchestr natáčel pro Český rozhlas
18. 5. přijel do naší školy štáb Českého rozhlasu Vltava, aby

s naším dechovým orchestrem natočil profesionální nahrávku
na CD vítězů soutěže Concerto Bohemia. Dechovému orchestru
pod vedením Michala Chmelaře se podařilo soutěž již potřetí

vyhrát a v listopadu tak vystoupí v paláci Žofín na koncertě ví-
tězů pro Českou televizi. Pro žáky orchestru to bude nejen
opět skvělý zážitek zahrát si před televizními kamerami, ale už
samotné natáčení s profesionálním režisérem byla pro ně ob-
rovská zkušenost a motivace. Více informací o soutěži Concer -
to Bohemia si můžete přečíst na webových stránkách Českého
rozhlasu.

KONCERT SBORŮ
V pátek 19. května se v sále Záložny představily všechny

sbory, které v současnosti pracují na ZUŠce. Nejmladší sbor
Ohni váček zaujal – jak už je zvykem – živelností a spontánním,
ale současně kultivovaným pěveckým projevem. V podání nej-
mladších dětí, vedených Veronikou Pokornou, zaznělo bezmá-
la 20 písní, výkon sboru posluchače přesvědčil, že ocenění, která
získává na soutěžích, jsou naprosto zasloužená. Rošťák, věko-
vě střední sbor, si na tento koncert připravil převahulidových pís-
 ní ve dvou až pětihlasých úpravách. Bezpochyby ale po sluchače
okouzlil zejména závěrečnými dvěma písněmi – Lolli pop a Time
to saygoodbye. Premiérově se publiku na koncertě představil
dívčí komorní sbor Flamygirls a v poslední části koncertu zpíval
komorní smíšený sbor Plamen v nových, velmi elegantních čer-
ných šatech. V jeho podání zazněly pod vedením Aničky Pokor -
né lidové písně, spirituály i umělé písně, zpěváci s přehledem
a lehkostí zvládali frázování, vícehlasy i choreografie.

Závěrečná společná píseň završila zdařilý koncert, ale vy-
stoupení jednotlivých sborů ani zdaleka nekončí, čekají je ješ-
tě veřejné koncerty a velmi prestižní soutěž Svátky písní Olo-
mouc, která se koná už začátkem června. 

Petra Lojínová

„Musím já se pochválit“
Nadpis článku ironicky odkazuje k známé zimní taškařici

(pro mladší ročníky – název pohádky na 6 písmen).
Ani jeden z vyučujících výtvarného oboru ZUŠ naštěstí ne-

oplývá vzhledem výše zmiňovaných filmových hrdinů, leč za
něco jsme přeci jenom uznání poroty při Krajské přehlídce vý-
tvarných oborů ZUŠ v Pardubicích získali. Oznamujeme to „lá-
skám našim“ hlavně proto, aby naši žáci spolu se svými rodi-
či tušili, že jsou v dobrých rukou.

Náš výtvarný obor prezentoval projekt BAROKO, zpracova -
ný žáky pana učitele Jana Vojtíška (zlaté pásmo), a projekt

ZVÍŘE, zpracovaný žáky paní učitelky Martiny Panchártkové
(stříbrné pásmo)

V obou případech se jedná a dlouhodobě zpracované té-
ma odhalující bohaté námětové a výtvarné možnosti. Nápadi -
tým a zodpovědným zpracováním si naše škola vysloužila po-
stup do Celonárodního kola ve Šternberku u Olomouce, kde se
v září 2017 pokračuje v hodnocení projektů ze všech krajů.

Děkujeme všem žákům, kteří s námi na projektech Baro-
ko a Zvíře pracovali. Jelikož je červen, přeji vám všem hezké let-
 ní prázdniny a v duchu filmových odkazů budu věřit v návrat
„dobrých holubů“ v novém školním roce.

Jan Vojtíšek, vyučující výtvarného oboru

ZVEME VÁS NA ČERVNOVÉ AKCE ZUŠKY
10.–11. 6. Mažoretky na Kmochově Kolíně 

12. 6. Dechový večírek, 17:00, Sál č.12 
13. 6. Kytarový koncert, 17:30, uč. č. 20
14. 6. Pěvecký koncert, 17:30, sál č. 12 
14. 6. Závěrečný koncert, Chvaletice, 16:30, třída ZŠ 
15. 6. Závěrečný koncert, Zdechovice, 15:00, ZŠ
15. 6. Keyboardový koncert, 17:30, sál č. 12
18. 6. Garden partykoncert, 14:00, budova a zahrada školy
21. 6. Pěvecký koncert, 17:30, sál č. 12
22. 6. Klavírní večírek, 17:30, sál č. 12   
23. 6. Koncert na černých a bílých, 17:00, Vinotéka Kotýnek
27. 6. Klavírní večírek, 16:00, sál č. 12 
28. 6. Klavírní večírek, sál č. 12, 16:00 
29. 6. Klavírní večírek, sál č. 12, 17:00 

Pro další informace sledujte naše webové stránky.
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Květnový VOLANT 
Další měsíc je za námi a prázdniny se kvapem blíží. S dět-

 mi bude třeba ještě na poslední chvíli zapracovat na přípra -
vě do školy a na tom, aby bylo vysvědčení co nejlepší. Má-
me ještě trochu času naučit předškoláčky co nejvíce, aby byl
pro ně nástup do první třídy příjemný a radostný. Děti, které
nenavštěvují mateřskou školu a nejsou dostatečně připrave -
ny a mají to ve škole velmi náročné, často potom zbytečně
zaostávají a trápí se neúspěchem. Proto je velmi důležité vě-
 novat jim co nejvíce času a pozornosti. Prvních šest let ži-
vota dítěte je naprosto zásadních pro vše, co přijde dál. 

V květnu jsme hodně sportovali. Věnovali jsme se atleti-
 ce, běhali jsme sprinty, štafety, házeli jsme kriketovým míč-
kem a medicinbálem. Zkusili jsme si trénink fotbalistů. Byla
to zábava, děti to moc bavilo, otestovali svoje limity. A ti nej-
 menší byli mnohdy i nejrychlejší☺.

21. jsme vyrazili do městského kina na pohádku Příšer-
 ky pod hladinou. Bylo nás celkem sedmnáct, zabrali jsme
celou řadu☺. Většina dětí byla ve věku zhruba šesti let a v ki  -
ně byly poprvé, takže víc než pohádka je snad zajímalo vše
kolem. Opona a obrovské plátno, to světlo co svítilo vzadu na
zdi, a jestli venku už je večer, když v kině je tma, popcorn
a sedačky, které když se zvedly, se sklopily a děti si potom
sedaly rovnou na zem... Byl to docela zážitek☺.

Jinak jsme opět každou středu vařili, upekli jsme výbor -
né kynuté koláče s mákem a povidly, ty se vážně povedly.
Tvořili jsme a zdobili okna klubu i domácností dětí pestro-
barevnými motýlky. Zkrátka, nenudili jsme se☺.

V červnu nás čeká spousta učení a výlet do Mirakula v Mi-
 lovicích. Byli jsme tam už minulý rok, ale nestihli jsme vše
projít a dětem se tam moc líbilo, tak vyrazíme znovu☺.
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Støediskový výlet na Posekanec
O víkendu 5.–7. 5. 2017 proběhl střediskový výlet na skaut-

skou základnu Posekanec. Víkendovky se zúčastnil rekordní po-
 čet dětí a dospělých, celkem 72 osob. Podívali jsme se do Toulov -
cových maštalí, jezdili na raftu a trénovali na blížící se skautské
závody. Počasí nám nakonec naštěstí přálo a víkend jsme si
opravdu užili. Klára Sotonová

Výlet světlušek podél Labe
Se světluškami jsme 29. 4. vyrazily na jednodenní výlet stez-

 kou podél Labe. Cestou jsme si zahrály naši nejoblíbenější
hru Na krále, poznávaly jsme stromy podle hmatu a hrály zpí-
vanou. Ve Starém Kolíně jsme navštívily MiniZOO a prolezly
jsme dětské hřiště. Počasí nám přálo, zastihly nás jen dvě ma-
lé přeháňky. Hana Chalupová

ALKO
Tradiční závod s alobalovou koulí pro 4 až 7 členné týmy

se konal v sobotu 22. 4. na Kunětické hoře. Závod se sestával
z 9 stanovišť, kde vždy právě alobalová koule sehrála nějakou
roli. Jednalo se například o běh s koulí na pánvičce, kriket, Pla-
 mínci se ve své kategorii umístili na 2. a 4. místě.

Petr Kalousek

Skautský dobrý skutek
Patronem skautů je

sv. Jíří, proto 21. 4. odstar -
toval měsíční projekt, kte-
 rý se konal v celé České
republice, jehož cílem by-
 lo, aby skauti konali do -
bré skutky ve svém oko-
lí. Naše středisko se do
této výzvy s radostí připo-
 jilo. Děti z každého oddí-
 l u měly za úkol vymyslet,
jak chtějí někomu pomo-
 ci. S vedoucími pak věno-
 vali jednu schůzku reali -
zaci. Plamínci vyrazili do
ulic a roz dávali květiny
kolemjdoucím, skautky
poté objetí a básničky,
světlušky originální dár-

ky. Kluci se do toho vervou opřeli a vyčistili od odpadků část
Slavíkových ostrovů. Petr Kalousek

Skauti a skautky vyrazili na závody
Jednou za dva roky skauti prověřují, co všechno znají a umí.

Letos se závody, které nesou jméno po zakladateli českého skau-
 tingu Antonínu Svojsíkovi, konaly v okolí Nemošic u Pardubic.
Skuti pomáhali badateli se záchranou deštných pralesů. Mu-
seli zvládnout ošetřit kolemjdoucího, změřit pH vody, udělat jí-
delníček pro člověka majícího bezlepkovou dietu, slanit z mos-
tu, jet na raftu, poznat místní faunu a flóru, prokázat orientační
dovednosti a mnoho dalšího. Přeloučaci, kteří letos přijeli v re-
kordní sestavě, svoji misi zvládli. A tak mimo inspirace, v čem
se zlepšit si odvezli i fajn zážitky a nové kontakty se skauty z ši-
 rého okolí. Lukáš Spurný
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Tupesy s místní lokalitou zvanou „Podvrdy“ jsou místní částí
města Přelouče a patří do mikroregionu „Železných hor“ s nad-
mořskou výškou od 236 do 258 m. Nacházejí se 4,5 km jižně od
Přelouče při okresní silnici III. třídy Mokošín – Tupesy – Lipoltice.

V obci bydlí s trvalým pobytem 52 obyvatel a o jejich kultur -
ní a společenské vyžití se snaží pětičlenná Komise místní sa-
mosprávy za spolupráce s místním Sborem dobrovolných ha-
sičů. Poslední společnou akcí bylo pálení čarodějnic se soutěží
o nejhezčí jejich masku.

16 Přeloučský ROŠT
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Zprávy z KLASu
2. května ráno lilo jako z konve. Setkání na

zahradní párty v Popově ulici 1144 se zdálo
ohrožené. Protože všichni členové KLASu znají zásadu. Ne-
existuje špatné počasí, jde jen o špatné oblečení, dostavilo
se 21 členů a 2 hodiny jsme strávili pod střechou. Po dvou
hodinách přestalo pršet a naše už tradiční burza a pose-
zení v zahradě mohly pokračovat. Výměnou sazenic, cibu-
lí, hlíz i zkušeností s pěstováním opět neměly chybu.

Při dalším květnovém setkání jsme se vydali do Hořic.
Opět jsme si vyjednali průvodce, pracovníka místního infor -
mačního centra. Pan Bičiště nás provedl nádherným koste-
 lem, podle plánů I. Diezenhofera, seznámil nás s historií
města a místního zámku. Po půlhodinové pauze jsme pokra -
čovali na Gothardův vrch. Cestou jsme absolvovali procház -
ku Smetanovými sady a zastavili se u několika sochařských
děl, které náš průvodce spojil vždy se zajímavou historkou.
Na še cesta vedla dále ke kostelíku sv. Gotharda a do Sochař -
ského parku. Na zpáteční cestě jsme mohli navštívit jednu
„trubičkárnu“, místní renovovaný pivovar a někteří se vy-

dali ještě i Masarykově věži samostatnosti, která se nachází
na vrchu vzdáleném asi půl hodiny od náměstí. Stojí na
kopci a je odtud nádherný rozhled do okolí, zvláště na blíz-
ké Krkonoše. 

