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Zprávy z radnice
106. schůze Rady města se konala před

XXII. zasedáním Zastupitelstva města 19. 4.
2018 a celkem se projednalo 11 bodů. Mezi
nimi rada například schválila veřejnoprávní
smlouvu č. D23/2018 s Pěveckým sborem Josef
Bohuslav Foerster Přelouč, z.s. ve výši 4 500 Kč
na výdaje související s pořádáním jarního kon-
certu, smlouvu č. D25/2018 s Mykabem spol.
s r. o. Přelouč ve výši 5 000 Kč na výdaje sou-
visející s pořádáním zábavně-sportovní akce
2. ročníku Den strojů, vědy a techniky – odmě-
ny pro soutěžící, vybavení stanovišť a tombola,
dále také smlouvu o dílo na renovaci podlahy
v tělocvičně Základní školy na Masarykově
náměstí v Přelouči s podnikatelem Lukášem
Jakešem, Česká Bělá za cenu 92 218 Kč bez DPH,
schválily se smlouvy o dílo na realizaci dostav-
by Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči –
technologie stravování, vybavení venkovního
hřiště a nábytek. 

Po ukončení této rady následovalo XXII. za -
sedání Zastupitelstva města Přelouče dne
19. 4. 2018. Zastupitelstvo města Přelouče
projednalo Studii využití domů č.p. 25 a 26 na
Masarykově náměstí, zprávu o činnosti rady
města v období mezi XXI. a XXII. zasedáním
zastupitelstva města, výběr developera pro
zástavbu lokality Na Hodinářce, žádost CFGA
o výpůjčku pozemků za účelem vybudování
FotbalParku, návrhy a stanoviska výborů fi-
nančního, kontrolního a majetkového, návrhy

a stanoviska osadních výborů Lohenice a Kle-
novka, žádost Junák, z.s. o dotaci z rozpočtu
města, návrh rozpočtového opatření č. 2 roz-
počtu města pro rok 2018, majetkové převody,
vydání zrušení „Regulačního plánu Přelouč –
Lipiny“, žádost ISA CONSULT s.r.o. a ALES -
SA 248 s.r.o. o odkup části pozemku 917/1
v k.ú. Přelouč, návrh darovací smlouvy pro
sbor mistra sboru J. B. Foerster, návrh na zru-
šení zá měru prodeje budovy č.p. 877 včetně
pozemků, volby přísedících Okresního soudu
v Pardubicích.

Dne 30. 4. 2018 se konala 107. schůze Ra -
dy města a projednávalo se například stav Láv -
ky L001 přes Labe v Přelouči, žádost majitelů
řadových garáží v Kladenské ulici v Přelouči
o výstavbu odvodňovacího žlabu v prostoru
garáží, pod svahem podél ulice prof. Pleskota.
Schválilo se celkem 30 bodů z programu, mezi
jinými podání žádosti o navýšení kapacity škol -
ní družiny, jejíž činnost vykonává Základní
škola Přelouč, Smetanova 1509 ze 150 žáků na
180 žáků pro nový školní rok, smlouvu o spolu -
práci mezi obcemi ve formě poskytování pe-
čovatelské služby pro obec Svojšice, veřejno-
právní smlouvu nebo dodatek ke smlouvě
s obcemi Morašice, Poběžovice, Kladruby nad
Labem a Svojšice na výkon sociálně-právní
ochrany dětí. Pro 24. ročník udílení cen Fran-
tiška Filipovského za dabing se schválilo při-
jetí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč od
Ministerstva kultury ze státního rozpočtu ČR
na rok 2018 a dále také dotaci ve výši 70 000 Kč

od Pardubického kraje. Rada rozhodla o po-
skytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2018
pro ZeHa studio s. r. o. Pardubice, KLUB UMĚ -
NÍ – ART CLUB z.s., Krajské knihovně Pardu-
bice, Domovu pod hradem Žampach. 

108. schůze rady města se konala 15. 5.
2018. Projednávalo se a schválilo například
smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Ki-
no Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ za
nabídkovou cenu 800 000 Kč bez DPH, velice
podrobně se probírala výzva k podání nabídky
a prokázání kvalifikace – zadávací dokumenta -
ci k veřejné zakázce „Cyklostezka Přelouč – Lho -
ta“. Také se schválila smlouva o dílo s Ing. Mo -
nikou Bízikovou, Chrudim na vypracování
pro jektové dokumentace na akci „Městský
park Přelouč – zahradní úpravy včetně komu-
nikací za nabídkovou cenu 394 900 Kč bez
DPH a smlouva s Pardubickým krajem o po-
skytnutí programové účelové dotace ve výši
30 000 Kč na pořízení požární techniky jed-
notky sboru dobrovolných hasičů města. Za-
stupitelstvu města se doporučilo pověřit pa-
na Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení
snoubenců o uzavření manželství a požádala
Pardubický kraj o bezúplatný převod pozemku
st.p.č. 2147 jehož součástí je budova občan-
ské vybavenosti bez č. p., v ulici Obránců míru
Přelouč, za účelem provozování Školní jídelny
pro žáky a studenty základních a středních
škol v Přelouči. Všechna usnesení naleznete
na stránkách města. 
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V těchto dnech nás zasáhla 
smutná zpráva o úmrtí 

pana Eduarda PECHMAN NA, 
velice váženého občana našeho měs ta. 

Půl století doprovázel svou hudební pro -
 dukcí svatební obřady v přeloučské ob -

řadní síni, nechyběl za ta léta ani na jediné svatbě. Hudbě
se věnoval celý svůj život, hrál na klarinet, saxofon a var -
hany. V červenci roku 2014 udělal definitivní tečku za svou
dlouholetou hudební činností a odešel do důchodu. Pan
Eduard Pechmann nás opustil ve věku nedožitých 93 let.
Všem pozůstalým v rodině vyjadřujeme hlubokou sou -
strast a s velkou úctou vzpomínáme a děkujeme za vše, co
pro naše město v průběhu svého dlouhého života vykonal. 

Jménem Města Přelouče a Městského úřadu Přelouč
starostka města Irena Burešová

V rámci oslav 100. výročí vzniku první republiky
v našem městě připravujeme 

speciální vydání Přeloučského ROŠTU.

Tento speciál bude distribuován zdarma 
do všech domácností v Přelouči v první půlce měsíce června.

Inzerce
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Skoro každý z nás již dnes vnímá jako sa-
mozřejmost recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by
tomu mělo být i u elektrozařízení, i když
toto tvrzení neplatí na sto procent. Sta-
rou pračku, televizi nebo ledničku bychom
se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli.
U velkých elektrospotřebičů nezaváhá-
me a odvezeme je do nejbližšího sběrné-
ho dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných
věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žá-
rovky, fény či holicí strojky. Ty se do po-
pelnice před domem vejdou bez nejmen-
ších problémů, tak proč pro ně hledat
speciální sběrné místo? Navíc je nevyha-
zujeme každý den, tak proč si přidělá-
vat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně
vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepří-
stupných místech, kde by jejich těžba byla
nejen časově, ale především finančně velmi

náročná. Nezbývá než začít s přírodními
zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých
elektrospotřebičů. 

Recyklací malých domácích spotřebičů,
mobilních telefonů nebo počítačů je možné
získat zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy.
O všechny tyto suroviny je na trhu velký zá -
jem a firmy, které sbírají právě tento typ elek-
troodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento
elektroodpad má pozitivní ekonomickou
hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených
elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých
světelných zdrojů nejen že nejde nic vydělat,
naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsa -
hují žádné cenné suroviny, ale zato malé
množství rtuti, jejíž zpracování je velmi ná-
kladné. V tomto případě hovoříme o nega -
tivní ekonomické hodnotě elektroodpadu.

Díky recyklaci lze využít více než 90 %
materiálu z úsporných zářivek – plasty na
výrobu různých plastových komponentů, ko -
vy pro kovovýrobu, sklo jako technický ma -

 teriál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v prů -
myslové výrobě. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chrá -
nit přírodu v našem městě a nevyhazujte
úsporné zářivky do směsného odpadu.

V našem městě můžete vysloužilé světel-
né zdroje odevzdat ve sběrném dvoře v uli-
ci Pardubické 1630 (v pondělí a pátek od
13 do 17 hodin, ve středu od 10 do 15 ho-
din a v sobotu od 8 do 12 hodin) nebo je
lze zanést do malé sběrné nádoby, která je
umístěna ve čtvrtém patře budovy městské-
ho úřadu. 

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše
město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu uše-
tříme finanční prostředky, které bychom ji-
nak museli zaplatit za recyklaci nebezpeč-
ných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunk -
čními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Nad rámec požadavků vycházejících z plat -
né evropské směrnice splnil v roce 2017 kvó -
tu pro sběr a recyklaci vysloužilých spotře -
bičů kolektivní systém ELEKTROWIN. Podle
platné metodiky výpočtu, která vychází z prů -
měrného ročního množství nového elektra
uvedeného na trh za předchozí tři kalendář-
ní roky, dosáhl míry zpětného odběru ve výši
45,19 %. Požadováno je 40 %.

Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zre -
cyklovaných spotřebičů se jedná celkem
o 39 554,05 tuny vysloužilého elektra. Nej -
vět ší podíl – 18 326,264 tuny – připadá na
velké domácí spotřebiče. Další velkou část –
15 710,919 tuny – tvoří chlazení, 5 502,283 t
se na výsledku podílely malé spotřebiče.

Zby tek byly televize, monitory a světelné
zdroje.

Podle požadavků zákona o odpadech měl
ELEKTROWIN v loňském roce zřízené místo
zpětného odběru v každé obci s počtem oby -
vatel větším než 2000. 

Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrný-
mi dvory. Formou mobilního sběru zajišťova -
lo likvidaci elektroodpadu 3406 obcí, ELEK-
TROWIN rozmístil také 800 stacionárních
kontejnerů. Sbírat a recyklovat pomáhalo
2451 prodejců a servisů, 1431 hasičských sbo -
rů, 3604 škol, pomáhaly i dopravní podniky
nebo Vězeňská služba. 

Celkem měli lidé v roce 2017 možnost
předat ELEKTROWINu staré spotřebiče pro-

střednictvím 13 925 sběrných míst. To zna-
mená pokrytí 10 256 455 obyvatel České re-
publiky. Celkově nás bylo podle statistik
k 31. prosinci loňského roku 10 610 055. 

Průměrně tedy každý z nás odevzdal lo -
ni prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba
3,7 kilogramu vysloužilého elektra. V různých
krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno množ -
stvím odevzdaných spotřebičů na oby vatele
zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85, naopak
Praha se 2,98 kg žebříček uzavírá.
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UPOZORNĚNÍ
Do 30. června 2018 se hradí místní

poplatek za odpad na rok 2018 a místní
poplatek za psa na rok 2018!

Místní poplatek za odpad za každou osobu
s trvalým pobytem na území města a míst-
ních částí    492,- Kč

Místní poplatek za odpad za stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žá dná fyzická osoba 492,- Kč
– nutná ohlašovací povinnost k evidenci –

pokud nebude splněna ohlašovací po -
vin nost vlastníkem nemovitosti, správ-
ce daně může uložit pokutu do výše
500 000,00 Kč (§ 247a zák. 280/2009 Sb.
– daňový řád)

Místní poplatek za odpad pro cizince s povole -
ným trvalým pobytem nebo přechodným po -
bytem na dobu delší než 90 dnů 492,- Kč

– nutná ohlašovací povinnost k evidenci

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ
osoby přidělený variabilní sym-
bol – zjištění na Městském úřa-
dě v Přelouči (oddělení po hle dá -
 vek a přestupků, pokladna)

Místní poplatek za psa na rok 2018
–   doba splatnosti od 1. ledna 2018 do 30. čer -

vna 2018
–   u nově přihlášených psů v roce 2018 – do-

ba splatnosti do 30dnů od data poplatkové
povinnosti

–   sazba poplatku: 

     a) za prvního psa u poplatníka s trvalým
pobytem nebo sídlem

     – v rodinném domě v obvodu města
v k. ú. Přelouč 360,- Kč

     – v bytovém domě v obvodu města
a v ostatních stavebních objektech

včetně budovy Města Přelouče, Česko -
slovenské armády 1665 1 200,- Kč

     – v místních částech města 120,- Kč

     b) za druhého a dalšího psa u poplatní-
ka s trvalým pobytem nebo sídlem

     – v rodinném domě v obvodu města
v k. ú. Přelouč 540,- Kč

     – v bytovém domě v obvodu města
a ostatních stavebních objektech včet -
ně budovy Města Přelouče, Českoslo -
venské armády 1665 1 500,- Kč

     – v místních částech města 360,- Kč

Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je
poživatelem invalidního, starobního, vdovské -
ho nebo vdoveckého důchodu, který je je-
ho jediným zdrojem příjmu, anebo poživa-
telem sirotčího důchodu, činí ročně:

     a) za prvního psa 120,- Kč

    b) za druhého 
     a každého dalšího psa 300,- Kč 

ELEKTROWIN loni překročil kvótu na sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů

Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele v kg v roce 2017

Svoz odpadu 
a sběrný dvůr 

ve dnech státního svátku 
5. a 6. července

Informujeme občany, že svoz směs -
ného komunálního odpadu pro-
střednictvím popelnic a kontejnerů
a svoz bioodpadu v hnědých ná -
dobách bude v den státního svátku,
tedy ve čtvrtek 5. července, pro-
bíhat beze změny. V pátek 6. čer-
vence bude sběrný dvůr uzavřený;
otevřený bude v normální provoz-
ní době, tedy v sobotu 7. července
v době od 8 do 12 hodin. 
Děkujeme občanům za pochopení. 

Jakou cenu má elektroodpad?

Po dvouleté pauze způsobené rekonstrukcí stadionu zveme 
všechny příznivce tradičního turnaje na jubilejní 60. ročník.

CELOSTÁTNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ 
V KOPANÉ PŘELOUČ

O PUTOVNÍ POHÁR MÌSTA PŘELOUČE
Pøelouč, 15.–17. 6. 2018

V sobotu 19. 5. 2018 
se uskutečnil

Den otevřených dveří 
a svěcení hasičského praporu

Akci organizovali ČESKÁ HASIČ-
SKÁ JEDNOTA – HASIČSKÝ SBOR
PŘELOUČ a JEDNOTKA SBORU DO -
BROVOLNÝCH HASIČŮ PŘELOUČ
v rámci 100. výročí vzniku Českoslo-
venska. Všechny pozvané hosty při-
vítal starosta a velitel sboru Martin
Ma cháček, za Město Přelouč si pak
vzala slovo starostka města Irena Bu -
rešová, akce se také zúčast -
nil hejtman Pardubické-
ho kraje Martin Netolický
a několik slov pronesl i fa-
rář římskokatolické pře-
loučské farnosti Lubomír
Pilka. V rámci tohoto slav -
nostního dne si mohli návštěvníci prohlédnout prostory hasičské
jednotky. Na závěr pak proběhl koncert skupiny VODFRK. 

Nové 
zahradní prvky 

v MŠ 
Kladenská ulice

Na zahradě Mateřské školy
v Kladenské ulici byly umístěny
nové herní prvky pro děti.

Přibylo nové pískoviště a za -
hradní vláček, který slouží dětem
jako venkovní umývárna s toaletou.

Dne 29. června 2018
si připomeneme již 10 let od úmrtí

bývalého starosty a dlouholetého člena
přeloučského sboru dobrovolných hasičů

pana Jiřího HEŘMÁNKA
Vzpomíná hasičský sbor ČHJ – HS Přelouč
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Naše milovaná babička
Naše babička Marie Danihelková z Mělic se narodila před 85 lety. Vždy si přála velkou

rodinu, protože vyrůstala sama. To se jí splnilo, má dva syny, dceru, šest vnoučat, osm pra -
vnoučat a jednoho prapravnoučka. A my všichni bychom jí chtěli popřát hodně zdravíčka,
aby byla vitální a optimistická, tak jak je. Vždy byla skvělou, obětavou, hlídací babičkou, za
kterou můžete přijít s čímkoliv a ona neřekne ne. Všem dětem bych takovou babičku přála
mít. Když se jí někdo zeptá, na otázku, jak se máte, řekne, že je bohatá, protože má kolem
sebe velkou rodinu a spoustu malých dětí, které jí dělají radost. Děkujeme babi. 