Červnová setkání budou dvě. Při tom prvním 6. 6. nav-
štívíme chatu v Kraskově, která patří jedné z členek naše-
ho KLASu.

20. června nás čeká výlet do Prahy. Tentokrát nás paní
Kratochvílová (naše už dobře známá průvodkyně) provede
Nerudovou ulicí na Kampu.

V týdnu od 9. 6. (kdy se uskuteční vernisáž) proběhne
výstava s názvem Šikovné ruce seniorů v prostorách Divi-
šovy vily. Budeme prezentovat nejen práce členů Klasu, ale
i dalších obyvatel našeho města , kteří se díky svému věku
řadí mezi seniory. Zveme všechny, kteří obdivují tvořivou
práci. 

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 9.6. v 16 hodin.
Vystoupí na ní hudební soubor Základní školy a Praktické ško-
 ly Svítání z Pardubic. 

V dalších dnech bude otevřeno denně od 9 do 17 hodin
včetně sobota a neděle.
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Využíváme terapeutické panenky
Terapeutické panenky jsou důležitou součástí práce

s klientem trpícím různými formami demencí, včetně Alzhei -
merovy choroby, v našem Domově.

Panenka slouží jako prostředek snižování agrese a na-
pětí klienta odvedením jeho pozornosti na náhradní pod-
nět. Pomáhá nám budovat mosty tam, kde vázne komuni-
kace, stimuluje dlouhodobou paměť i jemnou motoriku. 

V současné době využíváme 12 panenek při aktivizač-
ních činnostech s klienty na bázi individuálního přístupu.
Panenka zaujme svou emotivní tvářičkou, ale i hmotností,
která připomíná skutečné miminko. U našich klientů panen -
ky evokují vzpomínky na vlastní děti či vnoučata a vyvolávají
v nich potřebu starat se a ochraňovat, být důležití a milova -
ní. Panenky chovají, dávají jim jména, starají se o ně a po-
vídají si s nimi. 

Proto až přijdete k nám do Domova a uvidíte klienta cho-
 vajícího panenku, budete vědět, že se nejedná o snahu při-
rovnávat klienta k dítěti a snižovat jeho lidskou důstojnost,
ale naopak o snahu poskytnout klientovi klid a pohodu.

Aktivizace v Domově u fontány
Aktivizace seniorů je nedílnou součástí poskytování so-

ciálních služeb pro seniory. V našem Domově jim věnujeme
velkou pozornost, zaměřujeme se na trénink oblastí, které

jim činí největší problémy, jako jsou řeč a paměť, jemnou
motoriku apod.

Aktivizace seniorů můžeme chápat jako možnost se ba-
vit a mít z něčeho radost a možnost se na něco těšit. Sna-
žíme se o smysluplné naplnění volného času klientů, s cí-
lem zkvalitnit a zpříjemnit jim pobyt v našem Domově.

V náplni aktivizace je pravidelné cvičení, výtvarné a ke-
ramické dílny, procházky a výlety, hraní společenských her,
kulturní vystoupení, canisterapie i caviaterapie, reminiscen -
ční terapii.

Díky výhře v projektu společnosti Tesco můžeme do pro-
cesu aktivizací v dohledné době připojit i muzikoterapii.

18 Přeloučský ROŠT

w   Napsali nám                                                                                                              

Okénko z Domova u fontány



6 / 2017 19

                                                                                                                         Kultura    w



Čestná občanství se ve městě Přelouči udělují již přes sto
pa desát let. Za tuto dobu bylo takto oceněno více jak třicet
osob. V udělování čestných občanství se více než jinde proje-
 vuje duch doby a je zajímavé sledovat, koho a za jakých okol-
ností se před stavitelé města Přelouče rozhodli poctít. Čestný-
mi občany naše ho města jsou spisovatelé, národní buditelé,
politici, vojáci, ale i mnozí místní rodáci nejrůznějších profesí.
V tomto článku se pokusíme čtenáři předložit zřejmě první po-
 kus o souhrnné zpra cování této problematiky vůbec. Životo-
 pis ná data budeme uvá dět jen u těch obecně méně známých
oce něných. Vzhledem k náročnosti výzkumu si tento výpis ne-
 nárokuje úplnost. 

První čestná občanství byla udělena v 60. letech 19. století:
roku 1861 byl takto poctěn František Palacký a Ladislav Rieger,
roku 1865 významný přeloučský občan Jan Dítě (1818-1892)
a přeloučský učitel Václav Červinka (1831-1900). Následně ro-
ku 1879 obržel čestné občanství Augustin Plischke (†1912),
c.k. okresní soudce v Přelouči (za vzorné působení a lidumil-
nost). Roku 1896 následoval Svatopluk Čech. Velká vlna udě-
lování čestných občanství proběhla v prvních dvou desetiletích
20. století. Nejprve byl oceněn roku 1905 kníže Jiří Lobkovic
(1835-1908, zemský maršálek, který prosazoval zájmy české-
ho národa) a následně roku 1910 hned čtyři významní politi-
ci – Ka rel Kramář, Karel Adámek (1840-1918, jako přísedící
zemského výboru podpořil zřízení hospodářské školy v Pře-
louči, kurz hospo dyňský, podporoval chudinu a sirotky), Vladi -
mír Hráský (1857-1939, coby říšský poslanec podpořil regulaci
Labe, nové nádraží a školní vzdělávání v Přelouči) a králové-
hradecký starosta František Ulrich (1859-1939, pomohl Hrá-
skému s vyjednáváním o novém nádražím, Přelouč podporoval

též obecně). Ještě před zánikem Rakouska-Uherska stihlo měs-
 to ocenit v září 1918 i Aloise Jiráska. 

Vznik Československa samozřejmě podnítil novou vlnu udě-
 lování čestných občanství v našem městě. Už měsíc po převra -
tu byli oceněni muži, kteří se zasloužili o založení nového stá-
tu - T. G. Masaryk, Gustav Habrman, Václav Klofáč, Alois Rašín
a František Staněk. Následovala delší přestávka a až v létě
1936 obržel čestné občanství Jiří Diviš (1886-1959), přeloučský
rodák a významný lékař. U příležitosti osmnáctého výročí ČSR
se čestným občanem města stal Edvard Beneš a ministr Fran-
tišek Udržal. Kuriózně byl s nimi opět oceněn tehdy již bývalý
prezident Masaryk (omylem již podruhé). Začátek prosince 1939
přinesl první (a nejspíše jediné) zrušené čestné občanství. V do-
 bě protektorátu se totiž okresnímu úřadu v Pardubicích nelí-
bilo ocenění E. Beneše, a tak muselo být odvoláno. Nicméně
už v říjnu 1945 mu bylo uděleno zpět. 

V poválečném období již byly mezi udělováním čestných ob-
čanství větší časové prodlevy. V květnu 1948 se stal čestným
občanem generál Ludvík Svoboda, tehdejší ministr národní
obrany. Společně s ním i generál Bohumil Boček. V listopadu
1948 byl pak dle dobových zvyklostí oceněn Klement Gottwald.
Roku 1969 následoval přeloučský občan František Ohnesorg
(1899-1984). Ten byl poctěn za svou dlouholetou činnost ve
správě města (byl postupně místopředseda a náměstek národ-
ního výboru, vedoucí městského dvoru a předseda Sboru pro
občanské záležitosti). V 70. letech přišla dvě válečná ocenění.
Nejpve byl roku 1974 oceněn Štefan Ivanovič Starožikov, plu-
kovník plukovník sovětské armády, který roku 1968 přišel do
Lázní Bohdaneč a měl údajně dobré vztahy s Přeloučí. Doslova
byl důvodem udělení čestního občanství fakt, že „projevil vřelý
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vztah k našemu městu, který realizoval jak z hlediska politic -
kého, tak i pomoci při plnění budovatelských úkolů“. Na jaře 1978
se stal přeloučským čestným občanem Sergej Sukasjan, sovět -
ský voják, který na konci druhé světové války skončil v Lohe-
nicích, s místními udržoval i po skončení války dobré vztahy
a často se sem vracel, od roku 1978 jezdil i do Přelouče. 

V září 1987 přišla na řadu čestná občanství pro tři oblíbené
přeloučské rodáky – herce Františka Filipovského (1907-1993),
malíře Františka Emlera (1912-1992) a herečku Jiřinu Petro-
vickou (1923-2005). V létě roku 1989 získal čestné občanství
v našem městě ještě Jindřich Mahelka (1919-1990), přeloučský
rodák a známý výtvarník. Zatím posledním jmenovaným čestným
občanem města Přelouče je Vladimír Hrubeš (1917-2005), míst-
 ní rodák a patriot, předseda Klubu rodáků a přátel města Přelou -
če. Stalo se tak roku 1997. Pro doplnění uveďme, že v posled nich
letech se v našem městě uděluje titul Osobnost města Přelou -
če, v roce 2011 se jí stal František Hollmann (1921) a v roce
2017 Miloš Stantejský (1920-1942) in memoriam.

Čestným občanem by měl být dle historika Ledra i Josef
Svo boda (1842-1895), přeloučský okresní tajemník, který se
též vý razně angažoval při přípravě přeloučské Národopisné vý-
 stavky konané roku 1893 a stál tak u počátků přeloučského mu-
 zea. Doklad o jmenování se ale autorovi zatím nepodařilo do-
hledat.

Čestná občanství byla udělována často při kulatých či po-
lokulatých narozeninách oceněných (50, 65, 70, 75 či 80 let).
O udělení rozhodovalo zastupitelstvo města, rada města či měst-
ský národní výbor. Samotný akt jmenování proběhl většinou
zasláním či předáním předáním diplomu (připravovali je místní
učitelé Josef Jirout a Václav Červinka, malíř Emler či pražská fir-
 ma Pavel Körber). Byly ale i jiné způsoby ocenění. Spisovatel Ji-
 rásek například dostal místo diplomu 500 korun. Zřejmě největší
slavnost proběhla roku 1936, kdy se předávání čestných občan -
ství pro Masaryka, Beneše a Udržala konalo v Občanské zálož -
ně. Za Udržala cenu přebrala jeho dcera, paní Košťálová z Par-
dubic, zazpíval sbor J. B. Foerster a celou slavnost přenášel
městský rozhlas.
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Správná odpověď na naši květnovou fotohádanku zněla: 
„Na fotografii z první poloviny 70. let 20. století vidíme dům

čp. 263 na Václavském náměstí. Později byl zbořen a nahrazen
současnou stavbou se stejným číslem popisným.“

Správnou odpověď nám jako první zaslal paní Gizela Di-
višová a stává se tak naší další vítězkou. 

Do červnového vydání jsme si pro vás připravili další sou-
 těžní úkol. Ptáme se, co vidíme na fotografii J. V. Diviše z doby
před rokem 1909? Na Vaše odpovědi se jako obvykle těšíme
na známé adrese: rost@mestoprelouc.cz 
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Následující článek by měl připomenout památku jednoho
z nejmohutnějších dubů našeho regionu. Jmenoval se Theodor
a letošní rok je spjatý s dvěma jeho výročími. Uplyne půlkula-
tých 35 let od jeho zániku a kulatých 20 let od výsadby jeho
pokračovatele Theodora II. Text by chtěl také podrobněji přiblí-
žit osobnost hraběte Theodora Thun-Hohensteina, po němž byl
dub pojmenován. (S fotografií hraběte Thuna a stručnou poznám -
kou o něm se čtenáři Roštu mohli setkat již v dubnovém čísle.)

Památné stromy v České republice
Dub patří k nejčastějším dlouhověkým stromům v České re-

 publice. V celé skupině památných stromů (poč. 21. století ji tvo-
 řilo 4649 položek – ať už solitérů nebo skupin stromů) tvoří duby
zhruba 24%, četností je předčí pouze lípy, a to téměř dvojná-
sobně (46%). Dub si spojujeme spíše se světem germánským,
naopak lípa je pro nás stromem slovanským a národním. Toto
pojetí je ale novodobé (od dob národního obrození). Staří Slo-
vané uctívali i duby, byly to stromy boha Peruna. Dodnes zůstá-
 vají duby v naší kultuře symbolem zdraví, síly a vitality. Přesto
můžeme v našem kraji vycítit jakousi dualitu dubů a lip. Lípy na-
 cházíme ve skupinách u křížků a jiných náboženských pomní-
 ků, často v centru obcí (např. ve Valech), duby jsou častěji solitéry
ve volné krajině. Jako kdyby na Přeloučsku byla lípa stromem
ryze zdomácnělým, což může souviset i s praktickým využitím
květů, dub je pak stromem divokým, jeho plody krmí divoké
svině. Dalším typickým rysem Přeloučska je to, že památné du-
 by (stále živé nebo torza kmenů) tu početně převažují nad pa-
mátnými lipami. Nacházíme je v jihovýchodní výseči Přeloučska.

Obvod dubu v České republice vzácně přesahuje 1000 cm
(stáří takového dubu se může pohybovat kolem 900 let), úctu
si zaslouží i dlouhověké duby s obvodem polovičním. Paralely
k dubu Theodoru najdeme nejblíže např. v Choltické oboře
(obvod některých dubů – stojících či padlých – se někdy pohy-
buje me zi 600-800 centimetry). Na Veselí si můžeme prohléd -
nout část kmene dubu, který do r. 2003 stával u cesty do Valů.
Jeho obvod činil 740 cm a jeho stáří bylo odhadováno na 450 let.
Hledali-li bychom v širším okolí skutečného rekordmana, našli
bychom ho v obci Podhradí pod hradem Lichnice. Je jím tzv. Žiž-
 kův dub s obvodem 922 cm a se stářím v různých pramenech od-
 hadovaným na 600-800, 700-800 či 750 let. Patří mezi pět nej-
 mohutnějších dubů v ČR.

Na místě dubů Theodorů (u silničky od sv. Antonína u Chol-
 tické obory) se nachází na cedulce následující nápis: „Na cestě
ze Svinčan do Choltic rotl veliký dub, jehož stáří bylo více jak
750 let. Obvod kmene měl 5,4 m a lidé mu říkali „Theodor“...“
Porovnáním s výše uvedenými údaji si uvědomíme, že stáří
stromu je v tomto textu značně nadsazeno.

Ke kořenům 
Toto nadsazování věku stromů však není výjimečné, naopak

je poměrně časté – několikasetleté stromy se stávají rovnou tisí-
 ciletými, mladším jedincům je věk alespoň zdvojnásoben. Není
v tom nějaká pouhá touha po senzaci a zvýšení turistického
ruchu, je to zhmotnění fascinující možnosti - stromy jsou živé
organismy, jež mohou „pamatovat“ počátek našeho věku –
např. sv. Václava a prvotní formování českého státu – či alespoň
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Torzo mohutného dubu od cesty na Valy, 
které dnes najdeme na Veselí. 

Můžeme si udělat názorný obrázek o šíři dubu 
s obvodem 740 cm. Theodor měl obvod o 200 cm menší

Historický snímek dubu zvaného Theodor od Svinčan



počátek věkovité lokality. (Existují i výjimky, kdy tomu tak sku-
tečně je – např. Žižkův dub z Podhradí byl velmi pravděpodob-
ně svědkem stavby lichnického hradu.)

Tuto romantickou a jistě i ušlechtilou snahu prodloužit his-
torickou paměť nalezneme i u dubu zvaného Theodor. Na ce-
dulce si dále můžeme přečíst: „...byl a zůstal památkou na hlu-
boké pralesy, které pokrývaly kraj pod úpatím Železných hor.“
Měl být památkou divokých hvozdů a zároveň pamětníkem
kolonizačního úsilí prvních osadníků. Právě z takového pozůs-
tatku hvozdu měla podle pověsti kdysi vyběhnout divoká svině
a začít nedaleko místní tvrze rýt v zemi. Z hlíny překvapivě vy-
hrabala zvon a na místě vytryskla studánka. Zvon byl pověšen
na věž kostela a jeho hlas, který zněl jako slova „Vyryla mě svi-
ně – vyryla mě svině“, připomínal jeho zázračný či alespoň zá-
hadný původ. Odtud i název obce a symboly na svinčanském
znaku (hlava divočáka a zvon).

Úvod svinčanské kroniky se snaží původ názvu Svinčany
nazírat střízlivěji: „Nejsprávnější výklad pojmenování naší obce
leží asi v tomto: V starých dobách rozkládaly se kolem svinčan-
ské tvrze hluboké pralesy plné močálů, bahnisek, hustých křo-
vin, mezi nimiž rostlo hojně listnatých stromů, dubů, buků, ja-
vorů, vazů aj. V pralesích proháněla se stáda různé zvěře,
zejména zvěře černé, tj. divokých prasat – sviň a kanců, kte-
rážto černá zvěř měla zde výborné podmínky svého života:
hojnost potravy a močály, kde se často kňourové a bachyně se
selaty vyvalovali. 

Od toho množství divokých sviň patrně dostala tvrz a později
i osada své jméno – Svinčany. Jisto je, že obyvatelé tvrze i osady
podnikali lovy a zápasy s černou zvěří a snad i vynikali v těchto
lovech a byli tím známí v okolní krajině.“

Jméno Theodor podle hraběte Theodora Thuna
Počátky obce tedy dub Theodor patrně nezažil, počátky pa-

nování Thunů na Cholticku (20. léta 17. stol.) snad pamatovat
mohl. Podle jednoho, ve své době oblíbeného thunovského
majitele získal dub jméno. 

Theodor Thun-Hohenstein (1815-1881) se narodil v Cholti-
 cích. Byl synem předchozího majitele panství Jana Nepomuka
Thuna-Hohensteina a Mikulášky hraběnky z Baillet de Latour.
(Historie zná především jejího bratra Theodora Baillet de La-
toura, rakouského ministra války, kterého za třetí vídeňské re-
voluce 6. října roku 1848 zlynčoval dav a poté pověsil na poulič-
 ní lampu. Hrabě Theodor Latour se proslavil za napoleonských
válek (např. v bitvě u Lipska) - nebylo jeho jméno inspirací jeho
sestře a švagrovi pro jméno syna, který se narodil v prvních mí-
rových týdnech po bitvě u Waterloo?)

Theodor Thun-Hohenstein 15. května roku 1850 převzal od
svého otce Choltické panství. V choltické kronice se píše: „K pan-
 ství Choltickému patřívala tato místa – Choltice, Chrtníky, Holo-
tín, Jedousov, Loděnice, Klenovka, Ledeč (Ledce), Lipoltice, Pe-
lechov, Poběžovice, Štěpánov, Stojice, Svinčany, Svojšice, Tupesy,
Raškovice (Horní), Urbanice, Vale, Lepějovice, Veselí, Vícemilice
(Licomělice)...“ (Pro zajímavost jsou v přepisu ponechány i tvary
názvů obcí lišící se od názvů dnešních.) 8. října roku 1850 se
v Chocni konala slavná svatba – Theodor Thun si za ženu vzal
Marii Karolínu hraběnku Kinskou, věnem se stalo Miletínské
panství. Když přijížděli novomanželé do Choltic, vítaly je nápi-
sy, v nichž je ještě zčásti patrná vzrušená nálada revolučních
let 1848/49: „Láska svobodných občanů buď věnem Vaším“,
na škole: „Slavné ratolesti mocných kmenů, vítáme Vás dnes ve
jménu školních dítek a jich pěstounů“, u parku: „Buď Bohu chvá-

 la, už jsou oba mezi náma!“ V rozmezí deseti let (1851-1861)
se pak tomuto manželskému páru narodilo sedm dětí.

Působení Theodora Thuna bylo blahodárné a úctyhodné.
V roce 1859, kdy probíhala nešťastná válka Rakouského cí-
sařství se Sardinským královstvím a Francií, inicioval Theodor
Thun solidárně jako major rakouské armády schůzi občanů na
choltickém zámku, kde měla být projednána forma pomoci že-
 nám, dětem a zestárlým rodičům padlých vojáků. Starostové
obcí Choltického panství byli vyzváni, aby vytvářeli seznamy těch
rodin, které pomoc nejvíce potřebují.

Od počátku ústavního života v monarchii (1861) se Theodor
Thun účastnil politického dění. Byl zvolen poslancem zemské -
ho sněmu, kde se stal jedním z prvních poslanců, kteří složili
poslanecký slib v češtině. Později byl zvolen i poslancem říš-
ské rady. To bylo již ve vypjaté době národních bojů po rakou -
sko-uherském vyrovnání (po r. 1867).

Za prusko-rakouské války roku 1866 odjel raději hrabě se
svou rodinou do rakouských zemí (na zámek Karlslust) a okupaci
Cholticka na svém panství nezažil. Zajímavostí může být to, že se
v hraběcím doprovodu nacházel i patnáctiletý choltický básník
Bohdan Jelínek. Ve svém romanticky rozevlátém textu tehdy Je-
 línek napsal: „Pochodeň byla rozžehnuta a přes Čechy kráčela
bohyně války, krvavý meč v ruce, pyšně, hrozně. Šťastný osud za-
 vedl mne tenkráte do vinorodé země, do Rakous, a já tísněn tou-
 hou po domově zadumán jsem hledal osamělá místa, kde bych
nerušen mohl se oddati myšlenkám na domovinu.“ 

(pokračování příště)
Martin Štěpánek
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Rudolf II. patří beze sporu mezi naše
nejznámější panovníky. Byl to člověk ne-
 pochybně velmi inteligentní, uměními-
lovný, dychtivý vědeckého poznání, ale
neschopný panovník velmi nevyrovna-
né povahy. Přenesl v roce 1583 své sídlo
z Vídně do Prahy. Jeho panovnický dvůr
na přelomu 16. a 17. století byl svéráz -
ným fenoménem a nikdy později už hlav-
 ní město království nedosáhlo takového
významu jako centrum kulturní Evropy. Byl
fanatickým sběratel uměleckých děl, me-
 cenášem vědců i šarlatánů. Panovnický
dvůr byl nejen střediskem umění a nauk,
ale i východiskem obnoveného katolické -
ho tlaku. Zde se zabydleli španělští vyslan -
ci i papežští nunciové, kteří měli panov-
ní ka podporovat a instruovat v podpoře
římské církve. Počátek Rudolfovy vlády
byl poznamenán nejen vzrůstem sebe-
vědomí nekatolíků po České konfesi, ale
i zesílením intenzity tureckých nepokojů.
Česká konfese je společné vyznání víry,
kterou předložily české nekatolické stavy
na zemském sněmu roku 1575. Byla po-
 žadována i v následujícím období a v le-
 tech 1606-1620. Stala se legálním zákla -
dem českého luteránství. 

Přeloučští faráři v předbělohorské době
Církev sice tehdy už nehrála v životě

města tak důležitou úlohu, jako o dvě sto-
 letí dříve, kdy zde stálo klášterní probošt -
ství, přesto měla osoba mistního faráře
v běžném životě poddanského města vel-
 mi významné postavení. Předbělohorská
Přelouč byla městem nekatolickým. Podle
zaběhnuté praxe si svého utrakvistické-
ho faráře městská rada vyhledala sama
a přímo s ním se konkrétně domluvila.
Ob sazování farního úřadu se stalo pro -
blematickým bodem, kterým i do života
venkovského města pronikaly zostřující
se nábožensko-politické střety. Farář byl
ve svém úřadě potvrzován na základě žá-
 dosti města a doporučení hejtmana pan-
 ství. Přes problémy, jaké přinášely spory
ohledně církevních správců, si přeloučští
měšťané před třicetiletou válkou uhájili
své právo na kněze dle vlastní volby a je-
 jich argumentace Rudolfovým Majestá -
tem náboženských svobod z roku 1609
byla zcela na místě. Od roku 1616 již by-
 la přeloučská fara až do pobělohorských
rekatolizačních opatření spravována pro-
 testantskými kněžími. 