Za všechny vnučka Alena
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Květnové vítání občánků proběhlo dvakrát. 

Nejprve jsme v zasedací místnosti Městského úřadu přivítali 15. května 7 nových občánků, 
následující týden 22. 5. 2018 pak další 2 nové občánky, Adélku Václavkovou a Daniela Maška. 

Přejeme všem především hodně zdraví a štěstí a do života jen vše dobré. 

Dominik Černík Natálie Vařáková Petr Vilím

Tomáš Teodor Daniel Mašek Adéla Václavková

Kryštof Hanauer Klára Boháčová Jiří Fiala

Jubilanti duben
Jiřina Matulová                                      92 let
Jiří Husák                                   92 let
Emilie Pražanová                                   89 let
Jiřina Makešová                                      89 let
Karel Klimpera                                       87 let
Libuše Turynová                                    86 let
Vladimír Šlechta                                    86 let
Josef Frydrych                                        85 let
Jindřich Pavlík                                         85 let
Jaroslava Vorlíčková                              80 let
Jiřina Peková                                           80 let
Luděk Hemer                                          75 let
František Pliva                                        75 let      

Stříbrná svatba                                               
Šárka a Zdeněk Vamberských              17. 4.
Jana a Jan Hlouškovi                               24. 4.

Jubilanti květen
František Zeman                                    91 let
Anna Zavadilová                                    91 let
Věra Dobešová                                       89 let
Věra Holá                                                85 let
Josef Hanuš                                             85 let
Ladislav Líbal                                          85 let
Jarmila Kohoutková                              85 let
Vojslava Měcháčková                            80 let
Ludmila Fajtlová                                    75 let

PŘELOUČÁCI 

Dne 5. června by se dožila 80 let naše milovaná maminka a babička, 
paní Věra DOLEČKOVÁ z Přelouče. 

Náhle nás však navždy opustila před 8 lety, 16. července 2010. S láskou vzpomíná Tvá milovaná rodina. 
Vy, co jste paní Věru znali, zavzpomínejte si s námi. 

Dcery Eva a Iveta, vnoučata Justýna, Verča, Katka a Jirka.
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Přeloučský šišák je dnes málo známou a tedy vzácnou starou odrů-
dou jabloně. Je velice obtížné dohledávat informace k jeho historii. V evi-
denci odborníků je zhruba sto let, lze tedy předpokládat, že byl v Přelouči
vyšlechtěn nebo objeven nejpozději koncem 19. století. Je jistě lákavé vy -
slovit teorii, že mohl být vyšlechtěn přeloučským farářem Janem Teplým,
jedním ze zakladatelů pomologie na našem území, doložit to však nelze.
Každopádně se z Přeloučska dostala tato odrůda i do jiných oblastí.

Dnes se vyskytuje podle odborníků na několika místech České re-
publiky. Např. v okrese Rychnov nad Kněžnou (Kostelecké Horky), Hav -
líč kův Brod (Česká Bělá, Podmoklany, Předboř) či Chrudim (Hradiště
u Na savrk). Obecně lze říci, že je typický pro oblasti do nadmořské výš-
ky 600 m n.m. a zejména pak pro kraj Pardubický, Královéhradecký a Vy-
sočinu. Je to jablko, které se nedá zaměnit. Někdy bývá uváděno pod
názvy soudky nebo banánové jablko. Jablko je protáhlé, barvou až trošku
nevzhledné. Je zelené s modročerveným žíháním, trochu podobné od-
růdě Ontario. Pokud se nechá na stromě dozrát, dostává celé temně
karmínovou barvu. Netrpí monoliózou (nehnije) a dříve bývalo ucho-
váváno v seně na půdě (mráz šišáku příliš nevadil). Přeloučský šišák byl
jedlý až na Vánoce, loupal se a chutí připomínal banán. Jablko tedy ne -
bylo moc šťavnaté. Jako jedna z mála odrůd neměla vadu střídavé plod -
nosti, strom plodil ovoce každý rok.

Čas od času se Přeloučský šišák ukáže na některé ovocnářské výsta-
vě v České republice a v roce 2016 reprezentoval Českou republiku
dokonce na výstavě EUROPOM 2016 v Lucembursku (viz fotografie).
Vědecky však šišák nebyl dosud zcela prozkoumán. Přispět k dalšímu
poznání by mohly právě v dubnu 2018 v Přelouči vysazené stromky
(které se podařilo sehnat zejména díky ochotné spolupráci s Ing. Zdenou
Koberovou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddě-
lení Správa CHKO Železné hory).

Další ovocnou odrůdou s přeloučským přívlastkem je Přeloučská
pumra. Jedná se o třešeň známou též pod názvem Thurn Taxis nebo Sla-
tiňanská obrovská chrupka. Dnes se ovšem užívá spíše název odrůdy
Schneiderova. Nachází se do nadmořské výšky 350 m n.m., a to např. kra ji
Karlovarském, Ústeckém či Středočeském. Odrůda pochází původně
z Německa. Kromě toho existoval ještě Přeloučský ořešák, o něm však
není prakticky nic známo. Ze starých odrůd se do současnosti docho-
valo na Přeloučsku ještě Běličné jablko, které se nachází do nadmořské
výšky 450 m n.m.

Použitá literatura a prameny:
LOKOČ, Radim. Studie regionální tradice ovocných dřevin a zpracován a užití ovoce se
zaměřením na postupy, nástroje, produkty a předměty, slovesnost. 2013–2014, nestr.
Dostupné online.
Milión stromů. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska.
2016, 115 s. Dostupné online.
PEŠTA Matěj. Pomologie v Přelouči v minulosti. Přeloučský Rošt, 2016, č. 12, s. 22.
Standardy péče o přírodu a krajinu. Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské
krajině. 2016, 53 s.
Informace od ing. Zdeny Koberové (Agentura ochrany přírody a krajiny České re-
publiky, oddělení Správa CHKO Železné hory) a od ing. Martina Lípy (Český svaz
ochránců přírody)
                                                      Mgr. Matěj Pešta, 
                                                     správce muzejních sbírek, KICMP
                                                     +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Fotohádanka
Správná odpověď na květnovou fotohádanku zněla:
„Fotografie Josefa Čecha z října 1962 ukazuje pouťové atrakce umís -

těné v místech, ve kterých se od roku 1976 nachází komplex pošty, pa -
nelových domů apod., v tomto případě objekty čp. 115 a 132. Za atrak -
cemi se ještě nachází část někdejšího Linhartova (resp. Novotného) statku.“

Výhercem se stal pan Miroslav Holý, kterému právem byla předána
i malá věcná odměna.

Odpovědi na další fotohádanku jako vždy zasílejte, prosím, na mail:
rost@mestoprelouc.cz . Děkujeme velmi za vaše odpovědi a malá věc-
ná odměna již čeká na svého majitele. 
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„Já se tam vrátit musím, byla by to ode mne
zbabělost“: tato slova uslyšeli rodiče Miloše Stan -
tejského na poslední návštěvě dne 20. – 22. 6.
1942 v Přelouči. Tehdy stál jejich syn před roz-
hodnutím, zda se má do mlýna v Ležákách vrá-
tit, či nikoliv. Jistě to byla nejtěžší zkouška v je -
ho životě vrátit se do mlýna v Ležákách, zvlášť
když bylo na něj naléháno, aby se do mlýna již
nevracel. Netajil se obavou, že Ležáky stihne
stejný osud jako Lidice, přesto se do Ležáků
vrátil, neboť byl ryzího charakteru a měl čisté
srdce. Však mu hned po válce v roce 1945 udě -
lil prezident republiky Eduard Beneš Českoslo-
venský válečný kříž 1939 in memoriam. 

Miloš Stantejský jako jediný „přeloučák“
obdržel Československý válečný kříž 1939
in memoriam

Miloš Stantejský je náš jediný přeloučský
spoluobčan, kterému bylo takové vyznamená-
ní uděleno za to, že se zapojil do protinacistic-

kého odboje a byl v přímém spojení s česko-
slovenskými parašutisty vyslanými exilovou
vládou v Londýně s cílem fyzické likvidace na-
cistického válečného zločince R. Heydricha,
provedeného 27. 5. 1942 v Praze. 

24. 6. 1942 byl Miloš Stantejský popraven
na pardubickém „Zámečku“ za to, že se za-
pojil do protinacistického odboje

Každý rok v červnu by si mělo naše město
připomínat mladého muže – bojovníka, jeho
odvahu v době nejkrutějšího nacistického běs-
nění, v době nebezpečné Heydrichiády. K Pře -
louči tento rytíř z nové doby patří, zde navště   -
voval obecnou neboli měšťanskou školu a žil
se svými rodiči v rodinném domku č.p. 557. 

V ulici Stantejské stojí malý nenápadný
pomníček věnovaný osobnosti města Pře-
louče Miloši Stantejskému

Od června 2017 stojí u domku č.p. 557 v Pře-
louči v ulici Stantejské malý, nenápadný pomní -

ček věnovaný významnému odbojáři a Čestné-
mu občanu města Přelouče od autorky návr-

hu Ing. arch. Tere -
zy Šmídové. Každý
24. červen v den
popravy na pardu -
bickém Zámečku,
je naší příležitostí
tiché vzpomínky
na Miloše Stantej -
ského, který svůj
život neprožil, ale
obě toval za svo-
bodu.

O hrdinství Miloše Stantejského se zmiňuje
na str. 82 ve své knize „Ležáky“ Dr. František
Schildbergen a také Dr. Miroslav Ivanov v knize!
A hořel snad i kámen“ na str.132, Dr. Karel Ji-
čínský v brožuře „Zámeček“ 30. výročí heydri-
chiády 1972. 

Marcela Danihelková

„Já se tam vrátit musím, byla by to ode mne zbabělost“

Přeloučský šišák a Přeloučská pumra – dvě staré české ovocné odrůdy

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Taneční zábava
UNISONO 20 hod. 
POLYMETAL     22 hod.
Přelouč, park za školou TGM

Sobota 2. června 2018 ve 20 hod.
Vstupné 100 Kč

Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru 
člena Unie českých pěveckých sborů

„J. B. FOERSTER“
Řídí Petr Vacek, uvádí Lucie Stříbrná

Host: Pěvecký sbor CANTUS AMICI, sbormistr J. Jiráček
Občanská záložna Přelouč

3. června 2018 v 18 hod.
Vstupné 50 Kč

Český svaz silových sportů a KICMP pořádají
STRONGMAN 2018

Sobota 16. června 2018 od 10 hod.
Masarykovo náměstí Přelouč

       10 hod.      ČESKÁ STRONGMAN LIGA – pohár amatérů
       14 hod.      ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ STRONGMAN LIGA 
                          – pohár profesionálů

Vstupné zdarma

LETNÍ PARKET ZA ŠKOLOU
Přelouč 2018

Začátky ve 20 hod.

                       Sobota 2. 6.           POLYMETAL
                                  UNISONO

                       Pondělí 25. 6.           DEMIAN BAND
                                  blues rock – Argentina

                       Sobota 21. 7.           ŘEMEN
                                  KLAXON

                       Pátek 10. 8.           ODYSSEA

                       Pátek 17. 8.           ŠPEJBLS HELPRS – AC DC rev.
                                                                  CRIONIC

KICMP OZNAMUJE
Od května je možno zapůjčit v kině pro menší děti 

při kulturních akcích podsedáky do sedadel.

ZUŠ Přelouč, KICMP vás zvou na
14. ročník dechových hudeb

POLANSKÉHO PŘELOUČ
Sobota 9. června 2018

Park za ZŠ Masarykovo náměstí
Program:

                       14 hod.                              DO ZUŠ Přelouč
                       15 hod.                              MÁJOVANKA
                       17 hod.                              ŠOHAJKA
                       19 hod.                              PERNŠTEJNKA

Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní dechové hudby.
Vstupné zdarma

Tradiční letní středeční 
KONCERTY NA NÁMĚSTÍ

Masarykovo náměstí, začátky koncertů v 19 hod.

   20. 6.    18 h SUMOROCK – semifinále 1
   27. 6.    BUĎ FIT – ZUŠ Přelouč
 4. 7.    18 h SUMOROCK – semifinále 2
   11. 7.    POLYMETAL Přelouč
   18. 7.    ERIC CLAPTON REVIVAL Slovensko
   25. 7.    BC BAND – country Chlumec n. Cidlinou
 1. 8.    Dech. Orch. Vl. Kosiny Přelouč
 8. 8.    MOGUL ROCK Pardubice
   15. 8.    GAMBA BLUES BAND Přelouč
   22. 8.    ALCHYMIE – pop rock Chlumec n. Cidlinou
   29. 8.   BIG BAND Chrudim
 5. 9.    DOHODA – country Hradec Králové

Vstupné zdarma
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Úspěchy na soutěžích
Skvělého úspěchu dosáhli žáci dechového

oddělení v ústředním kole soutěže základních
uměleckých škol, kterou vyhlašuje MŠMT. Ce -
lostátní kolo, do kterého postoupili jen ti nej-
lepší žáci z celé republiky, se konalo v Praze
4. 5. Náš klarinetista Martin Horák (ze třídy
Martina Hrnčíře) získal v obrovské konkuren-
ci 1. místo a flétnistka Anna Pánková (ze třídy
Jana Mildeho) skvělé 3. místo. Žákům, jejich uči -
telům i korepetitorům gratulujeme a děkuje-
me za skvělou reprezentaci školy.

2. 5. proběhla v Poličce tradiční soutěž Mlá -
dí a Bohuslav Martinů. Naše žákyně Hana Křiv -
ková (z pěvecké třídy Jany Bednářové) si z ní
přivezla 1. cenu. Gratulujeme!

Michal Chmelař

Liteňské hornové dny
Žáci hornové třídy byli pozváni na „Liteň-

ské hornové dny“, které se konaly o víkendu
28.–29. 4. na zámku v Litni nedaleko Berouna.
Jako jedni z mála vybraných ZUŠ měli mož-

nost vystoupit na dvou koncertech a zároveň
si poslechnout hráče z konzervatoří či akade-
mií múzických umění, kteří se mj. připravova -
li na mezinárodní soutěž Pražské jaro, která je
pro obor lesní roh vypsána jednu za šest let.
Díky nově navázaným kontaktům budeme mo -
ci na našich interpretačních kurzech přivítat
vzácného hosta – skvělou japonskou hráčku
na lesní roh Kanako Mori, která je nyní člen-
kou orchestrální akademie České filharmonie.

Radka Chmelařová

Koncerty kapely Buď fit
Kapela Buď fit vedená Miroslavem Nedba-

lem má letos za sebou již několik vystoupení.
Například v pátek 20. 4. vystoupila v Pardubi -
cích na Pernštýnském náměstí na oslavách Dne
Země a 30. 4. v Cholticích na zahradě základ-
ní školy při pálení čarodějnic. V nejbližší době
si kapelu můžete přijít poslechnout 17. 6. do
parku za školou na náměstí od 15:30, do Par-
dubic na Třídu Míru 22. 6. od 9:00 nebo třeba
28. 6. ke kulturnímu domu ve Chvaleticích. 

KLAVÍRISTA ADAM JELÍNEK
V PRESTIŽNÍM 

STIPENDIJNÍM PROGRAMU
Nadační fond světoznámé sopranistky Mag -

daleny Kožené otevřel roční stipendijní pro-
gram mentoringu uměleckého vzdělávání Men -
ART, který umožňuje nadaným studentům
a je jich učitelům absolvovat zdarma mis trov -
ské interpretační kurzy. Mezi lektory tohoto
programu patří například dirigent Tomáš Ne-
topil, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, kla -
vírista Ivo Kahánek, zpěvačka Lenka Nová a vý -
tvarní umělci Maxim Velčovský, Petr Nikl a Milan
Cais. Účastníci stipendijního programu jsou
vybráni na základě přísných kritérií a je jich z ce -
lé republiky jen několik. Na základě dlouhodo -
bých vynikajících výsledků a ocenění z řady
prestižních soutěží byl do tohoto pro gramu
vybrán i žák naší ZUŠky Adam Jelínek a jeho
učitelka, Mgr. Jaroslava Baboráková. Je to vel-
ký úspěch a zároveň příležitost a zkušenost
nejen pro Adama a jeho paní učitelku, ale pro
celou školu. Gratulujeme a přejeme oběma,
aby byl stipendijní program úspěšný.