Městská inteligence předbělohorské
Přelouče

V Přelouči se v 16. století městská ško-
 la těšila velké vážnosti. Její existence je
poprvé písemně doložena v roce 1547,
kdy městská rada věnovala na hmotné
zajištění správce městské školy roční plat
45 grošů míšeňských. Je příznačné, že té-
 měř všichni učitelé, kteří ve druhé polovi-
 ně 16. století na přeloučské škole půso -
bili, se ve městě trvale usadili. Většinou
se oženili s bohatými nevěstami. Někteří
získali místo městského písaře, kde si
mohli při troše šikovnosti přijít ke sluš-

ným penězům, či na vyženěné živnosti
hospodařit. Všichni z přeloučských rekto-
rů a kantorů, kteří ve městě zakotvili, pak
po čase zasedali v městské radě, někteří
z nich se stali i primátory. Nově příchozí
městská inteligence většinou vysokoškol -
sky graduovaných měšťanů, včetně kněží
postupně splývala s bohatými „staroused -
lými“ rodinami. Z toho hlediska znamena-
la pro Přelouč zdejší městská partikulární
škola mnohem víc, než jen ústav, sloužící
ke vzdělávání měšťanských dětí. Díky ní
se uskupení místních „sousedů“ oboha-
tilo o několik osobností, které uplatnily
své znalosti a zkušenosti v řízení města,
zvláště ve druhé polovině 16. století a vý-
 razně ovlivnily jeho příznivý vývoj.

Významný právník na dvoře Rudolfa II.,
Václav Magrle ze Sobíšku se narodil
v Přelouči

Václav Magrle se narodil v Přelouči
zřejmě krátce po otcově svatbě, to je po
roce 1564. Datum narození se odvozuje

od data získání titulu bakaláře na pražské
univerzitě 4. 7. 1589. Téhož roku se stal
sousedem na Starém Městě Pražském.
Společenská kariéra mladého právníka
se nesla ve znamení strmého vzestupu
a rostoucího bohatství. V Praze u dvora
si svými právnickými službami vybudoval
široký okruh klientů z řad nejvyšší aristo-
kracie. Vstoupil i na kolbiště vysoké po-
litiky a roku 1615 se dokonce svým roz-
sáhlým literárním dílem pustil do kritiky
zemřelého Rudolfa II. a císaře Matyáše.
Po této zkušenosti, která mu přinesla váž-
 né právní problémy, se vyšší politiky stra-
 nil. Do veřejného života vstoupil znovu,
až krátce po Bílé hoře, kdy byl obžalován
z účasti na českém stavovském povstání
a hrozila mu konfiskace majetku. Zavčas
se přiklonil na stranu vítězného císaře Fer-
 dinanda II. V jeho službách mu byla všech-
 na případná provinění odpuštěna. Zemřel
jako velmi bohatý pražský právník roku
1628. Václav Magrle ze Sobíšku, byl vý-
raznou postavou českých dějin rudolfín -
ské doby, ve starší odborné literatuře je
dobře znám.

„Přeloučský kousek“ z roku 1598
Přelouč si z předbělohorské doby od-

nesla do následujících tří staletí nelicho -
tivé přízvisko „hloupá Přelouč“. Vyprávě-
ly se o ní v 18. a 19. století žertovné kousky.
Dnes si už na ně nikdo nevzpomene, mož-
 ná tak při čtení starých pověstí, v nich se
údajná přeloučská čtveráctví dočkala i li-
 terárního zpracování. Ať tak, či onak, k dě-
 jinám města ona skutečnost patří a nemů -
že se pominout, tím by se dějinný obraz
z rudolfinské Přelouče ochudil. Zákla-
dem pozdějších roztodivných vymýšlení
o „moudrosti“ přeloučských konšelů se
stal spor o nezaplacený dluh za deset
džberů ryb. Jako protagonisté jsou uvádě-
 ni přeloučský primátor „dlužník“ a par du-
 bický hejtman „věřitel“. Přeloučský městský
soud se měl vyjádřit ke sporu. Konstato-
vali, že hejtman prokázal právoplatnost
své pohledávky, ale protože jsou solidár-
ní se svým primasem, vynesli rozsudek
v tom smyslu, že primas není hejtmano-
vi nic dlužen. Rozhodnutí přeloučského
soudu bylo posouzeno tak, že místní rad-
 ní vzali onen dluh na sebe. Na jednu stra-
 nu uznali právoplatnost pohledávky a zá-
 roveň primase zbavili povinnosti ji uhradit.
Museli tedy ony peníze zaplatit místo pů-
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 vodního dlužníka. Vyvrcholení příběhu spo-
 čívalo v tom, že z právního hlediska bylo
jejich rozhodnutí formulováno tak, že se
obrátilo proti nim samým – museli zaplatit. 

„Přeloučská causa“ proslavila městeč-
ko Přelouč i v dalekém Nizozemí v latin -
ském spisu „Respublica Bojema“, který vy-
 dal pobělohorský exulant Pavel Stránský
roku 1634. Ve druhé kapitole, nazvané
„O krajích městech a významnějších mís-
 tech Čech“ se v popisu pardubického pan-
 ství zmiňuje i o Přelouči. „Panství Pardu -
bickému poddána je Přelouč, městečko
nad Labem, které již ode dávna vydáno je
obecnému posměchu pro jakousi rozepři,

rozsouzenou nálezem neslušným a záro-
 veň směšným dne 14. února 1598“. Další
stopu lze nalézt ve farní kronice založe -
nou v roce1845 místním kaplanem Fran-
 tiškem Lukešem. Zařadil do ní obsáhlou
pasáž o dějinách města Přelouče, kde se
pokusil vysvětlit vznik rčení o „hloupé Pře-
 louči“. 

„Když za času císaře Rudolfa II. Pře-
louč zvláštní městská práva obdržela,
museli obyvatelé od císaře, jakožto pána
panství pardubického, víno, ryby, zvěřinu
donuceně brát. Hejtmani pardubičtí ale
malé městečko rádi škádlili. Posílali to
nejhorší víno a ryby, v největším mrazu.

Přeloučští to nechtěli přijímat. A když jed-
nou 120 liber ryb zmrzlých z Pardubic sem
přivezli a před domem primátorovým slo-
 žili, nechtěl se k nim žádný hlásit a za-
platit“...

O „Přeloučském kousku“ z rudolfínské
doby se zmiňuje B. Balbín, J. K. Auersperg,
J. Ledr a jiní pisatelé. 

Pokračování v příštím čísle Roštu

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouč díl I. - Petr Vorel
Dějiny zemí Korunu české díl I. – Petr

Čornej 
Marcela Danihelková

KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z.s. PŘELOUČ
zve na slavnostní odhalení obnoveného pomníku

Antonína Švehly 

13. června 2017 v 18.00
Odhalení se bude konat na křižovatce ulic Pardubické,

Kladenské a Za fontánou v Přelouči. 

Na slavnostním odkrytí pomníku zazní hudba 
Základní umělecké školy v Přelouči.

Je důležité udržovat a obnovovat kulturní památky. V každém
městě v Čechách a na Moravě stojí sochy, které upozorňují na
naši historii. Také v Přelouči máme sochy připomínající minulost
města. Ano, pomník je pouhým symbolem, ale to není nic malé-
ho, naopak: jsou symboly, které dokážou být silné. Tvoří skupi-
nu veřejných uměleckých děl a z jejich povahy vyplývá, že musejí
být co nejvíce na očích, dobře přístupné, vstřícné a důstojné. Pa-
 mátník by měl skutečně působit a fungovat jako kvalitní umělec-
ké dílo, které má v sobě sílu. Neměl by sloužit jenom vzpomínce
na významnou osobnost. Autor i zadavatel každého veřejného
uměleckého díla má mimořádnou morální zodpovědnost, pro-
tože co vytvoří, s tím budou lidé dlouhou dobu žít a budou tím
osobně ovlivňováni. 

Za první republiky v Přelouči 13. června 1937, před osmde -
sáti lety byla odhalena socha Antonína Švehly. Památník to byl
vskutku monumentální, vysoký 4,85 metrů od sochaře Aloise Bu-
 čánka a stál na tehdejším náměstí Svobody, dnes křižovatka
u hotelu Fontána. Švehla měl k Přelouči vřelý vztah, několikrát ji
navštívil a silná agrární základna zde byla díky jeho podpoře.
Není divu, že přeloučští zemědělci nechali významnému politi-
 kovi postavit pomník. Přeloučáci se z nového pomníku dlouho
netěšili. V nejisté době za druhé světové války byla socha sejmu -
ta. Po válce se na podstavec vrátila, ale po roce 1948 skončila
ve sběrných surovinách.

Historickou chybu si předsevzal napravit KLUB UMĚNÍ –
ART CLUB z.s., zavázal se vytvořit bustu Antonína Švehly. Velké
poděkování patří skupině aktivistů, kteří se před třemi lety roz-
hodli k tomuto činu. Založili SPOLEK PRO OBNOVU POMNÍKU

ANTONÍNA ŠVEHLY V PŘELOUČI. Nejprve bylo třeba postavit žu-
 lovou mohylu, neboli podstavec pro bustu. Měli bychom vzpome -
nout na jména Václav Mrázek, Karel Slavík, Ladislav Čerňanský,
Jiří Rut, Ing. Václav Moravec, Mgr. Matěj Pešta. Realizace této

mohyly proběhla v roce 2015 dle plánu ART CLUBU PŘELOUČ,
žulový podstavec byl odhalen bez busty Antonína Švehly. KLUB
UMĚNÍ – ART CLUB z.s. se zavázal, že tuto bustu vytvoří. Této
umělecké práce se ujala Ak. Soch. BLANKA PROKSOVÁ, ČLENKA
SPOLKU KLUBU UMĚNÍ –ART CLUB z.s.

Ak. Soch. BLANKA PROKSOVÁ je absolventka designu Vy-
soké školy uměleckoprůmyslové. Realitu sochařské praxe pozna -
la v pracovním prostředí sochařského ateliéru Zdeňka Němeč ka.
Postupně se začala věnovat i pedagogické činnosti. Později se
výuka pro sochařku stala také inspirací a příležitostí vytvářet
okruh nadšenců pro výtvarnou činnost. Posledním z jejich děl je
socha pastevce na třebechovickém betlému.

6 / 2017 25

                                                                                                                         Kultura    w

Obnovení kulturní památky v Pøelouči



Každá práce potřebuje finanční zajištění. Tento nelehký úkol
na sebe vzal KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z.s. pod vedením výtvar -
níka a uměleckého předsedy spolku JOSEFA DVOŘÁČKA. KLUB
UMĚNÍ – ART CLUB FINANČNĚ ZAJISTIL Z VLASTNÍCH PRO-
STŘEDKŮ VYTVOŘENÍ BUSTY ZA PODPORY MĚSTA PŘELOUČE,
LUMÍRA KYSELY-ELMET a MONTIFERU.

Po odhalení pomníku dojde k předání do vlastnictví města
Přelouče, neboli busta bude darována ART CLUBEM z.s. naše -
mu městu.

Nakonec je třeba poděkovat všem sponzorům přeloučské-
ho pomníku Antonína Švehly. Mecenášské aktivity jak v historii,
tak i v dnešní době jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při
podpoře a motivaci umělců v jejich tvorbě.

Marcela Danihelková
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U příležitosti oslav 72. výročí ukonče -
ní druhé světové války proběhl u pomní -
ku obětí druhé světové války dne 8. 5. 2017
slavnostní akt – jmenování Miloše Stan-
tejského Osobností města Přelouče in me-
 moriam. Rozhodla o něm Rada města Pře-
 louče a Zastupitelstvo města Přelouče na
své schůzi 10. 4., resp. 20. 4. na základě
návrhu několika občanů.

Miloš Stantejský (1920-1942) byl pře-
 loučský občan, který se zapojil do odboje
proti nacismu. Od roku 1939 pracoval ja-
 ko účetní v Ležákách, kde začal spolupra -
covat s paraskupinou Silver A. Byl popra -
ven německými okupanty dne 24. června
1942 na pardubickém Zámečku. Oceně -
ní převzali jeho nejbližší žijící příbuzní –

paní Hana Vladyková a pan Vladimír Čer-
 ník (děti po zemřelé sestře Miloše Stantej -
ského, paní Jarmile Černíkové, manželky
pana Černíka, majitele lomu v Ležákách).

Na červen, kdy uplyne přesně 75 let od po-
 pravy Miloše Stantejského, je plánováno
odhalení jeho památníku ve Stantejské-
ho ulici. M. Pešta
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Miloš Stantejský – 
Osobnost města Pøelouče in memoriam

Dobrý den, Vážení čtenáři. 
Dnes Vám nabídnu jídla, která nevy -

žadují žádnou složitou přípravu, a proto
se dají snadno zhotovit.

SMETANOVÁ POLÉVKA
S HLÍVOU ÚSTŘIČNOU
Budete-li mít čerstvé houby, klidně hlívu
na hraďte. 
Co budete potřebovat: hlívu, kelímek
slad ké smetany, lžíci polohrubé mou-
ky, kost ku zeleninového bu jónu, mle-
tý pepř, špetku soli a Podrav ku na do-
 chucení.
Postup: hlívu nakrájejte na drobné nud-
ličky (silné části houby do polévky nedá-
vejte, jsou příliš tvrdé). Tu povařte alespoň
30 minut s bujónem v mírně osolené vo-
 dě. Následně přidejte smetanu, ve které
rozkvedlejte mouku. Za stálého míchání
na mírném ohni povařte. Na závěr do-
chuťte solí, pepřem a Podravkou.

FAZOLOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: velkou hrst fa-
zolí, dvě velké brambory, dva lístky
bobkového listu, dva stroužky česne-
ku, kelímek smetany, lžíci polohrubé
mouky, trochu octa, případně cukru,
sůl, mletý pepř, Podravku.
Postup: den před vařením fazole namoč te.
Druhý den ve stejné vodě je uvařte té měř
doměkka. Přidejte na kostičky pokrá  jené

brambory, stroužky česneku a bob kové
listy. Vařte do úplného změknutí. Ve sme-
 taně rozkvedlejte mouku a nalijte ji za
častého míchání do polévky, krátce povař -
te. Dochuťte octem, cukrem, solí, pepřem
a Podravkou (dle chuti).
Poznámka: komu ve fazolačce schází klo-
 bása, nechť si ji tam dá. Nebo si udělejte
krémovou izolačku tak, že veškerý obsah
polévky rozmixujete dohladka ponorným
mixérem (bobkový list nemixujte).

PIKANTNÍ OMÁČKA
S VEPŘOVÝMI NUDLIČKAMI
Co budete potřebovat: vepřové maso,
olej na smažení, sůl, mletý pepř, špet-
 ku pálivé papriky, sladkokyselé okurky,
sterilované kapie, bobkový list, špetku
mletého kmínu, kelímek sladké sme-
tany, lžičku sojové omáčky, lžičku citro -
nové šťávy, česnek.
Postup: maso pokrájejte na nudličky. Na
rozehřátém tuku restujte spolu se solí,
pepřem, najemno posekaným česne kem,
pálivou paprikou asi 10 minut. Následně
podlijte vodou (vývarem) a na mírném
ohni pod pokličkou duste. Okurky a ka-
pie pokrájejte a s bobkovým listem přidej -
te k masu. Zakápněte sojovou omáčkou.
Kdo má rád ostřejší jídla, může si přidat
pálivou papričku. Za občasného promí-
chání či podlití pokračujte do změk  nutí
masa. Na závěr ke zjemnění výpeku přilij -

te smetanu, dochuťte citro no vou šťá vou,
případně solí. Podávejte s hranolky.

SELSKÁ POCHOUTKA
Co budete potřebovat: plátky vepřové-
ho masa, sůl, mletý pepř, plátky ang -
lické slaniny, sádlo na vymazání pe-
káče (remosky), kysané zelí, kelímek
smetany na šlehání, několik strouž-
ků česneku, 3-4 kousky paprikových
lusků.
Postup: sádlem vymažte dno pekáče (re-
mosky) na to rozprostřete kysané zelí, to
celé zakryjte plátky anglické slaniny, na
ně položte plátky masa, které si předem
nasolíte a opepřete. Maso zakryjte plátky
anglické slaniny. To vše posypte jemně na-
 sekaným česnekem. Vše zakryjte plátky
z paprikových lusků. Zalijte smetanou a ve
středně teplé troubě pomalu pečte. Po-
znám ka: smetanu můžete přiměřeně zře  -
dit nebo dejte o jeden kelímek navíc. Po-
 dávejte s bramborem, knedlíkem či bram-
borovou kaší.
Na závěr si dáme recept, který pochází od
Vás čtenářů. Zdá se mi zajímavý, a proto
se o něj s Vámi podělím. Jedná se o recept
na knedlíky s vajíčkem. Takto se připravu-
je na severu Čech.
Jak na to? Na pařáčku si knedlíky ohřejte.
Vedle na pánvi si usmažte vajíčka. Kned-
 líky rozložte na talíř, polijte rozpuštěným
máslem. K nim rozložte usmažená vajíč-
 ka, přidejte zeleninovou přílohu a jezte pří-
 borem jako ostatní jídla. Tak co tomu říká -
te? Ke všem jídlům Vám přeji dobrou chuť. 

Pavel Culek

Kulináøské okénko



Služba PODPORA RODINY – Sbíráme hračky
Naše služby pro rodiny poskytujeme už více než pět let. Mi-

 nulý měsíc ale pracovnici služby překvapila skutečnost, se kte-
rou jsme se ještě nesetkaly. Krátce spolupracujeme s rodinou,
která má tři děti v předškolním věku. Domácnost rodiny je vždy
pěkně uklizená, nikde nic rozházené, ani hračky. Po několika
návštěvách se pracovnice na hračky zeptala. „Jaké mají děti
hračky?“ Odpověď rodičů ji zaskočila. Děti nemají žádné hračky.
Z rozhovoru vyplynulo, že rodiče nepovažují dětskou hru za dů-
 ležitou, nechápou její zásadní význam pro dětský rozvoj. 

Je tady velký úkol pro pracovnici služby, vysvětlit přijatelnou
formou důležitost hry, motivovat rodiče ke hře s dětmi, nacvičit
činnosti, které rodiče s dětmi při hrách běžně provádějí. A k to-
mu všemu potřebujeme také hračky.

V měsíci červnu budeme tedy hračky sbírat, nejenom pro tu-
 to rodinu, ale uložíme i něco „do zásoby.“ Prosíme tedy rodiny
o darování hraček, především pro děti do 6 let, např. autíč -
ka, panenky, stavebnice, míče, hračky na písek, pastelky,
omalovánky a další. Hračky nám můžete nechat v provozní
době Jakub klubu v Orlovně (pondělí až čtvrtek, 12–17 hod.),
v galanterii paní Ilony Bryknerové, v Hradecké ul., nebo na adre-
 se Českobratrská 84, kde máme pronajaté kanceláře a šatník.
Můžete i zavolat na tel. 731 598 914, přijedeme si.

Všem dárcům předem upřímně děkujeme.
Rita Levinská, vedoucí služby

ČERVEN V JAKUB KLUBU
Květen, měsíc lásky… V měsíci květnu jsme se věnovali tvo-

 ření přáníček pro naše maminky. Touto činností rozvíjíme nejen
pracovní dovednosti, ale podporujeme rodinné vazby mezi rodi-

či a dětmi. V květnu jsme opět po delší době vyrazili do přelouč -
ské kuželny, abychom se zdokonalili v kuželkách a užili si zábavu.

Květen byl věnován skautingu. Hodnoty hrát fér jsme uplat-
 ňovali při hraní společenských her. S dobrovolníky si děti za-
hrály skautské hry, které byly zaměřené na spolupráci. V červnu
budeme v tomto tématu pokračovat, čeká nás povídání se skau-
ty a užijeme si další zábavné aktivity. S blížícími se prázdnina-
mi si zopakujeme, jak se správně o prázdninách chovat.

V klubu se věnujeme spoustě volnočasových aktivit jako je
malování, tvoření náušnic a náramků, využíváme tělocvičnu na
míčové hry. Konečně nám i počasí přeje, takže trampolína na
za hradě je již plně využívána. Pomalu se nám pět blíží letní
prázdniny, takže je na čase zlepšovat svůj školní prospěch. Dě-
 tem proto poskytujeme velkou podporu při školních dovednostech. 

Dne 23. 5. 2017 klub navštívila paní Markéta Kutilová, kte-
rá dětem ukázala fotografie válkou zpustošené Sýrie. Děti si
tak mohly udělat představu o tom, jak to vypadá v zemi, kam
byly věnovány vybrané finance z perníčků, které samy zdobily.

A v červnu už se pomalu budeme chystat na tu, pro děti
jednu z nejpříjemnějších částí roku, letní prázdniny!!! Ale to už
příště…☺ Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby 
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Pro mne a moji spásu
sestoupil z nebe

Jsem přesvědčená, že kdyby nepo-
třeboval spasení nikdo než já sama,
Bůh by jenom pro mne udělal všechno,
co udělal. A tak by měl uvažovat každý.
Sv. Juliana z Norviche.

V krédu vyznáváme, On pro nás li-
di a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Ovšem tohle vyznání by nemělo žádný vý-
 znam, kdybychom je vnímali vždycky je-
nom v plurálu, kdybychom jednotlivce
vní mali jako nicku, která se v obrovském
Bo žím plánu spásy jaksi veze s davem.
Jestliže Krédo říká pro nás lidi, může to
prohlásit jenom proto, že to platí v první
řadě pro každého človíčka na zemi zvlášť.
O každém jednotlivě lze prohlásit: Kristus
pro něj a pro jeho spásu sestoupil z ne-
 be. Takovou cenu má člověk v Božích
očích, takovou cenu a důstojnost mu dá-
vá Boží láska, která jej osobně povolala
k bytí a nepřestává jej přitahovat k sobě.

Ovšem zdaleka nejtěžší bývá přijmout
Boží lásku v první osobě, pochopit a uvě-
 řit, že On pro mne a pro moji spásu se-
 stoupil z nebe. Jestliže byl někdo vycho -
ván ve víře nebo je křesťanem už něja ký
pátek, v rovině teoretické s tím problémy
asi nemá. Jenomže vzdálenost mezi hla-
vou a srdcem je jako vzdálenost mezi ga-
 laxiemi, jak kdosi prohlásil. Kolikrát člo-
věk sice pravdy víry obecně vyznává, ale
konkrétním životě má velké těžkosti Bohu
důvěřovat, uvěřit, že ho miluje osobně.

Přitom abstraktní láska není žádná
láska; to platí jak z Boží strany, tak z mé.
Nelze mít kolektivní víru ani kolektivní
lásku k Bohu, tak jako nelzekonat smys-

luplně společnou modlitbu, pokud se v ní
neslévají modlitby milujících lidských
srdcí (i když v některém kostele či spo-
lečenství může člověk mít klamný pocit,
že společenství existuje jakoby nezávisle
na něm, nad ním a bez něho). 

Pán mě miluje skutečnou a konkrét-
ní láskou: „A kdyby nepotřeboval spa-
sení nikdo, než já sama, udělal by je-
nom pro mne všechno, co udělal“.
Z knihy: O milosrdenství, Kateřina Lachma -
nová, Karmelitánské Nakladatelství s.r.o.,
Kostelní Vydří, 2016.

Červnové slavnosti
Dobrý den, milí přeloučští obyvatelé.