Petra Lojínová
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MOJE MĚSTO PŘELOUČ
Ve dnech 24. a 26. dubna nás v rámci pro -

jektu Moje město Přelouč navštívili žáci 2.
a 3. ročníků ZŠ Smetanova Přelouč. Jejich úko -
lem bylo splnit několik úkolů a hádanek, a tím
vysvobodit služebnou Rózu bloudící již sto
let Občanskou záložnou. Děti správně vyluš -
tily tajenku a Róza se tak dočkala spravedli-
vého vysvobození.

VÝSTAVA OBRAZŮ
SVETLANY SLABÉ

V dubnu si naši čtenáři a návštěvníci kni-
hovny mohli prohlédnout výstavu obrazů
mla dé talentované malířky Svetlany Slabé.
Svet lana je studentkou Zdravotního lycea
v Kolíně a malování je jejím velkým koníč-
kem. V čítárně Městské knihovny vystavova -

la své obrazy již potřetí a doufáme, že ne na-
posledy. Děkujeme za krásnou výstavu a do
budoucna přejeme hodně tvůrčí inspirace.

JARNÍ TVOŘENÍ 
KE DNI MATEK

10. května se v čítárně knihovny uskuteč-
nila další výtvarná dílna. Tentokrát si děti
mohly vyrobit záložky z korálků a kovových
komponentů pro své maminky k svátku ma -
tek. Tímto děkujeme naší mi lé lektorce Mar -
tině Břeňové a těšíme se na další spolupráci.

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
(BOOKSTART)

15. května proběhlo už čtvrté setkání
a hrátky s knihou pro rodi če s dětmi ve věku
od 1,5 do 3 let. Pro velký zájem setkání pro-
běhlo opět na dvakrát a tématem byl všemi
oblíbený Krteček. Kromě poslechu pohádky
si děti po vzoru Krtečka s pomocí rodičů za-
sadily semínko a odnesly si jej domů. Na pří -
ště (19. června) si naše lektorky Martina Bře-
ňová a Petra Šitler připravily téma Počasí.

Eva Fundová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK
Čtenářských dílen s názvem Já jsem tvůj člověk (vzniklých v rámci projektu Kde končí svět)

se v dubnu a květnu zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků. Četla se s humorná kniha D. Walliamse
Poně kud otravný slon, děti hledaly informace o slonech v odborných knihách a na konec si
vyrobily i adopční listinu každý pro svého slona. Doufáme, že se nejenom dobře pobavily,
ale také si odnesly z příběhu poučení.

Dechový orchestr koncertoval na Pražském hradě
12. 5. 2018 vystoupil Dechový orchestr ZUŠ Přelouč pod vedením Michala Chmelaře na Praž -

ském hradě. Orchestr ve svém hodinovém programu zahrál jak skladby současných českých i svě -
 tových skladatelů, tak skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Prá vě
ve skladbách Antonína Dvořáka (Biblické písně) a Bohuslava Martinů (Děvče z Moravy) se blýskla
zpěvačka Marie Novotná, učitelka naší ZUŠ. Ve skladbě Vzpomínka na Zbiroh se sólových partů
na křídlovku a baryton skvěle zhostili Jaroslav Rejdák a Petr Jandík. K Marii Novotné se v závěreč -
né směsi přidala další skvělá zpěvačka Anička Pokorná. Dechový orchestr ZUŠ Přelouč si můžete
poslechnout na tradičním festivalu dechových hudeb Polanského Přelouč 9. 6. od 14:00. V létě
ho pak čekají dva zahraniční zájezdy na soutěž do Srbska a na mezinárodní festival do Maďarska.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Chcete si vyzkoušet jaké je to být hercem? Máte jedinečnou příležitost.
Literárně-dramatický obor ZUŠ PŘELOUČ vyhlašuje 

konkurz na hru PŮLNOČNÍ GANG
(na motivy knihy D. Walliamse)

                     12. 6. ve 14:15 h                   v ZŠ Přelouč, Kladenská
                     18. 6. ve 14:00 h                   v ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí
Věk: 7–15 let                                           Kontakt: mail: zus@zus-prelouc.cz, tel.: 466 958 700 

Hra bude nacvičována v hodinách literárně dramatického oboru ZUŠ Přelouč a uváděna nejen
v Přelouči, ale i na různých divadelních festivalech. Přijďte na konkurz, určitě vás to bude bavit.
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Okresní kolo Poháru rozhlasu
s Českou spořitelnou

24. dubna se zúčastnili žáci a žákyně osmých
a devátých tříd atletických závodů, které se ko-
naly na stadionu pardubické Hvězdy.

Chlapci obsadili celkově páté místo z jede-
nácti škol, dívky skončily deváté.

Nejlepších výkonů mezi staršími žáky dosáhl
mistr České republiky ve vrhu koulí Jiří Šanda,
který výkonem 16,62 jasně porazil všechny své
soupeře a Matěj Klenka, který za běh na 60 m
a vrh koulí získal celkově druhý nejvyšší počet
bodů ze všech účastníků.

Nejlepšího výsledku v soutěži dívek dosáhla
ve skoku vysokém osmým místem Adéla Kozum -
plíková.

Okresní kolo ve vybíjené
24. a 25. dubna proběhlo v Moravanech okres -

ní kolo ve vybíjené pro žáky šestých tříd. V na-
bité konkurenci osmi škol z okresu Pardubice
obsadili naši chlapci šesté a dívky sedmé místo.
Již to, že oba týmy do Moravan postoupily, je
velkým úspěchem.

Okrskové kolo v malé kopané
– McDonald’s Cup

4. května proběhlo na přeloučském fotbalo-
vém stadionu okrskové kolo v malé kopané pro
žáky prvního stupně základních škol.

V kategorii mladších dětí zvítězili v konku -
ren ci pěti škol žáci ZŠ Choltice, mezi staršími by-
li mezi sedmi účastníky nejlepší žáci ZŠ Břehy.
V obou kategoriích obsadili zástupci naší školy
pěkné třetí místo.                      Mgr. M. Bulušek

Návštěva ČNB
Ve středu 9. 5. podnikli žáci 7. B exkurzi do

ČNB v Praze. Expozice České národní banky „Li-
dé a peníze“ shromáždila v prostorách historic-
kého trezoru v budově ČNB významné exponá-
ty týkající se vývoje platidel a peněz od dob
jejich počátků až do současnosti. Žáci při jejím
zhlédnutí získali informace k peněžnictví v če-
ských zemích. Prohlídka byla doprovázena pro-
mítáním tematických filmů. Všichni si mohli za-
soutěžit v získaných vědomostech. Dva šťastlivci
získali jako odměnu skartované, slisované ban-
kovky v hodnotě několika desítek tisíc korun.
Malým překvapením byla možnost si obtěžkat pra -
vou zlatou cihlu v hodnotě odpovídající částce
11 milionů korun.                  Mgr. L. Horychová

Paleta Pardubice
V dubnu se žáci 7. B vydali na exkurzi do

střediska ekologické výchovy Paleta v Pardubi-
cích. Program s názvem Zdraví na talíři se usku-
tečnil ve velmi pěkné nové moderní ekostavbě
u Chrudimky. S lektorkou programu si povídali

o tom, co je a co není zdravá výživa. Potom při-
šla na řadu praxe a žáci si sami připravili zdravé
občerstvení – pomazánku z červené čočky, ovoc -
ný salát, nepečené jahelné kuličky a k pití ovoc-
ný čaj. Chutnalo všem, o recepty si řekla většina
účastníků.    Mgr. J. Špačková

Školní slavík 2018
Ve středu 18. 4. ve 14 hodin naši učebnu hu-

dební výchovy zaplnilo 63 soutěžících z 1.–8. tří-

dy, jejich kamarádi a rodiče. Do školního kola
postoupili nejlepší zpěváci jednotlivých tříd, aby
změřili síly mezi sebou v 7 kategoriích. Po slav-
nostním zahájení jsme se všichni rozcvičili, ro-
zezpívali, rozfandili a „superslavík“ mohl začít.
Všichni se vzájemně podporovali, někteří před-
vedli skvělé výkony bez viditelných známek tré-
my, některým velké publikum roztřáslo malinko
hlas. Bylo těžké vybírat jen prvního, druhého a tře -
tího, proto byla udělena v každé kategorii zlatá,
stříbrná a bronzová pásma za nejlepší výkony.
Ačkoli soutěž trvala více než dvě hodiny, i malí
zpěváčkové vydrželi poslouchat své starší spo-
lužáky a domů se nikomu nechtělo… Všem zpě-
váčkům přejeme, ať je zpěv a dobrá nálada pro-
vází další roky a všem oceněným blahopřejeme!!!

Mgr. V. Pokorná

První třídy 
v divadle Spejbla a Hurvínka

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 odjely třídy 1. A a 1. B
do divadla S + H v Praze. Děti se na první spo-
lečný výlet moc těšily. Zážitkem už byla samot-
ná cesta autobusem – v Praze jsme projížděli tu-
nelem Blanka. 

V divadle děti zhlédly představení „Hurvín-
kovo přání“. A co bylo tím přáním? Hurvínka už
nebavilo být malým klukem, poslouchat taťuldu
a ještě ke všemu ho paní pokladní nepustila do
kina na film s jeho oblíbeným hrdinou. Byl ne-
šťastný, bloumal prázdnou pasáží a potkal sta-
rého flašinetáře. Ukázalo se ale, že to byl kouzel -
ný dědeček, který může splnit Hurvínkovi každé
přání. Hurvínek dlouho nepřemýšlel a přál si být
velký. Jeho přání se mu vyplnilo a ocitl se v do-
spělém těle. Jako dospělý prožíval různá dobro-
družství, ale zjistil, že ne vše je ve světě dospě-
lých správné a dobré. Nakonec se rád s pomocí
Máničky vrátil do světa dětí, kam patřil.

Představení se všem dětem líbilo. Nakonec se
děti vyfotografovaly s velkými loutkami Spejbla
a Hurvínka v prostorách divadla.

Mgr. D. Paráková 

Návštěva v ŠD
Dne 2. 5. 2018 navštívila školní družinu pře-

loučská policie, nprap. Pohanka nám předvedl
vybavení policejního auta a různé policejní po-
můcky a zbraně. Dětem se ukázka moc líbila a od -
poledne si velmi užily.                      K. Nečasová
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Výlet do Legolandu
Pro zájemce ze 4. a 5. tříd byl v pondělí 7. 5.

uspořádán zájezd do Legolandu v německém
Günzburgu. S některými žáky si jeli užít zábavy
i jejich rodiče.Většina tam byla poprvé a všich -
ni byli překvapeni, jaké gigantické stavby lze
z miniaturních kostiček postavit. Děti se ne-
chaly zlákat spoustou různých atrakcí. Přes-
tože tu strávily přes sedm hodin, nestačily je
však všechny vyzkoušet. Díky slunečnému po -
časí okusily vodní atrakce, někteří odvážlivci
absolvovali i ty adrenalinové, například horské
dráhy. Poděkování za organizaci patří nejen pa -
ní učitelce Soldánové, ale i všem jejím kole-
gyním, které obětovaly svůj den volna a zod-
povědně se staraly o svěřené skupinky žáků.
Díky nim a krásnému počasí se výlet vydařil
a děti se vrátily nadšeny.

Projekt pro I. stupeň –
Moje město Přelouč

V dubnu se uskutečnil projekt pro I. stupeň,
při kterém se děti zábavnou formou dozvědě -
ly mnoho zajímavého o městě, kde žijí. Pro kaž -
dý ročník byly připraveny různé aktivity a rýmo -
vané hádanky. Nejmladší žáci putovali ulicemi
města za skřítkem Lasturníčkem, sbírali při
tom perleťové knoflíčky a plnili úkoly. Sami si
pak knoflík vyrobili a poslechli si o něm pohád -
ku. Druháčci a třeťáci navštívili městskou kni-
hovnu a při plnění úkolů poznali důkladně bu -
dovu Záložny. Projektové úkoly pro třeťáky
byly zaměřeny na místní pověsti a perleťářství,
čtvrťáci se zabývali poznáváním stavebních
slohů. Všímali si budov na náměstí a v je ho
blízkém okolí. V jednom domě objevili skle -
pení a podívali se do kostela sv. Jakuba. Páťáci
se vydali po stopách 2. světové války. Měli mož -

nost poslechnout si zajímavé vypravování pa-
mětníka pana Miroslava Brebery, který má na
válečnou dobu mnoho vzpomínek. Dozvěděli
se tak i o Casimiru Oberfeldovi, jednom z věz -
ňů transportu smrti, který na sklonku války
zahynul na přeloučském nádraží. Poděkování
za přípravu projektu patří vyučujícím, zejmé-
na paní učitelce Tužilové a Knížkové, dále pak
vstřícným pracovnicím KICMP a městské kni-
hovny a Mgr. Matěji Peštovi, správci muzejních
sbírek.

Británie s Britem
Výukové divadelní představení v anglickém

jazyce bylo velkou příležitostí pro žáky, kteří
chtějí uplatnit své znalosti nabyté při vyučo-
vání. Možnost mluvit s rodilým mluvčím se
přece nenaskytne každý den. Kupodivu nejvíc

této možnosti využili ti nejmladší, žáci 5. roč-
níku. Komunikovali bez ostychu na téma ces-
tování, sport, jídlo nebo hudba. Obtížnější va-
rianta určená pro 9. ročník už odhalila nějaké
ty nedostatky v přípravě. Vyučujícím i žákům
se výukový pořad spojený se soutěžemi a pís-
němi velmi líbil, a tak přivítají v budoucnu je-
ho pokračování.

Ohlédnutí 
za dalšími akcemi v květnu
•  projekt pro I. stupeň Ochrana člověka za mi -

mořádných událostí
•  projekt pro II. stupeň Finanční gramotnost
•  ročníkový projekt pro 1. ročník „Máme rádi

zvířata“
•  soutěže pro I. stupeň – pěvecká a přírodo-

vědná
•  turnaj ve vybíjené pořádaný ZŠ Zdechovice
•  Mc Donalďs Cup – 2. a 4. místo v okrskovém

kole fotbalového turnaje
•  program prevence sociálně-patologických

jevů pro 7. a 8. ročník, sdružení Semiramis
•  vlastivědná exkurze do Prahy – 4. ročník
•  exkurze do Botanické zahrady Praha – 6. roč -

ník
•  exkurze na Úřad práce Přelouč – beseda 

o výběru budoucího povolání pro 8. ročník
•  exkurze do Elektrárny Chvaletice – 9. ročník
•  pobyt v přírodě v Čenkovicích v Orlických

horách – 3. ročník
•  pobyt v přírodě s výukou angličtiny v Čen-

kovicích v Orlických horách – 5. ročník
•  „Co se vleče neuteče“ – hudební pořad pro

1. a 2. ročník
•  VČD Černé divadlo – 3. a 4. ročník
•  „Liga proti rakovině“ – prodejem žlutých

kvítků bylo vybráno 9 652 Kč
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Hra na kytaru
Tradiční zájmový útvar nabízí výuku pro začátečníky i pokročilé. Začá -

tečníci se učí základní akordy a rytmy, zpíváme jednoduché písničky. V dal -
ších letech, pokud zájem dítěte o hudební nástroj přetrvává, společně pro-
nikáme do komplikovanějších akordů a melodií. Scházíme se každý pátek,
od 14 hod začátečníci a od 15 hod pokročilí. Lektory jsou: Michaela Štai -
nerová a Pavel Hrdý. 