Právě jsem se dověděl o pondělním tero-
risticém útoku 22. 5. v Manchesteru, kte-
 rý mnou otřásl; a zároveň ujistil, že cesta
dobra, cesta víry, naděje a lásky má smysl!
Je poslední měsíc ve škole, konečně je
teplo, a závěr školního roku ukazuje, jak
ten čas letí. Letošní 1. Neděle v červnu je
ve znamení Letnic – Slavnost seslání
Du cha svatého. Po svém nanebevstou-
pení /40tý den po velikonocích/ Ježíš slíbil
učedníkům Ducha sv. Apoštolové a Maria
se modlí ve večeřadle, Duch svatý na ně
sestoupil z nebe a získali odvahu hlásat
o vzkříšeném Kristu. „Když nastal den let-
 nic, byli všichni shromážděni na jednom

místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako
když se žene prudký vichr, a naplnil celý
dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby
ohni vé jazyky, rozdělily se a na každém
z nich spočinul jeden; všichni byli naplně -
ni Duchem svatým a začali ve vytržení
mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával
promlouvat“. Skutky apoštolské 2,1-4.
Především Petr a Jan jsou v čele kázání
o vzkříšeném Ježíši, a lidé, kterých se
dotkla slova v srdci se připopjili k církvi
a nechali se pokřtít. Slavnost Nejsvě-
tější Trojice další neděle 11. 6., je tajem-
ství křesťanské víry, že Bůh je společen ství,
je trojjediný, ve třech osobách, avšak jeden
Bůh, Boha nedělíme, ale osoby rozlišuje -
 me. Slavnost Těla a krve Páně /15. 6./ při-
 pomíná, že Bůh se stal pro nás po krmem,
ve kterém se nám dává, kterému se klaní -
me! Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšo -
va /23. 6./, ukazuje na jeho zraně  né srdce
našimi hříchy a na jeho lásku. A Slavnost
Petra a Pavla odkazuje na základní pi-
líře v budově církve, stabili tu v učení a od-
 vahu v hlásání dobré zprá vy evangelia.
NOC KOSTE LU 9. 6. 2017 za  čneme spo-
 lečně u evangelíků v 18:00 hodin. Kaž-
 dá církev si pro vás připravuje program, na
který jste zvá ni. Dne 18. 6. se koná Přelou -
či v kostele Slavnost 1. svaté přijímá-
ní tří dětí; nezapomeňme, že v tento den
18. Června 1942 zahynuli českosloven-
ští výsadkáři v kostele Cyrila a Metodě-
je, kteří „sesko čili z nebe“, ale i oběti Lidic
a Le žáků a obě ti odboje. Na závěr: 2. 7.
2017 zveme na pouť na Svaté pole
v 10:00. Kázání a mši bude sloužit no-
vokněz Mgr. Jaroslav Kolbalba. Přeji stu-
 dentům i pedagogům úspěšné ukončení
studia a všem požehnaný červen. 

Přeje váš P. Pilka Lubomír. 

Noc kostelù 2017
Milí obyvatelé Přelouče, srdečně Vás

zveme na Noc kostelů k nám do Přelou-
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Římskokatolická farnost
vás zve na Koncert:

Varhany & Trombón 
Přelouč sv. Jakub 
11. 6. 2017 v 17:00

Zazní:
1. František Xaver Brixi: Preludium F dur;
2. Georg Muffat Toccata prima; 
3. Antonio Caldara: Sonáta D dur pro

trombón a varhany; 
4. Georg Friedrich Handel: Concerto

G-dur – Allegro; 
5. John Stanley: Voluntary VIII, Op.56.; 
6. Georg Philippe Telemann (1681-1767)

Sonáta f moll pro trombón a varhany;
7. GirolamoFrescobaldi (1583-1643):

CanzonaQuartafor organ; 
8. Johann Pachelbel: Canon pro trombón

a varhany; 
9. Johann Kaspar Kerll Passacaglia

Hraje: Karel Hiner& Břetislav Kotrba



če! Myšlenka otevřít kostely v noci vznik -
la před 12 lety ve Vídni. V roce 2009 se
tou to zahraniční zkušeností inspirovali
pořadatelé v České republice a poprvé
pozvali širokou veřejnost na noční pro-
gram do několika otevřených kostelů.
V dalších letech se tento nápad rozšířil
po celé České republice.

Také letos je možné navštívit v Pře-
louči kostel sv. Jakuba Na program No ci
kostelů, která se koná v pátek 9. června,
jste srdečně zváni. 

Lucie Hadáčková

30 Přeloučský ROŠT
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Program Noci kostelů Pátek 9. června

17:00 – 19:00 Program pro rodiny
17:50 – 18:00 Rozezvučení zvonů v kostele sv. Jakuba
18:00 Slavnostní přivítání v kostele Církve Českobratrské evangelické
18:30 - 20:00 Možnost prohlídek kostela sv. Jakuba, márnice, zvonů a další dopro-

vodný program
20:00 – 21:00 Ztišení v kostele při svíčkách

modlitba, možnost rozhovoru nebo jen tak v tichu posedět v prostorách
chrámu sv. Jakuba

Pro bližší informace a podrobný program sledujte plakáty vyvěšené v Přelouči 
a web stránky www.nockostelu.cz

V následujícím textu bude stručně pojednáno o možnosti
uspokojení vyplacených mzdových nároků zaměstnanců, jímž
zaměstnavatel za odvedenou práci či další nároky řádně a včas
nezaplatil.

Začátkem tohoto roku jsme s kolegou zaznamenali zvýšený
počet jedinců, kterým nebylo ze strany zaměstnavatele zaplace-
no za odvedenou práci, některým třeba i několik měsíců, kteří
přišli s dotazem, jestli se za takové situaci dá něco účinně dělat.
Vězte, že dá a celkem efektivně.

Mezi zaměstnanci málo známý zákon č. 118/200 Sb., o ochra-
 ně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, na-
 bízí ve spojení se zákonem insolvenčním poměrně rychlé a úspěš-
 né řešení dané záležitosti. Nároky zaměstnanců totiž lze uspokojit
prostřednictvím úřadu práce, který po splnění několika podmí-
nek zaměstnanci vyplatí mzdu a další mzdové nároky za jeho
neplatícího zaměstnavatele.

Předně je třeba podotknout, že na zaměstnavatele musí být
tzv. podán insolvenční návrh nebo na něj musí vyhlášeno mo-
ra torium před zahájením insolvenčního řízení. Alternativa o insol -
venčním návrhu a úpadku zaměstnavatele bude častější, proto
se budu dále zabývat pouze tou. Zaměstnavatel je v úpadku, po-
 kud má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle
jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.
Tedy, pokud zaměstnavatel dluží nejméně dvěma zaměstnancům
mzdu více než 30 dní, pak lze konstatovat, že je v úpadku. Toto
tvrzení je pouze demonstrativní a obecné s tím, že úpadek je tře-
 ba zjišťovat vždy u konkrétního dlužníka dle jeho poměrů. Pokud
by totiž zaměstnavatel měl několik set či tisíc zaměstnanců, pak
stěží bude v úpadku, bude-li dlužit mzdu jen dvěma.

O úpadku dlužníka (zaměstnavatele) rozhoduje soud na ná-
vrh věřitele či samotného dlužníka. Věřitelem může být právě za-
 městnanec či skupina zaměstnanců. Zaměstnanecký insolven -
ční návrh není stižen kromě soudního poplatku ve výši 2.000 Kč
žádným dalším poplatkem. V návrhu je třeba tvrdit mnohost
věřitelů, data splatnosti závazků a míru jejich prodlení. Pokud
je toto správně doloženo, soud shledá úpadek dlužníka.

Od podání insolvenčního návrhu je možné uplatňovat u úřa-
 du práce zaměstnanecké nároky na zaplacení tzv. „mzdových
nároků“. Těmi se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné,
které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna,
popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody

o provedení práce za podmínek stanovených zákonem o nemo -
cenském pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž vý-
 platu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

K žádosti k úřadu práce je třeba připojit neproplacené vý-
platní pásky či jiný doklad prokazující výši nároku každého za-
 městnance. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nej-
výše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za
3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může
sám zvolit, za které měsíce rozhodného období mzdové nároky
uplatní, když tak musí učinit nejpozději do 5 měsíců a 15 ka-
lendářních dnů následujících po dni, kdy Úřad práce zveřejnil
na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na je-
hož majetek bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insol-
venčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh

Neplatí Vám zaměstnavatel? Přijďte se poradit. V minulém
čtvrtletí jsem pro svoje klienty získal bezmála devět set tisíc ko-
 run od úřadu práce.

Mgr. Jan Novák, advokát
www.advokatikh.cz/mgr-jan-novak

Neplatící zaměstnavatel



Ve dnech 19. 4., 20. 4. a 27. 4. probíhalo na našem stadionu
okresní kolo projektu HOKEJBAL PROTI DROGÁM středních škol,
za organizace našeho klubu HC Jestřábi. 
Účastníci: AGYS SOŠ VOŠ Pce, Sportovní Gymnázium Pce, Edu-

ca SOŠ Pce, SŠA Holice, SPŠ Potravinářství a Služeb
Pce, SOU Plynárenské Pce, SPŠE Pce, SPŠ Stavební Pce,
SOUZ Chvaletice, Gymnázium Mozartova Pce, SPŠ
Che mická Pce, Gymnázium Dašická Pce.

Vítězem se stalo Gymnázium Mozartova Pce, jenž postupu-
je do krajského finále v Letohradu. Vítězi gratulujeme a všem
účastníkům děkujeme za předváděné výkony. Těšíme se zase za
rok naviděnou. 

S pozdravem za pořadatele HC Jestřábi Přelouč
Martin Šmíd 

B – TÝM
ČTVRTFINÁLE

Ježci Heřmanův Městec - HC Jestřábi Přelouč B 
3 : 1 na zápasy (5 : 2, 4 : 2, 3 : 4 v prodl., 3 : 1)

Michal Drápalík:
„Pro nás sezona končí a jsme asi tam, kam aktuálně pa-

tří me. Brzy ale začne nová a myslím si, že máme na čem sta-
vět a posouvat se výše. Cílem té další je nadále se bavit ho-
kejbalem a poskytnout našemu „áčku“ nějaké nové tváře,
protože je také potřebuje jako sůl.“

STARŠÍ ŽÁCI
KONEČNÁ TABULKA
1. SK Hokejbal Letohrad 21 21 0 0 0 237:27 63
2. HBC Autosklo-H.A.K.

Pardubice 21 17 1 0 3 226:36 53
3. HBC Hradec Králové 1988 21 14 0 1 6 196:61 43
4. HBC JTEKT Svítkov 

Stars Pardubice 21 12 1 0 8 115:75 38
5. TJ Sršni Svitavy 21 7 1 1 12 72:105 24
6. HBK Bulldogs Brno 21 5 0 1 15 41:240 16
7. Ježci Heřmanův Městec 21 5 0 0 16 63:199 15
8. HC Jestřábi Přelouč 21 0 0 0 21 22:229 0

Martin Šmíd:
„Sezonu končíme bez bodu, což mě osobně mrzí hodně.

Dílčí úspěch, nemít nejvíce obdržených branek, jsme dokáza-
 li uhrát, i přesto, že po hráčích nechci žádný „beton“, ale aby
zkou šeli hrát směrem dopředu. Počet obdržených branek
nám kazí tři jarní zápasy (2x Pce + 1x HK), kdy jsme dost ne-
pochopitelně, ale vždy zkolabovali po dobře odehraných prv-
ních třetinách. Ne vím proč, ale vytratila se naše bojovnost
z podzimu a začátku jara, snad ji do nové sezony opět na-
jdeme. Hráčům a hráčkám děkuji za odehranou sezonu, do-
cházku na tréninky a přeji do dalších roků hodně sportovní
i osobní spokojenosti.“ 

TURNAJ MIKROPŘÍPRAVEK PŘEBORU VČ PŘELOUČ
NEDĚLE 23. 4.

Šéftrenér přípravek Tomáš Hájek:
„Na domácí turnaj jsme se velmi těšili. Vnímáme pořadatel-

ství turnaje jako možnost určité reklamy na hokejbal v našem
městě. Prioritou pro nás bylo opětovné složení dvou týmů, což
se nám povedlo a tak barvy Jestřábů hájili zelení a bílí. O něco
lépe se dařilo zeleným, nicméně ani bílí nedali soupeřům nic za-
 darmo a oba týmy odehrály hezká a napínavá utkání s množstvím
zvratů a gólů. Na vzájemné utkání tentokrát nedošlo. Je pro nás
velmi potěšitelné, že po odehrání hezkého turnaje se na úterním
tréninku objevili noví zájemci o hokejbal. Hráče chválím za na-
 sazení a předvedené výkony. Myslím, že až na počasí, které
nám občas nepřálo se celý turnaj povedl.“

Bílí: Tesař Matyáš, Rosenberger Adam, Dašek Jakub, No-
 votný Ondřej, Svoboda Rudolf, Hlína Richard 

Zelení: Tichý Vojtěch, Hájek Jan, Kobera Michal, Janečková
Anna, Suchý Radek, Rob Adam, Štainer Václav 

MINI V CHLUMCI, MIKRO V LETOHRADÌ
Kouč Tomáš Hájek:

Neděle 7. 5.
„Do turnaje jsme vstoupili celkem povedeným a napínavým

utkáním s domácím Chlumcem, které jsme nakonec těsně pro-
 hráli. Další tři utkání s Bydžovem a Heřmanovým Městcem se
nám příliš nepovedla a inkasovali jsme značný počet gólů. V asi
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Provozovatel herny – franšízant
Hledáme provozovatele pro nově zrekonstruovanou hernu
SAN MARCO v Přelouči na ulici 17. listopadu. Herna v provo   -
zu více než 10 let na stejné adrese, po rekonstrukci splňuje
nařízení dle nového loterijního zákona. Nabízíme zázemí znač-
 ky SAN MARCO, zajímavé podmínky, poradenství a servis.

Kontakt:
3E PROJEKT, a.s.

info@3eprojekt.cz v www.san-marco.cz
+420 596 723 408



nejdramatičtějším utkání se Svítkovem jsme o dvě branky pod-
lehli a tak jsme alespoň v posledním utkání s Hradcem Králové
chtěli bodovat. Všichni hráči dali do utkání poslední zbytky sil
a odměnou jim bylo nakonec cenné, byť těsné vítězství. Chválím
všechny bez výjimky za obětavost s jakou k celému turnaji při-
stoupili.
Turnaj odehráli:  Jan Hájek, Richard Hlína, Matyáš Tesař, David

Bednář, Adam Rosenberger, Anna Janečková.“

Pondělí 8. 5.
„V pondělí jsme s prakticky stejným kádrem doplněným o ty

úplně nejmenší školkové Jestřáby vyrazili k pěti utkáním na tur-
 naj kategorie mikropřípravky do Letohradu. Turnaj jsme ote-
vřeli a uza vřeli vítězstvím, v ostatních utkáních jsme velkých
bojích nako nec podlehli. Všichni makali a školkové posily se
ukázaly ve velmi dobrém světle. Turnaj se nám velmi líbil, přes-
 to si ne odpustím drobnou poznámku. Je velmi zajímavé jak vel-
 ké a herně a men tálně vyspělé mají v některých týmech mikro -
přípravkové děti.
Turnaj odehráli:  Jan Hájek, Richard Hlína, Ondřej Novotný,

Matyáš Tesař, Rudolf Svoboda, Adam Rosen-
berger, Ondřej Koudelka, Jakub Dašek, Václav
Petřík.“ 

ROŠTÌNKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ – SO 22. 4.
Naše děvčata se po pauze představila znovu na turnaji VČ

pře boru žen tentokrát na hřišti v České Třebové. Bohužel po
dobré první polovině Roštěnky ztratily zápas proti Letohradu.

Druhá půlka, kterou prohrály 0:4 jakoby předznamenala je-
jich další působení na turnaji ve kterém se jim již nepodařilo
skórovat, což znamená sestup o kategorii níž pro další podnik
přeboru.

Po dobrém úvodním poločase v utkání s Letohradem kdy Ha-
 merníková dvakrát překonala soupeřovu brankářku přišel zlom
nejen v zápase, ale nakonec i v celém turnaji. Letohradské hráč-
 ky utkání dokázaly otočit uragánem ve druhé půlce, který přivál
4 branky do naší sítě. Naopak odvál všechen střelecký prach na-
 šich devčat pro další utkání turnaje. Roštěnky již neskórovaly. Ná-
 sledovaly tříbrankové porážky v derby se Svítkovem a Českou Tře-
 bovou a dva těžké debakly s hráčkami Zvolena a pražskou Slavií.
Tabulka je neúprosná a holky pro další turnaj VČ přeboru sestu -
pují do B skupiny.

Z výsledků je zřejmé, že spokojený s výkony svých svěřenkyň
nemůže být ani jejich kouč Filip Oliva:

„turnaj jsme absolutně nezvládli mentálně. Chybí vůle za-
bojovat jedna za druhou a porvat se o výsledek. Jakmile soupeř
skóruje, skládáme zbraně. Pád do nižší kategorie „ozdobený“
hrůzostrašným skóre 2:28 je to jediné, co naše výkony v České
Třebové zasluhují. Víc nemá smysl říkat, je třeba se dívat dopře-
du a v Letohradu vybojovat návrat do skupiny A.“ 

LETNÍ TURNAJE HC JESTŘÁBI
19. ROČNÍK OLD BOYS CUP 17 - SOBOTA 17. 6. 2017
8. ROČNÍK O POHÁR LETNÍ POHODY - SOBOTA 1. 7. 2017
PRÁZDNINOVÁ SHOW - SOBOTA 29. 7. 2017
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Dostihová Anketa o nejsympatičtějšího jezdce,žokeje a ama-
 zonku/jezdkyni českých překážkových dostihů mí svojí histo -
rii v minulém století.

Ve své historii i nadále pokračuje a v síní slávy jsou této an-
 kety: Josef Váňa st., Martina Růžičková, Lucie Baluchová, Štěpán -
ka Sedláčková-Myšková a posledním z nich je Josef Bartoš ml.
který získal díky hlasů veřejnosti dostihových odborníků a žáků
jezdeckých škol pětkrát titul Nejsympatičtější…, i převzal skle-
 něný ručně broušený zvonec Top vítěz ankety.

K těmto titulům se přibližuji i žokej Dušan Andrés který vlast-
 ní čtyři skleněné ručně broušené poháry z této soutěže.

Letošní anketa bude zahájena v dnu druhé kvalifikace na
Velkou Pardubickou v měsíci červnu. Anketní lístky budou pre-
 zentovaný ve vybraných mediích a na Pardubických dostiho-
vých dnech do čtvrté kvalifikace na Velkou Pardubickou.

Lístky těž budou prezentovány na uznávaném dostihovém
závodišti Kolesa u Kladrub nad Labem 12. a 27. srpna. V mě-
síci srpnu budou zaslány anketní lístky na dostihové školy Vel-
 ká Chuchle a Kladruby nad Labem.

Hlasy žáků těchto škol hodně dopomáhají ke zviditelnění
překážkových jezdců, žokejů v této tradiční anketě která finá -
lově bude vyhodnocena v měsíci září na Pardubickém závo-
dišti domov Velké Pardubické.

Josef Vaníček Jun.

Sluch pro pohyb v dopravním provozu není zásadním lid-
 ským smyslem tak, jako zrak. Dokonce ani řízení motorové-
ho vozidla, absence sluchu nevylučuje. Sluchově postižené
osoby běžně zvládají náročné úkoly kladené na řidiče. Své
zdravotní postižení kompenzují, pokud je to možné technic -
kými prostředky, ale především vyšší soustředěností a obez-
řetností. Ve výhodě je pochopitelně člověk zdravý. Je však
s podivem, když se slyšící účastník dopravního provozu sám
dobrovolně této výhody zbavuje.Například velmi hlasitým pře-
 hráváním hudby ve vozidle či sluchátky přehrávače. Nemys -
lím tím to, že by si sluch ničil, ale to, že vlivem přehrávání
brání vnímání zvukových informací, které by mu dopravní
pohyb usnadnili nebo jej varovali. Typickýmpříkladem je cyk-
lista či bruslař se sluchátky nevnímající zvuk motoru přijíž-
dějícího vozu do nepřehledné křižovatky anebo řidič auto-
mobilu neregistrující „z kabiny přeplněné zvukem“ výstražnou
sirénu vozidla policie a záchranářů. Jistěže výstražný zvuko -
vý signál je doprovázen světelným, ale někdy, třeba v poma-
 lu jedoucí koloně „zvuk předběhne světlo“ vlivem dopravní-
ho zmatku a nepřehlednosti situace. Nezbavujme se proto
výhody slyšet, k odvrácení fatální nehody může stačit jen
málo! 

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

Dostihy – Anketa 2017 Slyšme



Ve dnech 29. a30. dubna proběhlo na kuželně v Poděbra-
dech MČR dorostenců za účasti 36 hráčů. Z našeho oddílu se na
toto mistrovství probojovali bratři Tomáš a David Sukdolákovi. 

V sobotu 29. dubna bylo sehráno mistrovství v disciplině
120 hodů sdružených. Tomáš nastoupil ve druhé sérii a v prvé
šedesátce podal výborný výkon, kdy se dostal přes 300 pora-
žených kuželek. Druhá půle byla o trochu slabší, ale nakonec
z toho byl výborný výkon a rekord kuželny. Nic však nebylo roz-
 hodnuto. V další čtveřici hráli reprezentanti ČR Vojta Novák z Dub-
 ňan a Tomáš Juřík ze Slavičína. Oba podali pěkné výkony, ale na
našeho hráče to nestačilo. Pak nastoupil ke svému startu další
náš zástupce David Sukdolák, který měl sice slabší prvou dráhu,
ale na dalších drahách se zlepšoval a v konečném pořadí obsa -
dil výborné 12. místo. Měl za soupeře dalšího reprezentanta
Ondřeje Bínu z Hazlova, který ho sice porazil, ale jen o 4 kužel-
ky. Nacelkové rozuzlení se čekalo až do poslední čtveřice, kde
Tomáše mohl ohrozit další výborný hráč Hazlova Jaroslav Bulant.
Ten sice svoji hru nezačal nijak famózně, ale stále se dráhu po
dráze zlepšoval a ke konci z toho ještě pro našeho hráče bylo
veliké drama, ale se šťastným koncem. Bulant zaostal za výko -
nem Tomáše o pět kuželek a tak jsme mohli slavit mistrovský titul.

V neděli 30. dubna bylo sehráno MČR ve sprintu, kde naši
hráči postoupili ze základního kola, ale ve čtvrtfinále oba vypadli
v rozstřelu. Mistrem ČR se stal hráč Tábora Daniel Aujezdský. 

Nejlepších 16 hráčů, 
kteří postoupili do nedělního sprintu:

1. SUKDOLÁK Tomáš SK kuželky Přelouč 580
2. BULANT Jaroslav TJ Jiskra Hazlov 575
3. JUŘÍK Tomáš KK Slavičín 570
4. MATLACH David KC Zlín 567
5. NOVÁK Vojtěch SKK Dubňany 561
6. KOTEK Petr TJ Lokomotiva Trutnov 559
7. MECEROD Jan KK Slovan Rosice 558
8. HUSAR Pavel TJ Sokol Brno IV 557
9. AUJEZDSKÝ Daniel TJ Lokomotiva Tábor 552

10. VANĚK Petr TJ Červený Kostelec 550
11. BÍNA Ondřej TJ Jiskra Hazlov 549
12. SUKDOLÁK David SK kuželky Přelouč 545
13. SOUKUP Jaroslav SKK Jičín 545
15. SCHÜLLER Dominik SK Baník Ratíškovice 534
16. BENADA Filip SK Podlužan Prušánky 533

V oddíle gymnastiky došlo v poslední době ke změnám, kte-
 ré se daly očekávat. Dlouholetá vedoucí Petra Šimková se z ro-
dinných důvodů s gymnastkami rozloučila. Cvičení probíhá sice
dál, ale stále hledáme hlavního trenéra, který by dohlédl jednak
na přípravu programu vánoční besídky a jednak připravil dívky
na soutěže. Pro nejmladší gymnastky jsme uspořádali v dubnu
závody – gymnastický čtyřboj. Každá z dívek předvedla svou se-
 stavu na koberci, na lavičce, nebo kladince, hrazdě a nakonec
přeskok přes švédskou bednu. Ty nejlepší se pak zúčastnily žup-
 ního přeboru všestrannosti. Některé zde zažívaly závodní trému
poprvé, některé podruhé a dorostenky Andrejka a Adélka už tré-
 mu naopak neměly, neboť věděly dopředu, jak soutěž dopadne.
Obě stály „na bedně“, opakovaně na 2. a 3. místě V tomto nároč -
ném závodě uspěl nejlépe ten, kdo je všestranný, neboť ke gym-
 nastice se započítává ještě šplh, čtyři atletické disciplíny a pla-
vání. Z mladších nejlépe uspěla Káťa Šandová, která nasbírala
nejvíc bodů za atletiku. Ji i ostatní dívky chválíme za reprezen -
taci přeloučského Sokola, jmenovitě Pavlínku Vančurovou, Ká-
ťu Pšeničkovou, Sáru Poláchovou, Ellu Fialkovou, Amálku Křo-
vákovou, Andreu Lhotovou a Adélu Markovou. 
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SUKDOLÁK Tomáš 
SK Kuželky Pøelouč

TJ Sokol 
– oddíl gymnastiky

Mistr 
České republiky 

v kuželkách 
pro rok 2017

kategorie –

dorostenci



… se dohrávaly poslední zápasy mládežnických družstev.