Taneční skupina DDM
Taneční zájmový útvar pro II. stupeň ZŠ se nám určitou dobu nepoda -

řilo otevřít, největší problém bylo přilákat kvalitní vedoucí pro zvládnutí děv -
čat druhého stupně ZŠ. V tomto školním roce nám byla z nebe seslána paní
Aneta Dlouhá, které se podařilo děvčata (a jednoho chlapce) nejen zvlád-
nout, ale i nacvičit sestavu pro taneční soutěže. V jarním období jsme se
zúčastnili soutěží ve Dvoře Králové, Ledči nad Sázavou, Čelákovicích a Ha-
vlíčkově Brodě. Ve všech městech podala skupina bojovný výkon, nikde jsme
tzv. nepropadli. Hlavním cílem bylo, podle slov paní Dlouhé, sbírání zkuše -

ností před odbornou porotou a obecenstvem, což se beze zbytku podařilo.
Velké poděkování patří celému souboru za skvělou reprezentaci nejen DDM,
ale i města Přelouč.

Připravujeme na prázdniny:
LT Mořeplavci  15. 7. – 28. 7. 2018,  pobytový tábor ve srubech 
LT Krkonoše I.  13. 7. – 19. 7. 2018,  horská chata Rokytnice nad Jizerou 
LT Krkonoše II. 19. 7. – 25. 7. 2018,  pobytový tábor, horská chata Rokyt-

nice nad Jizerou
Příměstský tábor I.      9. 7. – 13. 7. 2018
Příměstský tábor II.  27. 8. – 31. 8. 2018

Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů, všechny tábory máme prakticky od
dubna naplněny. Jediné co nemůžeme ovlivnit je počasí v letních měsících.
Proto si společně přejme, aby nás na táborech moc nezlobilo. 

Všem dětem i dospělákům přejeme krásné prožití prázdnin a dovo -
lených, děkujeme všem za Vaši přízeň a těšíme se na společná setkání
v příštím školním roce 2018/2019.

ZVAS 
(Závod Vlčat A Světlušek)

„Postoupili jsme!“ Křičí nadšením naše svět-
lušky a vlčata. I letos některé přeloučské družiny

prokázaly nemálo znalostí v oblasti 1. pomoci,
spolupráce, komunikace, přírody, zálesáctví, ře-
šení krizových situací a zaslouženě se umístily
na špičce pardubického skautského okresu. Gra-
tulujeme a držíme palce do dalšího kola.

Lukáš Spurný

Světlušky uctily památku
obětem 2. světové války
Světlušky se zúčastnily vzpomínkové akce na

konec druhé světové války. Holky uctily památ-
ku padlých občanů a vojáků ve skautských kro-
jích, vyslechly si projev paní starostky a společně
s pěveckým sborem si zazpívaly státní hymnu.

Hana Chalupová

ALKO 2018
Již tradičně se naši Plamínci a Skautky zúčast -

nili závodu zvaný ALKO (závod s ALobalovou
KOulí), který se koná na Den Země na Kunětic-
ké hoře. Děti si prošly disciplíny v okolí Kunětické
hory, zahrály hry a užívaly si slunné počasí. A jak
jsme dopadli? Plamínci se umístili na krásném
2. a 4.            Iva Mrvíková

Skautský přeloučský rok
Skautský přeloučský rok si to začal hezky svým

,Skautským startemʻ a to dnem, kdy byly otevře -
né klubovny a veřejnost i skauti si tak mohli naši
klubovnu na Kladenské projít a podívat se, jak
na ní, tak samozřejmě do ní. O víkend později si
to holčičí oddíl skautek (tzn. 11–15 let) už štrá-
doval na vrchní přeloučskou benzínku, aby zapo -
čali skvělou akci ,Společně proti leukémiiʻ, kde
skautky myly okna autům (někdy jim ani auto ne -
stačilo) a za to poté dostaly dobrovolný příspě-
vek, který putoval na předem zmíněnou nadaci.
Samozřejmě se v té době už naplno rozjížděly
schůz ky všech oddílů v pátek a oddílu Vlčat v úte -

rý. Myslím, že první výpravu skutečně zrealizovali
právě Vlčáci, kteří měli už třetí ví kend v září vý -
pravu na Kuňku. Říjen ale taky začal hezky a to
víkendovým výletem celého střediska z Přelou-
če do Hradce Králové a koncem října odjezdem
našich nejmladších roverů (věk 14+) na rádcov-
ský vzdělávací kurz Lavina. Vánoce oslavil každý
oddíl jinak. Skauti (11–15 let) byli v Teplických
skalách na své každoroční tradiční výpravě, skaut -
ky zas měly vánoční přespání navazující na Bet-
lémské světlo pro veřejnost. Další oddíly se roz-
loučili tématickými vánočními schůzkami. Hned
v únoru bylo skautské přeloučské středisko veli -
ce produktivní. Oddíly měly plno akcí a víkendo -
vek a taky se zde vyskytla středisková brigáda, na
které se udělal velký kus práce. A v dubnu si na
sebe udělali čas vedoucí a společně odjeli na ví-
kend do Litomyšle relaxovat a radit se. V květnu
se část střediska (hlavně teda starší skauti, skaut -
ky a roveři) vydali plachtit na Jadran, kde si užili
dny na moři a v jeho okolí. A teď ? Všichni se chys -
táme na tábor. Přípravy probíhají v plném prou -

du a já doufám, že to zase bude nezapomenu-
telný zážitek. Jako vždycky!

Štěpánka Křováková – Štěpka
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Klenoty přeloučské přírody – Prstnatec pleťový
Jaro a léto je obdobím, kdy se v přírodě po-

tkáváme s velkým množstvím kvetoucích rost-
lin. Můžeme vidět druhy naprosto běžné, nám
známé, ale i druhy vzácné, které v přírodě musí -
me hledat, abychom je mohli spatřit. Mezi vzác -
né druhy rostlin patří bezesporu naše orchideje
(vstavače, prstnatce, tořiče, kruštíci, okrotice atd.).
Každá orchidej má ráda svoje specifické sta-
noviště. Nalezneme je v lesích, parcích, sadech,
suchých i podmáčených loukách atd. Jsou sta-
noviště mizející z naší přírody a s nimi mizí i ně-
které druhy orchidejí. Jedním z takových druhů
je prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata).

Prstnatec pleťový je vysoká rostlina 30 až
60 cm. Jeho stonek (lodyha) je rovnoměrně
porostlý dvěma až sedmi zelenými, neskvrni-
tými, žlábkovitými listy rostoucími téměř rov-
noběžně s lodyhou. Listy jsou kopinaté až úzce
kopinaté, 12 až 20 cm dlouhé a 1,5 až 3 cm ši -
roké. Na konci lodyhy vyrůstá květenství, kte -
rým je hustý, až 15 cm dlouhý válcovitý klas
tvořený 15 až 60 květy. Květy jsou světle na-

chové, růžově červené, někdy světlejší pleťové
barvy a zřídka i zcela bílé. Jsou opylovány čet-
nými druhy létajícího hmyzu.

Druh je celoevropsky rozšířen.. V České re-
publice roste velmi roztroušeně. Roste od nížin
do horských oblastí na plně osluněných, vlh-
kých až podmáčených loukách, pastvinách,
na slatinách, prameništích, vrchovištích, v říd-
kých rákosinách na březích vodních ploch.
Kvete poměrně brzy, od května do června.

Prstnatec pleťový patří v české krajině k ohro -
 ženým druhům. Podle „Červeného seznamu
cév  natých rostlin České republiky“ z roku 2012
je řazen do skupiny kriticky ohrožených druhů
(C1) a podle „Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.“ mezi silně ohro -
žené druhy (§2).

Na Přeloučsku tato orchidej rostla na více
místech, bohužel nevhodné hospodaření a likvi-
dace původních stanovišť z něho udělala klenot
přeloučské přírody. V současné době víme pouze
o jediné lokalitě, třeba někdo ví o další???

PODPORA RODINY,
sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
Od 1. 1. 2018 je naše služba

zařazená do individuálního
pro  jektu Rozvoj SAS v Pardu-
bickém kraji, který je spolufi-
nancovaný z prostředků ESF –

Operač ního programu zaměstnanost, státní-
ho rozpoč tu ČR a z rozpoč tu Pardubického kra -
je. Poskytovatelem dotace je Pardubická kraj.
Tento projekt se realizuje do konce roku 2019.

I když pro nás účast v tomto projektu zna-
mená nárůst administrativy, např. vedení mo-
nitorovacích listů podpořených osob, sepiso-
vání pravidelných monitorovacích zpráv, máme
z této možnosti velkou radost. Znamená pro
nás jistotu financování služeb na dva roky. Ta-
kovou výhodu jsme v sedmileté historii služby
ještě neměli. Standardní doba finančního za-
jištění služeb je pouze jeden rok. Politici nám
si ce opakovaně slibovali financování až na tři ro -
ky, ale vždy zůstalo jen u „slibem nezarmoutíš“.

Těšíme se na všechny rodiny, se kterými
budeme v projektu spolupracovat. Nabízí-
me jim pozitivní pracovní přístup, kterým
vnášíme lásku do těžkých životních situací.

Rita Levinská, vedoucí služby

ČERVEN 
V JAKUB KLUBU
Květen, jako tradičně, patřil na -

 šim maminkám, které mají svátek. Opět jsme

pro ně tvořili přáníčka
a dárečky, abychom je
potěšili a sdělili jim, jak
je máme rádi a jak si
jich vážíme. 

Květnový preven -
tiv ní program jsme za-
měřili na bezpečnost
o prázdninách, které se
nám kvapem blíží. Ná-
zev tématu byl „Bez -
pečnosti není nikdy dost“. S dětmi jsme zhlé -
dli několik krátkých videí týkajících se oka-
 mžiků, které některým lidem změnily život.
Jednalo se například o ochrnutí po pádu z ko-
la, skoku do vody, autonehodě… Společně jsme
hovořili i o tom, jak by se děti měly o prázd-
ninách chovat, aby se jim něco podobného ne -
stalo. V prů běhu prázdnin jsou totiž rizika ta-
kovýchto úrazů velice vysoká.

Protože děti jsou během prázdnin vysta-
vovány nebezpečí v důsledku trávení volného
času bez rodičů, kteří nemohou být s dětmi
a některé děti nemají možnost být u babiček
a dědečků, budeme se věnovat tomuto tématu
také v červnu. Vytvoříme si pravidla, jak se cho -
vat o prázdninách. Také se zaměříme na to, jak
by děti měly reagovat v neočekávaných situa -
cích, kdyby se ocitly na pozici záchranáře. 

Naší obvyklou činností je pomoc s domácí-
mi úkoly a jinými školními dovednostmi. V čer -
vnu je požadavek na tuto podporu ze strany
dětí mnohem vyšší, protože chtějí dohnat to,
co jim během roku uteklo a chtějí si vylepšit

svůj školní prospěch. A nadále se budeme vě-
novat našim běžným činnostem jako sportová-
ní, hraní společenských her a vaření. A hurááá,
prázdniny jsou za dveřmi!☺O prázdninách
máme otevřeno! 

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Setkání dobrovolníků před prázd -
ninami bude ve čtvrtek 21. 6.
2018 od 15.30 v Galerii a vino-
téce u Kotýnků. Opět máme za -

jímavého hosta – přijde Mgr. Miro Kadlubiec,
který se profesně dlouhodobě věnuje oblasti
péče o duševní zdraví a působí ve Vsetíně.
Vstup je volný, přijďte se zeptat, co vás zajímá.

V pátek 22. 6. 2018 se koná celokrajská
akce DEN DOBROVOLNICTVÍ PARDUBIC-
KÉHO KRAJE, a to v Pardubicích na Třídě míru
po celý den. Svoji činnost a možnosti pro dob -
rovolníky bude představovat všech 18 dobro -
volnických center našeho kraje. Pokud budete
v Pardubicích, určitě se přijďte podívat.

Na prázdniny hledáme krátkodobé dob -
rovolníky – mladší a starší, kteří mají jednu
hodinu týdně k návštěvě seniorů v Domově
u fontány. Stačí si chvíli popovídat, přečíst pár
stránek knížky nebo se projít po zahradě. A k to -
mu úsměv – to zvládneme všichni ☺. Kontak-
tujte nás na tel. 731 402 371 nebo přijďte přímo
do domova, koordinátorka v DUF Mgr. Marie
Holeková Vám přímo na místě vše ráda ukáže.
                       Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, 
                       koordinátorka DC

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
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V měsíci červnu oslavíme mezinárodní den dětí. Proč se svátek
slaví právě prvního června? Kdo tvoří podpůrnou síť služeb pro
ohrožené děti a čemu se věnuje lokální síťař na Přeloučsku?

Prvního června roku 1925 napadlo účastníky Světové konference
pro blaho dětí v Ženevě, že by bylo dobré, aby měly děti svůj meziná-
rodní svátek. Ve stejný den probíhal v San Francisku festival dračích
lodí – tam čínský konzul pozval mnoho čínských sirotků, aby upozor -
nil na obrovský problém, že spousta dětí nežije v blahobytu. O Mezi-
národní den dětí se zasloužily také členky Mezinárodní demokratické
federace žen, které oslavou dětství reagovaly na zabíjení dětí a žen bě -
hem druhé světové války. A tak se konečně 1. června 1950 poprvé sla -
vilo, a to hned v padesáti zemích světa.

Spolupracujme ve prospěch ohrožených dětí
Den dětí není tedy pouze oslavou dětí a jejich dětství, ale měl by

lidem připomínat, že ne všechny děti vyrůstají v blahobytu a některé
strádají například ztrátou rodiny, sociálním vyloučením, týráním či
opuštěním. Například jen v Pardubickém kraji je v současné době umís -
těno v ústavním zařízení okolo pěti stovek dětí, přestože řada výzkumů
i odborníků opakovaně poukazuje na negativní dopad ústavní péče
na vývoj dětí. Na ohrožené děti a jejich rodiny myslí podpůrná síť slu -
žeb, která by měla umožnit včasnou a dostupnou pomoc všem dětem

tak, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo i jejich odebrání. Tu tvoří pra -
covníci z resortu školství, zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra či oblasti
sociální a zástupci volnočasových aktivit. Velice důležitá je jejich pro-
pojenost a mezioborová spolupráce, aby se dětem a jejich rodinám
dostalo včasné pomoci. 

Síťování služeb pro ohrožené děti probíhá i na Přeloučsku
K této podpoře vzájemné spolupráce a dalšího rozvoje sítě působí

nyní na území ORP Přelouč lokální síťař v rámci projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociál -
ně – právní ochrany dětí“. Ten se snaží aktéry propojit tak, aby síť
slu žeb fungovala co nejlépe a dokázala ohroženým dětem a jejich
rodi nám co nejúčinněji a včas pomoci. „Aktuálně se věnuji setkání
zá stupců základních škol, sociálních pracovníků a dalších aktérů, kte -
ří se věnují tomu, aby děti mohly vyrůstat v příznivých podmínkách.
Cílem těchto setkání je vzájemné představení postupů práce jed-
notlivých pracovníků a nastavení vzájemné spolupráce.“ doplnila síťař -
ka Pavla Vitáčková. Více o projektu najdete na www.pravonadetstvi.cz.

Pavla Vitáčková
lokální síťařka pro ORP Přelouč

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti

Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ 
pavla.vitackova@mpsv.cz
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Výstup na horu 
V květnu jsme vykonali s naší farností pouť

do Slavkovic u Nového Města na Moravě ke
kostelu Božího Milosrdenství. „Chtěli bychom

naše slabosti, bolesti a rozbité vztahy minu-
losti i současnosti odevzdat Božímu milo -
srdenství.“ Tato věta se stala mottem celé stav -
by kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny
ve Slavkovicích. V roce 2000 zavedl papež Jan
Pavel II., svátek Božího milosrdenství /2. Ne-
děli velikonoční/ na základě zjevení Pána Ježí-
še sestře Faustyně Kovalské, /r. 1931/ v Polsku –
Plocku. Protože zlo, nenávist, a hřích lidský je
velký, přál si Ježíš připomenout lidem skrze to-
to zjevení jeho lásku, odpuštění a milosrden-
ství. Faustyna byla obyčejná sestra v klášteře,
která pracovala jako kuchařka, zahradnice
a vrátná, a přesto prožila život v hlubokém přá-
telství s Ježíšem, Zemřela ve věku necelých 33 let
v Krakově 5. 10. 1938 a zanechala „nám“ Obraz,
Svátek, Hodinu – /15.00 hodina smrti Ježíše na
Kříži/, Korunku a modlitby k Božímu milosrden-
ství. Kostel vznikl jako potřeba místa k společ-
né modlitbě, předtím se lidé scházeli po domech
na mariánské pobožnosti. Nakonec místo kap -
le postavili ve Slavkovicích v obci s cca 400 oby -
vateli menší moderní kostel pro cca 150 lidí.
Zahájení stavby bylo v květnu 2005 a ukonče-
ní v prosinci 2007, a dnes je to poutní místo dí-
ky odvaze faráře Pavla Habrovce, pomoci, obě -
tavosti a štědrosti dobrých a věřících lidí. 

Dalším místem byl Žďár nad Sázavou, kláš-
terní kostel P. Marie a ještě Zelená Hora s kos-
telem sv. Jana Nepomuckého. Po přivítání míst -
ním knězem nás provedl kostelem Panny Marie
a svým slovem pan kaplan. Pak nás bočním
vchodem zavedl ven a my vystoupili na Zele-
nou horu, ke kostelu Jana Nepomuckého k pro -
hlídce s výkladem a pak následovala cesta do-
mů s prosbou o déšť. Modlitby byly vyslyšeny,
a když jsme přijeli domů, bylo již po dešti a v no -
ci pak pršelo opět.

Výstup na horu prožíváme každý, jako své
úsilí něco dokázat, postavit, vystudovat, ně-
kam se posunout, nebo jenom vylézt, jako ho -

rolezci. Výstup na horu prožíváme i jako se -
tká ní se s Bohem v modlitbě. Sv. Jan od Kříže
napsal knihu: „Výstup na horu Karmel“, knihu,
která pojednává o duchovním životě, jako spo -
lečné dílo, které závisí na Bohu, ale i na člově-
ku, aby mohl dosáhnout mystického setkání
s Bohem. Ať se nám daří nacházet si čas vystu-
povat na horu do ticha s Bohem i v červnu. Ať
studenti a děti s pedagogy dobře dokončí škol -
ní rok a studia, aby se mohli radovat z dobré -
ho díla, ze setkání, z dobrého vysvědčení, z to -
ho, že konají dobro. Požehnaný červen přeje váš

P. Pilka Lubomír.

Červen – den otců
17. června bude den otců, u nás sice ne moc

slaven, ale zaveden byl jako poděkování jedné
dcery svému otci za péči o 5 dětí, když jim ze-
mřela maminka. Datum je určen v USA z roku
1966 na třetí neděli v červnu. Již pár krát jsem
na rodním listu před křtinami marně hledal
jméno otce, protože „nebyl uveden“. Jak mů-
žeme pak dětem vysvětlovat takovou nezod-
povědnost, zbabělost, či sobeckost. Jak těžké
je uvěřit v Boha, jako milujícího a laskavého
Otce, když se otec takto zachová. Bohužel i Ďá -
 bel chce zničit roli, kterou má otec, muž a chce
jej od jeho úkolu svést na špatné cesty, hřích
a zlo. Proto se potřebujeme za otce a mu že
také modlit!!!

Bohužel si mnohdy „pro -
jektujeme“ naše špatné zku -
šenosti od vlastního otce
a falešné představy, a pro-
mítáme je na Boha. Pak ta-
kový Bůh je možná: staro-
módní, spící a vzdálený, po-
licajt, vo dič, loutek, záchranář, děda mráz, tra -
pič, „něco nad námi“,… Takhle o tématu píše
Kateřina Lachmanová ve své knize „Karikatu-
ry Bo ha“, Karmelitánské nakladatelství, 2014,
a pěkné ilustrace přidal Jan Šnejdar:

  Ale: Bůh nestárne.
Bůh, v něhož věří křesťané, nestárne, „není
zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vy-
stihnout nelze“ (Iz 40,28b). Nejde o stařečka,
který oplakává staré dobré časy: „Hle, činím
něco docela nového“ (Iz 43,18-19) – proti jeho
tvůrčím schopnostem jsme všichni nenapra-
vitelní konzervativci!

  Ale: Bůh je s námi!
Nebeský otec se však představil jako Emma-
nuel – „Bůh s námi“ (Mt 1,23), jako ten, kdo je
nám blíž než my sami sobě, žádný detail naše-
ho života mu není lhostejný. 

  Ale: Bůh je milujícím Bohem.
Ježíš i apoštolové nám představují docela ji-
ného Boha, jehož láska předchází jakékoli naše

snažení a který neodplácí podle našich hříchů.
V centru jeho zájmu je člověk a ne jeho pře-
stupky.

  Ale: Bůh respektuje
     svobodu.
Ježíš Kristus mluvil o jiném
vztahu mezi Bohem a člo-
věkem: „Nenazývám vás slu -
žebníky, ale přáteli“ (J 15,15).
Apoštol Pavel zase píše, že křesťané jsou „spo-
lupracovníky na Božím díle“ (1K 3,9). Výstiž -
nou definici tohoto vztahu vyslovil i židovský
myslitel Martin Buber: „Dějiny se tvoří setká-
ním lidské svobody s Boží svobodou, jež se na -
zývá milostí.“ Tedy žádný otrok, žádné loutky.

  Ale: Bůh je přítel i Otec zároveň.
Do našeho vztahu s Bohem patří i všechny na -
še strachy a problémy. V opravdovém vztahu
jde však o daleko víc. Bůh naznačuje, že touží
po vztahu „otec (matka)-dítě, přítel s přítelem“,
manželka-manžel. A dítě přece nevyhledává
otce nebo matku, jen když mu dojde kapesné...

 Ale: Bůh nám nemůže
pomoci, nemůže nás za -
chrá nit (spasit) bez naší
vů  le a bez naší spolupráce.
Bůh je nesmírně dobrý a mi -
losrdný. Právě proto nás chce
vytrhnout z otroctví zla a hří -
chu, ze začarovaného kruhu vlastního sobec-
tví, který by nás zlikvidoval. Bůh nenávidí hřích,
ale hříšníka miluje. Nabízí nám svou pomoc
a ces tu k sobě. Pro tuto cestu se ale musíme
rozhodnout a vydat se po ní!

  Ale: Utrpení není samo o sobě dobré.
I když se křesťanovi utrpení nevyhne a někdy
skutečně napomáhá k růstu a očišťování, ne-
znamená to, že je kvalitou samo o sobě. Bůh
nám neslíbil, že ze světa odstraní veškeré trápe -
ní, ale slíbil nám sílu a pokoj, aby nás nezdrtilo.
A již Starý zákon nás ujišťuje, že „z rozmaru lid -
ské syny nepokoří ani nezarmoutí“ (Pl 3,25-33).
V evangeliích vidíme, že Ježíš nemoci nerozdá-
val, ale uzdravoval.

  Ale: Bůh je osoba 
     a partner.
Bůh vstupuje do lidských
dějin a jedná v nich. Ne jako
neurčitá božská síla, ale ja-
ko osoba a partner pro člo-
věka. Bůh člověka oslovuje, dává se mu po-
znat, zve ho, aby s ním vstoupil do hlubokého
osobního vztahu. Křesťanská víra pak není
jen uznáním Boží existence či pravd nauky
o Bohu, ale navázáním a prohlubováním toho -
to vztahu s Bohem. Je to život s Bohem. A na
vztahu s ním lze postavit svůj život.

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

Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 30. 4. 2018 evidoval Úřad práce ČR cel-
kem 242 798 uchazečů o zaměstnání. To je
o 20 810 méně než v březnu a o 84 401 osob
méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší
hodnotu od srpna 1997, kdy bylo bez práce
230 301 lidí. Z celkového počtu nezaměstna-
ných bylo v uplynulém měsíci 220 183 dosa -
ži telných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 3,2 % (březen 2018 – 3,5 %, du-
ben 2017 – 4,4 %). Meziměsíčně i meziročně
se zvý šil počet volných pracovních míst. Za-
městnavatelé jich v dubnu nabízeli prostřed-
nictvím ÚP ČR 267 107, z toho 16 227 pak
v rám ci dohod mimo pracovní poměr, tj. na
DPP nebo DPČ.

STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 4/2018

K 30. 4. 2018 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 460 osob. Na poptávko-
vé straně trhu práce bylo evidováno 16 387
vol ných pracovních míst, na jedno volné pra -
covní místo pak připadalo 0,2 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatel-
stvu činil 2,0 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo
k 30. 4. 2018 evidováno celkem 16 387 vol-
ných pracovních míst. V porovnání s před-
chozím měsícem počet volných míst vzrostl
o 1 211 míst, tj. o 8,0 %, v okrese Pardubice sle -
dujeme dlouhodobě výrazný převis volných
míst nad počtem nezaměstnaných občanů.
V této souvislosti je však třeba zdůraznit, ze
1/3 z těchto míst nemá uvedeno konkrétní
pracoviště v okrese Pardubice. Volná místa
jsou nabízena zejména v odvětví obchod
a služ by, stavebnictví, elektrotechnika, dopra -
va a skladování, zemědělství a strojírenství.
U téměř poloviny volných míst jsou zaměst -
navatelé ochotni zaměstnat cizince z třetích
zemí, převážně se jedná o dělnické profese,
zejména montážní dělníky a pomocné pro-
fese ve stavebnictví, velký zájem je také o ři-
diče nákladních automobilů. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubic-
kého kraje:
Přelouč 2,7 %, Pardubice 1,9 %, Holice 2,0 %

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben
2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Pravy 7,4 %, Strašov 7,3 %, Urbanice 6,5 %, Mo -
rašice 6,3 %, Přepychy 6,1 %, Žáravice 5,3 %,
Sovolusky 4,3 %.

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je
získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Kontakty:

ředitelka                                       950 144 407
martina.malinska@pa.mpsv.cz

zprostředkování zaměstnání
vedoucí oddělení                        950 144 401
NSD – hmotná nouze       950 144 520/503
SSP                                950 144 501/502/504
příspěvek na péči               950 144 521/505
dávky OZP /průkazky/              950 144 506

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

JUDr. Eva Mikšová
               ředitelka odboru zaměstnanosti
               Krajské pobočky v Pardubicích 

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 179 2,7

Chvaletice 63 2,8

Choltice 21 3,0

Břehy 16 2,3

Řečany n/L 9 1,0

Mezinárodní den dětí má dlouhou historii
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Díky Vaší pomoci můžeme 
pro klienty a veřejnost 

vybudovat moderní sportoviště
Pohyb na čerstvém vzduchu je prospěšný nejen pro naše tělo, ale ta -

ké pro naši psychickou pohodu. Přeci jen se neříká nadarmo – ve zdra-
vém těle, zdraví duch! Rádi bychom proto vybudovali pro naše klienty
a veřejnost multifunkční sportovní zónu, kde budou moci společně
trávit příjemné chvíle a zároveň udělají něco pro svou kondici. Díky to -
mu, že bude sportoviště přístupné také lidem z řad veřejnosti, pomů-
žeme propojit svět uvnitř a vně našeho Domova.

Nyní máme jedinečnou příležitost sportovní zónu v naší zahra -
dě vybudovat. Náš projekt „Cvičení v parku“ byl vybrán společností
Sodexo do veřejné sbírky, a pokud se nám podaří společně s Vámi vy-
brat polovinu nákladů na tento projekt, firma Sodexo nám druhou
polovinu uhradí ze svého! Zbývá jediné – získat 35.695 Kč, a to do
31. července 2018. Přispět může každý, firma nebo jednotlivec, a to
přímo na webových stránkách projektu Plníme přání seniorům
www.plnime-prani-seniorum.cz, kde najdete naše přání s názvem
Cvičení v par-
ku. Pod popi-
sem přání se
na  chází tlačítko
PŘISPĚT, kte ré
Vám umožní za -
slat částku pla -
tební kartou ne -
bo bankovním
převodem. 

Nemůžete-li přispět vlastními prostředky, budeme velice rádi, po -
kud o našem projektu řeknete těm, kteří nám mohou pomoci získat
potřebné finance. Věříme, že se nám podaří vybrat dostatek finanč -
ních prostředků, abychom mohli vybudovat multifunkční hřiště, o kte -
rém naši klienti zatím jen sní.

Za Vaši podporu velice děkujeme.                Váš Domov u fontány

S klienty jsme osázeli terasy 
bylinkami a květinami

Jaro už je v plném proudu. Krajina se krásně zelená, všechno pe-
strobarevně kvete a vzduch je prosycen vůní šeříků a jiných květin. To
vše má na naši psychiku blahodárný vliv. Máme-li kolem sebe alespoň
kousek přírody, je nám hned mnohem lépe na duši. Jsme proto rádi,

že máme v našem Domově možnost každý rok osázet spolu s klienty
pojízdné truhlíky na všech terasách a vytvořit tak našim klientům
útulné a voňavé zátiší. Pojízdné truhlí ky mají jednu úžasnou výhodu.
Dají se přemístit podle potřeby, a tak je můžeme využívat například
při aromaterapii u imobilních klientů, kdy celou zahrádku bylinek za-
vezeme přímo na pokoj klienta k jeho lůžku. Zasazené bylinky bude-
me také používat při pravidelném vaření v rámci Klubu kuchařinek.
Kromě pojízdných truhlíků jsme spolu s klienty osázeli i mnoho dal-
ších květináčů různými květinami, ať už muškáky, kopretinami, afri-
kány či begoniemi. Naše terasy jsou nyní krásným místem, kde mohou
klien ti trávit čas nejen na čerstvém vzduchu, ale také v soukolí voňa -
vých bylinek a květin.

Domov u fontány

KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z KLASu
První květnové setkání je pravidelně věnováno burze výpěstků a přá -

telskému posezení. Měli jsme obavy, aby se počasí nezachovalo jako mi -
nulý rok, kdy nás ze zahrady vyhnal déšť. Letos nám počasí přálo, na
zahradě u Kubátů se sešlo 26 členů Klasu. Měnily se přebytky sazenic,
cibulek i hlíz. V posledních letech se vyměňují i recepty.

Druhou květnovou akcí bude návštěva Luže a Košumberku. Navští -
víme kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku, ve kterém
byla letos dokončena generální oprava. Kostel, který stojí na vršku má
pro tělesně postižené dokonce výtah. Také si prohlédneme arboretum
u Hamzovy léčebny pohybových poruch, kde každoročně otvírá jaro
Václav Větvička. Nakonec navštívíme zříceninu hradu Košumberk.

Kubátovi

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Podle zákona je „křižovatka místo, v němž
se pozemní komunikace protínají nebo spo -
jují; za křižovatku se nepovažuje vyústění
polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové po -
zemní komunikace na jinou pozemní komu -
nikaci“. Běžná polní a lesní cesta s prašným,
blátivým případně travnatým povrchem
a vyježděnou stopou, je pro řidiče celkem
snadno představitelná. Jak ale vyhodnotit
napojení široké asfaltové komunikace a ješ -

tě k tomu někde v obci? A co je
to účelová ko munikace? To jsou
otázky spíše pro dopravní od -
borníky než pro řidiče, majícího
řádově jen vteřiny k vyhodnoce-
ní situace v dopravním provozu.
Řidičovu rychlou úvahu usnadní
červené sloupky osazené právě
v místě napojení takové komu-
nikace, která nezakládá předpo-

klad vzniku křižovatky. Jinými slovy, pokud
u některé ze vzájemně spojujících se ko-
munikací jsou červené sloupky, nejedná se
o křižovatku ve smyslu zákona. Taková sku -
tečnost nemá vliv jen na úpravu přednosti
v jízdě, ale i na zákaz, omezení nebo příkaz
stanovený svis lou dopravní značkou, jež je
ukončen nejbližší křižovatkou (např. nej-
vyšší dovolená rychlost, stání, zastavení
apod.).
                       Ing. Martin Moravec, Ph.D.
                       dopravní specialista

XIV. ročník 
oblastního kola soutěže
„Právo pro každý den“
V pátek 27. dubna 2018 se uskutečnil

XIV. ročník oblastního kola soutěže „Právo
pro každý den“. Letos se zúčastnilo sedm
družstev, která byla složena vždy ze čtyř žá-
ků osmých a devátých tříd ze základních škol
v Cholticích, Přelouči a Řečanech nad Labem.