Kadetky U 17:
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery 71 : 46 (32:20)
Body: Šafránková 27, Písařová 19, Štainerová 8, Žáčková 6,

Novotná L. 5, Novotná K. 4, Smejkalová 2

BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery 75 : 58 (37:31)
Body: Šafránková 32, Novotná L. 15, Písařová 10, Hejná 8, Žáč -

ková 5, Štainerová 2, Smejkalová 2, Novotná K. 1

Sokol Josefov – BK Přelouč 43 : 60 (23:32)
Body: Písařová 16, Novotná L. 16, Žáčková 11, Hejná 6, No-

votná K. 5, Petrová M. 4, Štainerová 2

Sokol Josefov – BK Přelouč 40 : 60 (25:29)
Body: Žáčková 12, Písařová 12, Hejná 9, Smejkalová 8, Novot-

ná L. 7, Štainerová 6, Petrová M. 4, Novotná K. 2

Žáci U 15:
BK Přelouč – BC Kolín 44 : 89 (21:43)
Body: Kouba 19, Plaček 8, Priessnitz 7, Hejný 4, Vamberský 3,

Dziadukh 2, Souček 1

BK Přelouč – BC Kolín 56 : 96 (39:47)
Body: Kouba 12, Plaček 12, Souček 7, Šindelář 7, Priessnitz 7,

Bukovič 4, Zelenka 3, Hejný 2, Vamberský 2

Minižáci U 11:
Královští Sokoli – Sokol Přelouč 64 : 51 (38:20)
Body: Barcal 28, Kysilka 12, Verunáč 7, Uchytil 2, Železná 2

Sokol Přelouč – BK Synthezia Pardubice 46 : 51 (21:27)
Body: Kysilka 25, Barcal 12, Uchytil 5, Válek 2, Verunáč 2

Celkové umístění jednotlivých družstev:
Muži A – 2. liga – skupina B: 6. místo 

(trenér – Novotný P., asistent – Marek O.)
Muži B – Východočeská liga: 2. místo

(trenér – Marek O., asistent – Válek J.)
Ženy – Východočeská liga: 5. místo 

(trenér – Haas J., asistentka – Nešetřilová L.)
Kadetky U 17 – skupina B: 3. místo 

(trenéři – Písař J., Zikmunda A.) 
Žáci U 15 – skupina D: 3. místo 

(trenér – Priessnitz J., asistenti – Priessnitz V., Šindelář P.)
Nejmladší minižáci U 11 – skupina B: 12. místo 

(trenér – Bulušek M., asistent – Válek V.) 

K výborným výsledkům blahopřejeme a zároveň děkujeme
za propagaci sportu i našeho města Přelouč!!!

D. Rambousková

Ženské florbalové družstvo Orla Přelouč má za sebou be-
zesporu nejúspěšnější ročník ve své historii. Sezonu ve 2. lize
žen zakončilo na skvělé třetí příčce za suverénním ,,béčkem“
Jičína, jehož družstvo tvoří bývalé extraligové hráčky a Orlic-
kem-Třebovskem. Po jejím skončení mohly teoreticky propuknout
dokonce postupové oslavy do celostátní 1. ligy (druhé nejvyšší),
protože jičínský celek povýšit nemohl z důvodu působení jeho
A-týmu v této soutěži a Orlicko-Třebovsko postup odmítlo. Právo
na posun do vyšší ligy tak připadlo Orlicím. Ty však ještě jeden rok
chtějí setrvat ve 2. lize a tento krok výše mají naplánován případ -
ně až po příští sezoně. 

Vraťme se však k té právě skončené. Ta se Orlicím povedla
po všech stránkách, jak kolektivně tak individuálně. Ve většině
zápasů měly hru pod kontrolou a diktovaly tempo soupeřkám,
o čemž svědčí třetí nejvyšší počet vstřelených branek. Za vy-
píchnutí jednoznačně stojí také vítězství kapitánky Andrey No-
vákové v tabulce produktivity celé soutěže. Trenérské duo No-
vák-Albrecht tak může být s letošní sezonou určitě nadmíru
spokojeno. „Za oba trenéry bych chtěl poděkovat ženám za je-
 jich snahu a píli v této dlouhé sezoně, která trvala od letní přípra -
vy až po poslední zápas prakticky dvanáct měsíců. Podařilo se
nám dodržet předsezonní týmové cíle, které jsme si nastavili
a i individuálně se holkám dařilo. Gratulujeme Andy za vítězství
v „kanadě“. Bez dorůstající mládeže se nám daří doplňovat ko-
 lektiv holek nově příchozími hráčkami z okolních klubů a bude
tomu tak i v následujícím ročníku. Přejeme ženám další sezo nu
plnou zábavy ze sportu, který mají tak rády a aby si po každém
zápase mohly říct, že si parádně zahrály,“ zhodnotil skončenou
sezonu 2016/17 trenér Novák. Michal Pleskot

Konečná tabulka 2. ligy žen
# Družstvo Z     V      R     P     B

1. FBK Jičín POHODA TEAM B 18 16 2 0 50
2. FbK Orlicko-Třebovsko 18 14 2 2 44
3. Orel Přelouč 18 11 3 4 36
4. Orel Rtyně v Podkrkonoší 18 11 2 5 35
5. Sokol Pardubice 18 9 0 9 27
6. FbC Sokol Předměřice 18 7 3 8 24
7. FbC Florbalky Skuteč 18 6 1 11 19
8. IBK Hradec Králové B 18 4 1 13 13
9. SK Spartak Slatiňany 18 4 0 14 12

10. HAGA Ladies Pardubice 18 1 0 17 3

Nejproduktivnější hráčky týmu
# Jméno Z        B        A       KB

1. Andrea Nováková 18 29 13 42
2. Veronika Křivánková 18 16 8 24
3. Barbora Taichová 18 21 2 23
4. Denisa Nováková 18 6 12 18
5. Lucie Baťhová 18 5 8 13

# Jméno Z      min V BO ø BO

1. Lucie Šiller 1 45.00 1 0 0.00
2. Lucie Mičicová 12 232.00 4 5 0.97
3. Jitka Prokšová 15 533.00 7 42 3.55
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Pod 
basketbalovými koši…

Pomyslný bronz pro Orlice



I když amatérské pokusy proniknout
do tajů bojových sportů se v Přelouči
tradují od roku 1979 – pár zástupců juda,
karate, cvičící spolu v místní sokolovně,
ofi ciální registrace oddílu ve svazu kara -
te pro běhla v roce 1987, tedy před rovný -
mi 30 lety.

Jelikož nebyly v té době žádné infor -
mace o způsobu cvičení a veškeré akti-
vity učitele byly samoukové – podle ob-
ráz ků a náhodných setkání, trvalo dalších
5 let, než se oddíl prosadil i na republi-
kové úrovni. I když to není asi příliš v po -
dvědomí obyvatel či zástupců města (pře-
ce jenom to není fotbal, kde tečou peníze
a vyplatí se být vidět), chci připomenut pár
údajů o těch, co si to zaslouží.

Oddílem prošlo za těch 30 let 800 re-
 gistrovaných členů, kteří složili alespoň
1 úspěšnou zkoušku. Rád bych vzpome-
nul jména dalších trenérů, kteří se snažili
pár let pomáhat: pana Roberta ŽIDLIC-
KÉHO, jenž stál u začátku oddílu, a kdyby
nezahynul v roce 2003 jako záchranář, jis-
 tě by pomáhal ještě dnes, Petra Kracíka,
Daniela Filipa,Veroniku Kumperovou, Mi-
 loše Sejkoru,Igora Ročína a další.

Ve zlaté éře 90. let se oddíl může po -
chlubit ziskem několika desítek titulů kraj-
 ských přeborníků i několika desítek me-
dailí z mistrovství republiky. Z těch mnoha
jmen připomínám alespoň ty, kteří válco -
vali na republice závodníky z již profesio -
nálních oddílů z Prahy, Ostravy – Václava
Housu, Kamilu Malenovskou, Lucii Půl-
pánovou, Lukáše Hammerlindla, Ondru

Bičíka. Dali by se jmenovat i další krajští
přeborníci, ale to by byl dlouhý seznam.

V současné době se oddíl věnuje hlav-
 ně kondičnímu cvičení a sebeobraně. Ne,
že by se opomíjela sportovní část, ale jed-
 noduše řečeno, není koho cvičit. Většina
aktivních členů oddílu jsou převážně že-
 ny od 20 do 40 let, pár stejně starých chla-
 pů, 2-3 dorostenci a pár dětí, které si asi
spletly při náboru dveře. Tím je nehaním,
ale chválím. Ona je mnohem pohodlněj-
ší výuka, jak se o sebe postarat, nedej bo-
že se někoho umět zastat, na počítači či
popíjením energetických drinků, než se
nechat buzerovat v tělocvičně. Bohužel
demokratická a maminkovská výchova
současné generace přinesla své ovoce.
Za tímco před 73 lety osmnáctiletí chlapi
bojovali v zákopech s tím, že můžou ze-
mřít, před třiceti lety už věděli, kde budou
bydlet a s kým, kde pracovat. Dneska po-
třebují bezpečné místo, protože je zraňují
slova, kladené povinnosti, málo gelu ve
vlasech… A pak přijde nějaká prdlá hol-
 ka, která je na tréninku kopne víc než po-
 čítač a je konec. Takže jejich životnost na
trénincích je srovnatelná
s životností osád ky tanku
ve 44. roce. Ještě že část
dívčí populace pochopi-
la, že se o svou bezpeč-
 nost musí postarat sama
a na trénincích se obje-
vují a makají. I sportovní
talent se občas najde, ale
jako v každém sportu se

výkon získá časem, což znamená 3-4 tré  -
ninky týdně, a to je dnes trochu neřešitel -
 né. Děti mají hodně aktivit (trochu myl ný
názor o rozvoji všestrannosti) - 1 krou-
žek hry na flétnu, 1 malování, 1 sportov -
ní tré nink, 1 doučování, 1 počítačový krou-
 žek a týden je pryč. Bohuželod každého
trochu, dohromady nic. V žádném oboru
ni kdo nevynikne, když dané činnosti ne-
vě nuje čas. A bohužel je tu i důsledek to-
 hoto trendu – když v něčem nevynikám,
tak tam ani dlouho nevydržím.

Po prázdninách nás opět čekají ná-
bory. Zápis do oddílu bude ve čtvrtek
14. zá ří 2017 v 17.00 h v tělocvičně ABU-
 SU – Skautský dům (nad sídlištěm, výjezd
na Benešovice). Náplň náboru bu de kon-
 diční cvičení pro muže a ženy zaměřené
na sebeobranu, výuka karate pro mládež,
cvičení rodič s dítětem.

Informace-na facebooku - skupina
KARATE PŘELOUČ, na oddílové nástěnce
pod náměstím v Přelouči, e-mail: kara -
te.prelouc@tiscali.cz.

Souček Lubomír
trenér oddílu
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