Tato soutěž nepřímo navazuje na před-
nášky Městské policie Přelouč, které jsou
mimo jiné zaměřené na zvyšování právního
vědomí naší mládeže.

Letošní ročník byl opravdu vyrovnaný, je-
likož pořadí od 1. do 4. místa rozhodl vždy
jediný bod. Absolutním vítězem se nakonec
stala třída 8. A ze ZŠ Smetanova Přelouč,
kterou reprezentovali: Beáta Hejná, Adéla
Moravcová, Milan Merta a Daniel Rozkošný.

Na krásném druhém místě skončilo druž -
 stvo 8. třídy ZŠ Řečany nad Labem. Jako tře -
tí se umístili žáci ze ZŠ Choltice, konkrétně
9. A. Pomyslnou bramborou medaili by zí -
ska lo smíšené družstvo 9. A a 9. B ze ZŠ Sme -
tanova Přelouč.

Vítězné družstvo

Všechna tři medailová družstva bu-
dou hájit své školy a zároveň dané měs-
to či obec v krajském kole, které se usku -
teční dne 5. čer vna 2018 v reprezentač -

ních prostorách měst ského muzea v Chru -
dimi.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům
gratulujeme.

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Pravidla silničního provozu 5

Celostátní akce JEHLA 2018 – přes 470 strážníků
společně s 42 asistenty prevence kriminality ze 40 měst

sesbíralo 996 kusů infekčního materiálu
V úterý 17. dubna proběhl ve 40 čes -

kých městech další ročník akce JEHLA.
Více jak čtyři sta sedmdesát strážníků
společně čistilo svá města od nebezpeč-
ného infekčního materiálu po narkoma-
nech. Ve sběrných boxech na kontamino-
vaný odpad skončil necelý tisíc použitých
jehel a stříkaček.

Použité jehly a injekční stříkačky před-
stavují velké zdravotní riziko, kterému jsou
vystaveny hlavně děti. Ale také třeba do-
mácí mazlíčci. Kromě celoročního sběru po-
užitých jehel a stříkaček při běžné hlídko-
vé činnosti probíhají celostátní cílené akce
JEHLA, v rámci té letošní spojily své síly měst -
ské policie ze 40 měst. Mezi nimi i Městská
policie Přelouč společně s členy spolku Hle -
dači historie Pardubicko.

Pozornost strážníků je především věno-
vána dětských hřištím a pískovištím, ale
kontrolují se také málo frekventovaná, ne-
přehledná místa, parky a odpočinkové zóny,
v Praze navíc vestibuly stanic metra a ven-
tilační šachty. Kromě snížení rizika nakažli-
vých onemocnění přinášejí preventivní cí-
lená opatření cenné informace o výskytu
narkomanů a rozšíření povědomí veřejnos-
ti o správném postupu při nálezu injekční
stříkačky.

Závěrem důležitá připomínka strážní -
ků: „Pokud najdete nebo zahlédnete tento
infekční materiál, v žádném případě ho ne -
sbí rejte, ale neprodleně tuto informaci oznam -
te na tísňovou linku 156. Strážníci městské

policie zajistí odborný sběr i následnou li -
kvidaci.“ 

Tým před akcí 1

Nalezené předměty 1

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

tísňová linka  156 – ne z mobilních telefonů
tel.:                  466 959 660
mobilní tel:    736 641 952 

e-mail:            mp@mestoprelouc.cz
–  neoznamovat akutní záležitos-

ti, které se musí řešit okamžitě

Za Městskou policii                     
                   Leoš Slavík, DiS., 
                   velitel MP Přelouč

Inzerce
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Slib svatojánské noci 
křtil Karel, hrabě Paar

Křest v pořadí již 4. knihy přeloučské spi-
sovatelky Jany Klimečkové proběhl ve čtvr-
tek 10. 5. 2018 v zasedací místnosti Městské -
ho úřadu v Přelouči. Na křest přijal pozvání
emeritní velkopřevor Suverénního řádu mal -
tézských rytířů Karel, hrabě Paar. Za Město
Přelouč tuto vzácnou návštěvu přivítala pa-
ní starostka. Knihu pokřtil jako první právě
Karel, hrabě Paar, dále další velmi milý host, místopředsedkyně se-
nátu Miluše Horská a za naše město starostka Irena Burešová. Jany
Klimečkové jsem se zeptala, jak se pan hrabě k nám do Přelouče
vlastně dostal?

„Pan hrabě si přečetl můj román Kočárová cesta, který je napsán
podle skutečné události a jeho děj začíná na Zdechovickém panství
Paarů v r. 1769. Čtenáři jistě děj románu znají, vyšel již v loňském ro -
ce. Můj román Kočárová cesta pana hraběte velmi zaujal, protože
Zdechovické panství vlastnili Parové od r. 1723 do r. 1891, kdy je pro -
dali. Z kronik vím, že to byli dobří hospodáři a dobré panstvo, k pod -
daným se chovali slušně. Po staletí vystupovali silně pro česky, rovněž
během 2. světové války, proto jim zůstalo i české občanství. Jejich

děti, i pan hrabě, chodily do českých škol, a na Bechyňském panství
měla rodina během války velké problémy s gestapem. Z Čech odešli
v r. 1947. Majetky se jim vrátily hned po sametové revoluci, pak pan
hrabě, který byl velkopřevorem ve Vídeňské komendě, přešel do
Prahy. No a v Praze jsme se také spolu sešli, protože chtěl vědět de -
taily ohledně mého románu Kočárová cesta. Při té příležitosti jsem
ho pozvala na křest mého románu Slib svatojánské noci. On mé po-
zvání přijal, a tak jsme se mohli s tímto velice charismatickým pánem
v Přelouči setkat.“

Slib svatojánské noci je z období druhé poloviny 19. století. Děj
začíná na Slovácku v poměrech chudé vesnice. Příběh vypráví
o třech venkovských dětech, sirotcích z Moravského Slovácka, které
se ocitnou v císařském městě Vídni. Jejich vzletné dětské sny se po -
stupně mění ve skutečnost, někdy náhodou, někdy jejich vlastním
přičiněním. Ačkoliv se s hrdiny život příliš nemazlí, prožívají jak
přátelství, lásku, úspěchy, ale také nenaplněná očekávání, okusí i zra -
du a bolestná zklamání, jsou i svědky tragických událostí, které těžce
poznamenají jejich osudy, přesto slib, který si daly o svatojánské no-
ci, své první noci ve Vídni, se snaží dodržet. Podmínky, za kterých
ho uzavřely, se však během let v mnohém změní. 

Přejeme nové knize hodně spokojených čtenářů. Autorce gratu-
lujeme a přejeme ať se daří při její další spisovatelské tvorbě.

                                                              Foto a text Marcela Gryčová
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Jsme rodina z Pardubic a přijeli jsme i letos opět k vám do Přelou-
če na čarodějnice – jezdíme sem od roku 2009. Proč opět z Pardubic
do Přelouče?

Ač jsou někde tyto slavnosti možná velkolepější, je to možná cel-
ková pohodová atmosféra, která nás opět přilákala právě k vám.

Dnes už jsou dcery téměř plnoleté, ale jak říkají: „Kolotoče, skákací
hrad, opékání buřtů, na to jsme se vždycky těšily! Dneska se těšíme
na trdelníky, živou hudbu, že tu můžeme příjemně prožít čas celá
rodina a hlavně, že je hodně usměvavých lidí okolo.“ Manžel zase
„loví“ fotografické skvosty. Nevím, jak dlouho budou chtít naše dce-
ry trávit čas pouze s námi, rodiči, ale my s manželem se určitě těšíme
na další čarodějnice u vás v Přelouči!

Ať se v daří, s pozdravem rodina Krátkých z Pardubic.

6/18

Ohlédnutí
V úterý 8. května 2018 v 10 h zástupci Města Přelouč, Českého

svazu bojovníků za svobodu, TJ Sokolu Přelouč, Junáka Přelouč, Klubu
Dr. M. Horákové a Klubu rodáků a přátel Přelouče společně s něko-
lika desítkami občanů našeho města uctili památku 73. výročí ukončení
2. světové války u památníku bojovníků proti fašizmu a rasismu a zá -
roveň uctili památku umučených a popravených přeloučských obča-
nů německými okupanty. Na úvod zazpíval pěvecký sbor J. B. Foerster
pod vedením sbormistra Petra Vacka. Starostka města Bc. Irena Bure-
šová ve svém proslovu připomněla hrůzy 2. světové války, za TJ Sokol
promluvil pan Miroslav Brebera. Na závěr pak zazněla státní hymna
v podání pěveckého sboru J. B. Foerster. Škoda jen, že na této akci
bylo tak málo lidí. Každý rok se toto slavnostní uctění památky koná
a pokud by se kdokoliv v příštím roce připojil, bude to jedině dobře.
Myslím si, že v dnešní době je více než důležité alespoň někdy si při-
pomenout těžké doby, které pro nás jsou zcela nepředstavitelné, a tak
vzdálené. Všem, kdo se této akce zúčastnili nebo se podíleli na přípra-
vách a průběhu této akce, děkujeme.

V sobotu 19. května uspořádalo KICMP komentovanou procházku
po městě s názvem „Za slavnými přeloučskými rodáky a obyvateli
(od středověku do počátku 20. století)“. Přestože ve městě souběžně
probíhaly další dvě akce pro veřejnost, přišlo na dvě hodiny trvající
procházku asi 50 zájemců. Provázel správce muzejních sbírek M. Peš-
ta. Posluchači se na zhruba 24 místech v centru města mohli seznámit
s téměř čtyřiceti zajímavými rodáky a obyvateli našeho města od stře -
dověkého teologa Tůmy Přeloučského až po herce Františka Filipov-
ského. Fotografie a vyobrazení některých z nich si mohli prohlédnout
na připravených papírech. Fotografie dodala Irena Peštová.

Na Masarykově náměstí se hovořilo též o rodině Rettigových, 
která žila v předchůdci domu čp. 50

Na Václavském náměstí je připomínán rod Divišů 
z nedaleké Divišovy vily

Poděkování organizátorům letošního Pálení čarodějnic v Přelouči

Poděkování
Děkuji touto cestou paní Mgr. Kulakovské a všem sestřičkám

z KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE s.r.o. Přelouč za perfektní péči při
mém ošetřování a převazech po nároční operaci. 

                                                                   Pacient 
                                                                   z Ronova nad Doubravou 

Sokol informuje
TJ Sokol pořádá 6. července zájezd na vystoupení XVI. Všesokol-

ského sletu v pražské Eden Aréně. Kdo má zájem, přihlaste se ihned
v sokolovně u paní Pacákové nebo telefonicky: 466 672 218.

Procházka po městě



Historie

23

če
rv

e
n

 2
0

1
8

6/18

Zprávy z redakce
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

22

V odpoledních a hlavně nočních hodinách se natáčelo několik scén
pro film Zlatý podraz u přeloučské sokolovny. Točila se dlouho do no-
ci, znovu a znovu se zkoušely scény, upravovaly se kostýmy, rekvizity.
Navštívila jsem filmový štáb a položila několik otázek tvůrcům filmu.

Scénárista Jiří Závozda
„O čem je film
Zlatý podraz?“

Je to příběh mladých
chlapců, basketbalistů,
děj se odehrává v letech
1938–1951. Chlapci pro -
žívají nacistickou okupa -
ci i komunistický pře-
vrat, což zasáhne i do
jejich životů. Musí čelit
této těžké době a je to i zkouška jejich charakterů, přemýšlí, kde jsou
jejich hranice, jak podpořit svůj tým. Zlatý podraz vznikl na základě
skutečných událostí a životních příběhů jediných českých basketbalo -
vých mistrů Evropy. Vzorem tehdejších basketbalistů je jejich trenér Ja -
ro slav Valenta, kterého zatklo gestapo. Při výslechu se rozběhl hlavou
proti zdi, jeho zranění byla zásadní, ale ne smrtelná. Nechtěl vypovídat.
A tak ho nacisté „jen“ popravili. Z piety je ve filmu jeho jméno zacho-
váno. Ostatní hrdinové jsou také skuteční, jen jména se zaměnila.

Jak jste na téma přišel?
Původně jsem s kolegou sepisoval knihu o historii československé-

ho basketbalu jako vědeckou práci. Knížku jsme dělali 3 roky, zpovídali
jsme lidi, chtěli jsme posbírat co nejvíce materiálu z tohoto prostředí
a doby. A jak jsme to psali, napadlo nás, že by možná bylo fajn, natočit
o tom něco. Takže jsme tu naši práci dali přečíst producentovi Jaro-
slavovi Boučkovi a tomu se to skutečně líbilo a rozhodl se, že tento
námět se využije a filmově zpracuje, že to je silný příběh. 

Co pravdivost filmu?
Ty základní věci jsou podle pravdy. Ze 70 % podle pravdy a tak 30 %

kvůli dramatičnosti bylo upraveno. 

Co dnešní mladí herci, znali tu dobu, 
bylo třeba jim souvislosti nějak vysvětlovat?

Dnešní kluci i holky jsou překvapivě fakt vzdělaní, dobu znali, ne-
bylo skutečně třeba tolik věcí dovysvětlovat. Spíš se museli učit hrát
basket. Tehdejší basket není jako dnešní MBA, trénink herců byl při-
způsobený tehdejší době, ale trénovat museli hodně. 

Režisér Radim Špaček
Proč právě tento
film, vy a sport?

Je pravda, že sport
není zrovna moje domé -
na, žádný vztah ke spor -
tu nemám. Chvíli jsem
váhal. Pak jsem zjistil, že
sport tam nehraje tak
podstatnou roli, a když
už, tak ten basket mě
osobně tady přijde jako vizitka džentlmenství, fair play a týmové sou-
hry. Je to i o vztahu k zemi, jsou v tom prvorepublikové ideály, takže
to jde dohromady. Sport bude ve filmu výrazně zastoupený. Basket je
dynamický a také hodně fotogenický. Primárně to ale není film spor-
tovní. Je to o vztahu a životě mladých kluků, kteří se chtějí bavit, žít,

hrát basket a ta blbá doba jim v tom dělá překážky a vlastně testuje je -
jich cnosti a charaktery.

Proč jste si vybrali právě naši přeloučskou sokolovnu?
Z venku je fakt úžasná, vevnitř jsme to taky obhlíželi, ale interiér je

pro nás až moc moderní, nejvíce nám vadily čáry na podlaze, to by se
všechno muselo předělávat. Interiér jsme nakonec našli na Vysočině,
ale exteriér u vás v Přelouči je parádní. Tady točíme záběry z tréninku,
ale pak i večer svatební hostinu, svatbu jednoho z hlavních hrdinů
Honzy, kterého hraje Zdeněk Piškula a ta zahrada, to je pro natáčení
velice idylické místo s pozadím sokolovny. 

Herec Zdeněk Piškula
Co vy a basketbal?

Na natáčení jsme se
s klukama museli sku-
tečně připravit, tréninky
jsme měli každý týden,
připravovali nás profe-
sionální trenéři. Trvalo
to skoro rok. 

Co si myslíte
o scénáři, tématu,
říká vám to něco?

Ten film je vlastně první satisfakce pro ty chlapy, které my teď hra-
jeme. Na to mistrovství do Ženevy jeli jako outsideři, bez peněz a celé
to tam pak vyhráli. Lidé by to měli vědět, znát ten příběh.

Za filmem stojí velmi silné trio: producent Jaroslav Bouček – filmy
Odcházení, Václav, Babí léto, Je třeba zabít Sekala, režisér Radim Špa-
ček – držitel Českého lva za režii pro film
Pouta, kameraman Vladimír Smutný –
držitel 5 Českých lvů, např. za Tmavomo -
drý svět, kameru dělal i pro filmy Po str-
ništi bos, Tátova volha, Tři bratři, Líbáš
jako ďábel, Kuky se vrací a další. Všechny
tyto filmy patří mezi elitu české kinema-
tografie, takže tento film je v dobrých ru -
kou. Až budou hrát v přeloučském kině
Zlatý podraz, určitě se přijďte podívat
a nejenom proto, že tam bude Přelouč.

Poznámka: Z vítězných mistrů Evropy žije jediný – dvaadevadesátiletý
Ivan Mrázek

                                              Foto: Patrik Nguyen, Marcela Gryčová
                                              Text: Marcela Gryčová
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V Přelouči se točil film Zlatý podraz

Zlatý podraz
režisér:      Radim Špaček
scénář:      Jiří Závozda, Jakub

Bažant, Kristina Nedvědová 
kamera:    Vladimír Smutný 
hrají:         Filip Březina, Zde-

něk Piškula, Patricia Volny,
Simona Lewandowská, On -
dřej Malý, Stanislav Majer,
Alena Mihulová, Jan Hartl 

Premiéra: 22. října 2018 

Josef II. byl jedním z nejvýznamnějších pa -
novnických představitelů evropského osvícen-
ství, prosadil řadu reforem. V českých zemích
se těšil obzvláštní obliby mezi lidem, jehož po-
stavení podstatně zlepšil. Díky jeho oblibě
u sedláků mu začal prostý lid přezdívat „sel -
ský panovník“. Již od mládí se Josef II. zajímal
o správní otázky matčiny říše. Inkognito pod -
nikl řadu cest po korunních državách. V roce
1764 proběhla ve Frankfurtu Josefova koru-
novace na římského krále. Po smrti svého otce
císaře Františka I. Lotrinského se roku 1765
stává císařem Svaté říše římské a vládne po
boku Marie Terezie. V českých zemích tehdy
sice formálně vládla jako královna česká jeho
matka Marie Terezie až do roku 1780, ale mla -
dý císař, jehož názory byly mnohem radikál-
nější než postoje jeho konzervativní matky
působil jako oficiální „spoluvladař“. 

Město Přelouč patřilo do oblasti
komorního panství, kde císař Josef II.
zaváděl nové hospodářské projekty

Právě komorní panství, jejichž součástí by-
lo i město Přelouč, se stala oblastmi, kde císař
a jeho ekonomičtí poradci nové hospodářské
projekty zaváděl v praxi. Bylo to jednodušší,
neboť se nemuseli ohlížet na názory a zájmy
pozemkových vrchností. Pro stát jako celek
a pro většinu jeho obyvatelstva přinesly re-
formy josefínské doby výrazné ulehčení a do
značné míry i osvobození od hospodářského
útlaku a náboženské perzekuce. Byly nepo-
chybně významným krokem vpřed v moder-
nizaci absolutistického státu. Ne všude byly
přijímány s bezvýhradným porozuměním.
Některým skupinám obyvatelstva kompliko-
valy zaběhnutý styl života a narušovaly dosa-
vadní privilegia. Jako změna k horšímu byly
reformní kroky osvíceneckého absolutismu
vnímány i městem Přeloučí. 

Nová reforma vyžadovala 
znalost němčiny

Nová doba reforem a upevnění státního
dohledu nad městskou agendou již vyžado-
vala aktivní znalost němčiny, což staré garni-
tuře místních radních mohlo činit problémy.
Nově zřízené krajské úřady začaly komuniko-
vat s městskými radami již od počátku své čin-
nosti v roce 1749 také v němčině a přeloučští
radní důležitým písemnostem, týkajícím se zá -
važných otázek vnitřního života města, vů-
bec nerozuměli.. Tak se na pořad jednání měst -
ské rady roku 1751 dostala i otázka jazyková.
Tím zavdal nechtěně jeden z impulzů k hnutí
za obranu národních jazyků, který je v Čechách
znám jako národní obrození. Přitom byl jedním
z panujících Habsburků, kteří uměli česky.

Reforma změnila fungování 
městské správy v Přelouči

Doba osvíceneckých reforem také přinesla
zásadní změnu do fungování městské správy.
Starý systém samosprávy města, tvořené kon -
šelským sborem z řad sousedů, byl upraven již
v roce 1754. Namístě dvanáctičlenného kon-
šelského sboru, jehož členové se střídali po
měsíci ve funkci purkmistra, byli jmenováni
pouze čtyři purkmistři a čtyři přísedící. Per-
sonálně bylo toto „vedení města“ jmenováno
z řad místních sousedů, kteří k výkonu své
funkce nepotřebovali žádné vzdělání. Josefín-
ská doba a její reformy přinesly sebou vznik
řady písemností nového typu, které sloužily
především k daňovým účelům a k evidenci
obyvatelstva. V byrokraticky budovaném stát -
ním aparátu začala stále větší oblibu získávat
úřední statistika. Nekonečné soupisy všeho
možného působily sice starosti soudobým
písařům, ale dnes přinášejí jedinečné pra-
menné doklady. 

Berní a urbariální reforma 
tzv. Josefínský katastr

Státní úředníky zajímal v prvé řadě maje-
tek občanů a jejich hospodářské podnikání,
neboť zde se nalézaly zdroje, podléhající zda -
nění. Proto právě v této době došlo k dokon-
čení soupisu veškerých pozemků a nemovi-
tostí tzv. Josefínský katastr. Každý pozemek,
každý kousek lesa dostal svoje číslo, byl změ-
řen, zapsán a byl také přesně určen jeho maji-
tel. Kvůli daním pochopitelně. Každý dům ve
městě také dostal svoje označení, tzv. číslo
konskripční. To se ještě neshoduje s dnešními
čísly popisnými, zavedenými v Přelouči až roku
1816. Josefínský katastr vznikal jako celostátní
soupis, pro Přelouč byl dokončen v roce 1785.

Zanikla dřívější podoba 
měšťanského soudnictví 

Po tomto roce byl úřad purkmistra i pri-
mátora zrušen a nahrazen úřednickou funkcí
předsedy magistrátu. Činnost nově vzniklého
regulovaného magistrátu, byla podřízena stát -

ní správě a byla jí také důsledně kontrolována
v otázce nakládání s finančními prostředky.
Tak vlastně definitivně zanikl starý systém
městské správy, v němž sbor konšelů skuteč-
ně rozhodoval o řadě zásadních otázek, týka-
jících se samotného města i života jednotlivých
přeloučských obyvatel. Zanikla také dřívější
podoba měšťanského soudnictví. Jako soudní
stolice nejnižší instance sice i nadále přelouč -
ský magistrát působil, proto město muselo
platit profesionálního právníka, ale radní již
nerozhodovali případ od případu, ale jednání
se řídilo přesně danými pravidly, tak jak je
běžné v moderním soudnictví. 

Po smrti své matky 
prosadil své hlavní reformy

Od smrti své matky v roce 1780 vládl sám
a byl zvolen i králem českým a uherským V té -
to době také prosadil své hlavní reformy. Za
nejdůležitější z nich lze považovat zrušení
cenzury, později ji znovu obnovil, ale podstat-
ně omezenou, toleranční patent a zrušení ne -
volnictví všechny byly vydány roku 1781. Byly
i jiné změny – zlepšení postavení Židů, srovná -
ní daní a možnosti provozovat řemesla, refor -
ma trestního práva, zrušen trest smrti, zavede -
ní sítě nemocnic, porodnic, nalezinců, reformy
školství, reformy ovlivňující katolickou cír-
kev. Řada reforem byla namířena proti církvi –
například zrušení klášterů, které se nezabývaly
vzděláváním, zdravotnictvím nebo vědou. 

Válka s Tureckem v letech 1787–1791
Svou vnitropolitickou situaci ke konci své

vlády podstatně zhoršil válkou s Tureckem.
Osmá rakousko-turecká válka se odehrávala
v letech 1787 až 1791. K rozhodnutí bojovat
s Osmanskou říší došel císař Josef II, který byl
v alianci s Ruským carstvím pod Kateřinou
Velikou. Obranná strategie, použitá ve válce
o dě dictví bavorské, se neosvědčila a rakou-
ská armáda utrpěla těžké ztráty, což způso-
bilo prudký pokles popularity Josefa II. Jedi-
ným významným úspěchem se stalo dobytí
Bělehradu roku 1789 pod vedením maršála
Laudona. Osmanská říše vytvořila koalici se
Švédskem a Pruskem, což přimělo Rakousko
k uzavření separátního míru, který vracel hra -
nice do předválečného stavu. Roku 1789 ta-
ké vypuklo povstání v Rakouském Nizozemí
a bouřila se i uherská šlechta. 

Josef II. zemřel zřejmě i v důsledku přepra-
cování v roce 1790.

Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče díl II. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl II. – Petr Čornej

Marcela Danihelková

Městečko Přelouč za Josefa II. 1780–1790
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to píše snad z hněvu.“ Anna zároveň ví, že se
tu děje křivda, že si Čeňkova žena dělá velké
starosti a často se večer chodí ptát, jestli Anna
něco o Čeňkovi neví. Vše se vysvětlí o týden
později, kdy Čeňkovi přijde najednou šest líst-
ků a on je šťastný – má důkaz, že na něj žena
myslí a za vše mohou přetížené pošty.

Asi nejdojemnější jsou pasáže, ve kterých
Anna píše o malém synkovi Pepovi, který se
má velmi k světu, „je z něj rozpusta“. „Dybys
viděl Pepu, von je jako šotek, za těch šest ne-
děl co všechno umí! Jede mašina a už utíká ze
světnice a mává ručičkou a říká pá a zpívá si
a sám tancuje, a když se ho ptám, kde je tati,
tak říká pá a mává ručičkou.“ (9. 9. 1914) „Přála
bych ti ho vidět, co dělá po kravách, jak je uhlí -
dá, tak křičí malá hát.“ (11. 9. 1914) „Pepa už má
všecky špičáky venku a ani nestonal, jen byl
trochu mrzutý. Ale pro dědička by dal duši. To
jak dám jídlo na stůl, tak pro něj běží sám, ani
mu neříkám.“ (16. 10. 1914) „Včera jsem byla
na jarmarce, tak jsem koupila Pepovi už kal-
hoty a kabát. Dala jsem za ně jenom 6 Zl. 20 Kr.,
ale dybys viděl tu radost jeho! Nechtěl mi je
dát dolů, utekl mi až ke škole a tam si v nich
tancoval a zpíval. Hned bych ho dala vyfote-
krafovat a poslala ti ho. Ale doufám, že snad
ho budeš vidět doma. A dyž né, jináč tak tam
za tebou pojedem. Viď, že nás nevyženeš?“
(16. 9. patrně 1915)

Anna Flegrová také informuje svého muže
o hospodářství a s ním souvisejícím počasí.
V zá ří a říjnu 1914 se tak jako jiný rok oře, vy-
váží se hnůj, na konci září se vybírají brambory,
v říjnu řepa. Anna je do značné míry odkázá-
na na příbuzenskou a sousedskou výpomoc,
Anto nín může pomoci jen tehdy, když dosta-
ne dovolenou. S bramborami pomáhala jen
Šteklová, ale na vyorání cikorky (čekanky), kte -
rá zůstává na poli poslední, potřebuje pomoc
některého z místních sedláků. S cikorkou jsou
toho roku problémy, při výkupu si vybírají.
„Camfourovitou nebéřou vůbec, ani jedna vy-
kvetlice nesmí být, ale já jsem ještě nevybírala.

Dneska sem říkala p. Novotnýmu, tak mně slí -
bil, že nám ji vyorá, až se mu to našikne.“ (7. 10.
1914) „Já chodím teď na řepu k Slavíkovům,
ale cikorku nemáme ještě dobytou. Na Novot -
nýho se asi nedočkám, nejspíš že nám pojedou
Slavíkovi.“ (14. 10. 1914) Anna se stará i o zví-
řectvo, má strach o jalůvku, aby jí nebyla v sou -
vislosti se sepisováním dobytka sebrána. Ještě
v lístku z 28. 2. 1915, v němž píše, že svini nechá
ještě naživu, si pochvaluje: „Živit ji mám čím
a zle nám není proto, že nic nemusím kupovat.“
Válečná bída na venkově ještě nenastala.

Posledním tématem korespondenčních líst -
ků Anny Flegrové jsou různé aktuality z Trnáv -
ky a okolí. Již před 9. zářím 1914 dorazila do
Trnávky zpráva o prvním místním raněném.
„Už je votať Tomášek raněn, ale málo trochu
do ruky. Psal to domů, že je ve Vídni v nemoc-
nici.“ Ještě koncem září se mezi lidmi udržela na -
děje brzkého ukončení války. „Povídají o míru,
kéž by to již bylo, abys mohl přijít na posvíce-
ní.“ (28. 9. 1914) Zároveň se i obyvatelé Trnávky
od raněných přivážených do zázemí dozvídají
o strašlivé podobě této války. „Ostatní již všec-
ko vím, co si tam zkusíte, od těch raněných. Ale
ze Srbska sem nemluvila ještě s žádným, tak se
tím těším, že snad je to zde lepší.“ (30. 9. 1914)
Tato naděje ale brzy padne. „Již to všecko vím
i ze Srbska, jak je to zlé. … Ty raněný nám to
všecko povědí, je to hrozný.“ (2. 10. 1914) An-
na také pobírá podporu, dvakrát do měsíce
(4. a 18.) si chodí pro peníze do Přelouče. Po
smutném posvícení zůstalo mnoho nesněde-
ných koláčů. „Tady votať jedí koláče až v Par-
dubicích raněný. A co se jich sebralo! Aspoň
ať oni je užijou, dyž ty nemůžeš.“ (5. 10. 1914)
A dále se hledá naděje. „Tady se povídá, že by
měli jít vod 18 do 30, ale nic jistého ještě není.
A taky povídají, že to teď odložejí a až na jaře
že by se válčilo znovu. Tak jen chybí, abyste při-
šli domů.“ (16. října 1914) Ale ani přestávka ve
válčení nepřichází, v dalších lístcích píše Anna
o novém odvodu od 24 do 36 let, odvodu koní,
dále pak o prvních zajatých B. Leksovi, Vese-

lém a J. Šancovi a také o J. Drábkovi, o němž se
ještě neví nic jistého.

Z korespondenčních lístků Antonína Flegra
se do mých rukou dostal pouze jediný, je zá-
roveň lístkem nejpozdějšího data napsání
v celém souboru (21. 4. 1916). Dejme závěrem
prostor větší části textu tohoto lístku. „Dra -
zemilovaná Manželko, synu a Tatínku! Přijmě-
te ode mě tisícerý pozdrav a políbení na Vás
všecky. Co se týče mě, jsem zdráv. Zuby jsem
ještě nedostal, až 1. června prý. Myslím, že také
ti přijedu zase pomoct do polí, ale nevím kdy,
jestli za týden neb 14 dní. Přišel jsem již pozdě,
už byli napsaný na dovolenou. Až přijedou zpět,
zase pojedou jiní, tak nevím, kdy to asi bude.
Vím, že by to bylo už zapotřebí, abych byl do-
ma, neb jest zapotřebí v polích pracovat…“

Záběr ze současné Trnávky. V popředí vidíme
dům čp. 33, v němž žili Anna a Antonín Flegrovi

Vroucí přání manželů byla vyslyšena, An-
tonín se z války vrátil domů. Roku 1920 se Pe-
povi narodil bratříček Jaroslav.

(pokračování příště)
Martin Štěpánek

Poděkování: Děkuji panu Františku Steklému
za ochotné a rychlé zaslání životních dat Anny
a Antonína Flegrových.
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Pole orná a válečná 1914–1916
V dnešním příspěvku do Roštu bych rád

představil svůj nedávný objev z temných kou-
tů bazarů – soubor korespondenčních lístků
psaných Annou Flegrovou z Trnávky svému
muži Antonínu Flegrovi, toho času vojáku ra-
kousko-uherské armády. Tvoří ho především
souvislá řada 14 korespondenčních lístků ze
září a října roku 1914 (lístky jsou číslovány, jed-
ná se o čísla 9 – 23, chybí pouze číslo 18). Tento
soubor je pak doplněn třemi lístky z roku 1915
a jediným lístkem psaným Antonínem Fleg -
rem manželce Anně z roku 1916. I když se jedná
o pouhý fragment této korespondence, umož -
ňuje udělat si určitou představu o její základní
podobě, četnosti i o hlavních tématech. Před-
stavíme si působivý příklad osudu, který ve své
době rozhodně nebyl ojedinělý – muž, živitel
a hlava rodiny, musel v prvních dnech války
na rukovat a jeho žena zůstala doma s malým
synem Pepou a starostí o hospodářství.

Uveďme si některé základní údaje. Antonín
Flegr se narodil 14. března roku 1885 ve Chva-
leticích. Stal se tesařským dělníkem. Anna Fleg -
rová, rozená Kasalová, se narodila 4. května
ro ku 1886 ve Spytovicích. Anna se vdala za
An tonína 31. července roku 1910 a 12. února
roku 1913 se jim narodil syn Josef. Antonín Flegr
odešel do války v rámci počáteční mobilizace
na konci července roku 1914 a stal se vojínem
technických útvarů (pionýrů).

Základní rysy korespondence 
Anny Flegrové

Vztah mezi Annou a Antonínem neprozra-
zují jen slova této korespondence, ale již samot-
ná frekvence psaní a posílání jednotlivých líst-
ků. Ta je sice proměnlivá, ale v měsíci říjnu
nejsou výjimkou lístky zasílané každý den. Den
po dni směřují lístky z místa napsání (Trnávka
čp. 33) přes poštu v Kladrubech nad Labem
(výjimečně Přelouč) až do Sarajeva k Pioner
Batalionu 3/9, později (1915–1916) do Melku.

Písmo Anny Flegrové je drobné, úhledné
a dobře čitelné. Porozumění brání spíše mini-

mální členění textu (vynechávání čárek, teček
na konci vět i nepsaní velkých písmen na za-
čátku vět) a občas i některé z četných pravo-
pisných chyb. Styl je to prostý, ale v důsledku
dojemný. Cítíme, že psaní nebylo pro Annu
obvyklou činností, okolnosti ji však donutily
věnovat se mu někdy každodenně. (V dalším
textu budu uvádět znění s opravenými chyba-
mi, které by působily příliš rušivě, ponechám
některá jazyková specifika pro zachování pro-
stého autorského stylu.)

Láskyplnost této korespondence je patrná
už z úvodního oslovení (nejčastěji „Nejmilejší
Toničku“) a prvních vět. „Přijmi od nás srdečný
pozdrav a milou vzpomínku/ políbení/ tisíc
po líbení/ tisíce políbení/ tisíceré políbení.“
Obvykle následuje ujištění o zdraví rodiny a vy -
jádření starosti o zdraví muže. Závěr často ob -
sahuje ustálenou trojici slovních spojení (pone -
chávám původní pravopis) „z Bohem, naschle-
danou, Tvá Anna“. Někdy ale také: „Zůstávám
tvá věrná manželka až do hrobu.“

O čem psala Anna Flegrová 
a co Antonín Flegr odpověděl

Anna Flegrová svého muže informuje po-
chopitelně především o nejbližší rodině. Vel-
mi často ho vyzývá, aby si napsal o to, co by
potřeboval – o peníze, o jídlo, teplé prádlo.
Ujišťuje ho, že je zdravá, a jen zpětně Antoní-
novi prozrazuje, že přeci jen občas má zdra-
votní problémy a prožívá veliký strach. Dne
11. září roku 1914 píše: „Milý Toničku, i já sem
stonala taky, ale hned 11. srpna, ani sem ti to
nechtěla psát, abych tě nermoutila, že toho
máš stejně dost. Byla jsem dvakrát u doktora,
…tak sem jen tři dni ležela, ostatní sem pře-
chodila a nato smně tak dlouho nepsal a to
sem měla přidáno. Ale je to všecko pryč, kéž
by se to nikdy nevrátilo, ani to myšlení, jaký
sem měla v tu chvíli, každou chvíli sem tě vi-
děla v krvi, to bylo hrozný.“ Avšak představy
o mrtvém, krví zalitém Antonínovi se vrátily
i v dalších dnech, některé sny ale zase přiná-
šely úlevu. Lístek ze 2. října roku 1914 obsa-

huje tato slova: „Doufám v Boha, že tě dopo-
sud s těmi pármi řádky ve zdraví natrefím, ale
jak nedostanu aspoň jednou za týden lístek,
tak sem kór plná strachu. To se mně o tobě
zdálo, jak sem si sama pro tebe byla a má pros-
ba byla vyslyšena, tys byl puštěný domů. Aspoň
sem se ve snu potěšila.“ 5. října si Anna stěžuje
na velice smutné posvícení bez muže a bez ná -

vštěv, ale zároveň ujišťuje Antonína: „Již chys-
tám kůzle, až přijdeš, a pak prase.“ „Jen přijeď
nam už tatičku brzo domů, to volám každý den.“

Na mnohých místech se vyjevuje důležitost
této korespondence. „Když si ti to vypíšu, je
mně lehčeji.“ Naopak když lístek od Antonína
dlouho nepřichází, myslí si Anna, že její muž
už bude ztracený. Anna také píše o bratru Čeň-
kovi, který je toho času vojákem v Krakově
a na počátku října si stěžuje, že mu jeho žena
zatím poslala jen jeden lístek. „To je vidět, že
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OBRÁZKY Z VELKÉ VÁLKY – 2. DÍL

Lipoltická svodnice je vodní dílo, jejíchž funk-
cí bylo napájet velkou rybniční soustavu na
Přeloučsku (tato funkce zůstala částečně zacho-
vána, „stále zásobuje vodou rybniční soustavu
mezi Urbanicemi a Lipolticemi – rybníky Urba -
nický, Nečas, Třešňovec a Rohlíček) a samozřej-
mě rybniční vodu odvádět.“ Lipoltická svodnice
na své cestě podtéká mnohé silnice, kde může-
me nalézt krásné staré mostky. Jedním z nich
je mostek u Loděnice.

Ještě v druhé polovině 19. století se jihový -
chodně od obce Loděnice nacházel velký Lo-
děnický rybník, jeden z mnoha na Lipoltické
svodnici. Na severozápadním okraji obce bý-
val také Pilský rybník. Zanikly postupně zhru-
ba na přelomu 60. a 70. let 19. století (na vodo-
pisné mapě z roku 1894 je patrný již jen mo čál

v místech bývalého Pilského rybníka). Při po-
kusu o dataci vzniku mostku narážíme opět na
nedostatek archivních pramenů, je však zná-
mo, že na Přeloučsku se moderní silnice budo-
valy v druhé polovině 20. let 19. století. Dále se
v muzejních sbírkách města Přelouče nachází
žádosti obcí z Přeloučska o stavbu plánované
okresní silnice z roku 1857. Loděnice ani nava-
zující Poběžovice u Přelouče v nich sice nefigu -
rují, ale přesto lze na základě obou zmíněných
podkladů vyslovit domněnku, že loděnický
mostek vznikl zřejmě v období druhé až třetí
čtvrtiny 19. století.

Na Přeloučsku je ještě několik krásných most-
ků a mostů, kteří si zaslouží naší pozornost, ale
o tom někdy příště.

Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Drobné kamenné památky Přeloučska. Mostek u Loděnice

Tento korespondenční lístek byl Annou Flegrovou výjimečně zaslán z pošty
v Přelouči

Pomník padlým v 1. světové válce v Trnávce – mezi jmény nachá -
zíme i Čeňka Kasala. Nejedná se bratra Anny Flegrové, o němž se

často ve svých lístcích zmiňuje? Zemřel 3. 10. roku 1916

Autoři válečných pohlednic mysleli i na děti,
jejichž otcové odešli do války. Tato pohlednice
byla zaslána do Nového Města nad Metují. V tex -
tu se píše (ponechán původní pravopis): „Zdě-
luji Vám že opouštím Vídeň. Kam pojedem ještě
nevým. Šaty polní již máme. Který den pojedem
odsud, a co snámi pak bude nevým ještě.“
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Florbalová sezona 2017/18 je již minulostí,
takže čtenářům Roštu přinášíme posezonní
zhodnocení našich týmů. V tomto čísle začíná-
me těmi seniorskými.

Muži A
Mužský A-tým bohužel sezonu příliš kladně
hodnotit nemůže. Nepodařilo se mu totiž udr-
žet celostátní soutěž i pro příští ročník, takže
po pěti letech v této lize končí. Přitom ještě v po -
lovině sezony vypadalo vše růžově. Orel v této
fázi soutěže dokonce zvítězil nad suverénně
prvním týmem z Hradce Králové a v tabulce se
nacházel v jejím poklidném středu. Poté však
přišla černá série devíti proher v řadě a rázem
byl slibný náskok z první poloviny ten tam.
Orel se tak nakonec uhnízdil na třetím místě
od konce, a jelikož tento rok sestupují dokonce
čtyři týmy (i díky letošnímu vývoji ve vyšší
soutěži, odkud do naší divize padají tři celky),
znamenalo to bohužel jediné – sestup o patro
níž, do Regionální ligy. Značně omlazený kádr
tak na sobě chce v letní přípravě o to více pra -
covat, aby celostátní soutěž v následující se-
zoně do Přelouče opět vrátil.

Konečná tabulka Divize mužů
#    Družstvo                     Z      V     Vp   Pp   P     B

1.  FbC Innebandytos 
       Hradec Králové          22    15     3     1     3    52
2.  TJ Centropen 

       Dačice                       22    15     1     1     5    48
3.  FBC Peaksport 

       Litomyšl                    22    15     1     0     6    47
4.  1. FbK Tábor              22    13     1     2     6    43
5.  FTC Vysoké Mýto      22    12     1     2     7    40
6.  FBŠ Jihlava                22      9     4     3     6    38
7.  Pacovští Honzíci        22      9     1     1   11    30
8.  FBŠ Všestary             22    10     0     0   12    30
9.  FBK Piráti 

       Sokol Chrudim           22      6     2     1   13    23
10.  Orel Přelouč             22      5     2     2   13    21
11.  FBC Sokol Písek        22      3     1     2   16    13
12.  Orel Rtyně 
       v Podkrkonoší           22      3     0     2   17    11

Nejproduktivnější hráči týmu
#  Jméno                                   Z      G      A         B

1.  Ladislav Jezdinský                21    19     11       30
2.  Jan Pozler                            13    14     16       30
3.  David Verunáč                      22    12     13       25
4.  Radim Křinka                        22    16       3       19
5.  Radek Mareš                        19      5       8       13

Statistiky brankářů
#  Jméno                   Z          min        V    BO   ø BO

1.  Vladimír Tyller       13     682.00      5     68    5,98
2.  Jakub Albrecht     12     606.00      3     63    6.23
3.  Tomáš Udatný        1       40.00      1       5    7,50

Muži B
To sezona mužského B-týmu měla opačný prů-
běh. Ještě šest zápasů před koncem se nacházel
na prvním sestupovém místě tabulky. Ale poté
předvedl skvělý závěrečný finiš. I díky pomoci ně -
kterých hráčů z „áčka“, kterým už sezona skon -
 čila, vyhrál pět utkání ze zbývajících šesti a na-
konec se v Pardubické lize celkem s přehledem
zachránil. Za zmínku určitě stojí, že v uvedené
vítězné šňůře dokázal porazit i celkového ví-
těze Sokol Slovan Pardubice C, pro kterého to
zároveň byla jediná (!) porážka v sezoně.

Konečná tabulka Pardubické ligy mužů
#    Družstvo                             Z      V     R     P     B

1.  Sokol Slovan Pardubice C   20   18     1     1    55
2.  FbC Titáni USK Pardubice   20   16     0     4    48
3.  FBC TJ Draci Lanškroun    20   14     1     5    43
4.  ŽSK Třemošnice                20   12     2     6    38
5.  1. FBC Polička                   20   12     2     6    38
6.  HAGA Pardubice B             20     9     0   11    27
7.  Orel Přelouč B                  20     7     1   12    22
8.  FBK Piráti 

       Sokol Chrudim B               20     5     2   13    17
9.  FTC Vysoké Mýto B           20     5     2   13    17

10.  FBC Respect Jiskra 
       Heř. Městec                       20     3     2   15    11
11.  SK Spartak Slatiňany         20     2     1   17      7

Nejproduktivnější hráči týmu                                   
#  Jméno                                   Z      G      A         B

1.  Pavel Bína                            16    18     13       31
2.  Přemysl Bulíček                    20    15       9       24

3.  Jakub Minařík                       13    15       9       24
4.  Tomáš Jadrníček                  12      8       8       16
5.  Petr Sobotka                         17      6       8       14

Statistiky brankářů
#  Jméno                    Z         min        V    BO   ø BO

1.  Vladimír Tyller         8     360.00      5     41    5.12
2.  Jakub Albrecht       3     135.00      0     18    6.00
3.  Vojtěch Klenka       1       45.00      0       6    6.00
4.  Ondřej Kasal           2       90.00      1     12    6.00
5.  Tomáš Udatný        6     270.00      1     50    8.33

Ženy
Zástupkyně něžného pohlaví byly naším nej-
úspěšnějším seniorským týmem v tomto roč-
níku. Orlice ve 2. lize žen dolétly na celkové
pá té místo a zakončily tak sezonu v první po-
lovině tabulky. Jako již tradičně hrály pěkný
kombinační florbal, o čemž svědčí i třetí nej-
vyšší počet vstřelených branek v soutěži. O to
větší škoda je, že se v tuto dobu stále nevědě-
lo, jestli se Orlice sejdou v dostatečném počtu
i pro příští sezonu.

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

1.  FBK Jičín POHODA TEAM B 20   17     0     3    51
2.  TJ Sokol Jaroměř              20   15     2     3    47
3.  Orel Rtyně v Podkrkonoší   20   14     2     4    44
4.  FbC Sokol Předměřice n/L 20   14     1     5    43
5.  Orel Přelouč                     20   13     1     6    40
6.  FBC Dobré                         20     8     5     7    29
7.  IBK Hradec Králové B        20     7     3   10    24
8.  SK Spartak Slatiňany         20     6     1   13    19
9.  FbC Florbalky Skuteč         20     4     2   14    14

10.  HAGA Ladies Pardubice     20     1     3   16      6
11.  TJ Sokol Jaroměř - juniorky  20     1     0   19      3

Nejproduktivnější hráčky týmu
#  Jméno                                   Z      B       A       KB

1.  Andrea Nováková                 20    22     16       38
2.  Aneta Johnová                     20    10     22       32
3.  Veronika Křivánková             20    16     12       28
4.  Lucie Baťhová                      20    16       5       21
5.  Jana Novotná                       20      9       8       17

Statistiky brankářek
#  Jméno                   Z          min        V    BO   ø BO

1.  Jitka Prokšová      20     720.00    11     35    2.19
2.  Lucie Šiller             4     135.00      1     14    4.67

V příštím čísle bude následovat přehled
mládežnických kategorií.

Florbalový oddíl Orel Přelouč
Nové webové stránky www.orelprelouc.cz

Další florbalová sezona za námi –
posezonní zhodnocení seniorských týmů

Inzerce
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je během pár minut zcela pryč. Ale za celkový
přístup k tréninkům a celé sezoně palec naho-
ru... jen vydržet.

U týmu působili trenéři: 
Tesák Luděk, Oliva Filip a Šmíd Martin.

Někteří hráči končí v této kategorii a bu-
dou již pomalu přecházet do tréninkového
procesu s muži. Zbytek utvoří kostru týmu
na další sezonu. Je potřeba ho doplnit a ma-
kat dál.

20. ROČNÍK – OLD BOYS CUP 18
Termín: sobota 16. 6. 2018 

9. ROČNÍK O POHÁR „LETNÍ POHODY“
Termín: sobota 30. 6. 2018

TURNAJ „PRÁZDNINOVÁ SHOW“
Termín: sobota 28. 7. 2018

VEŠKERÉ INFORMACE O UZÁVĚRKÁCH
PŘIHLÁŠENÍ TÝMŮ DO TĚCHTO LETNÍCH
TURNAJŮ NAJDETE www.hcjestrabi.cz.
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HODNOCENÍ A-TÝMU 
V SEZÓNĚ 2017–18

Petr Brykner:
Pokud budu psát o hodnocení sezóny pře-

loučského A-týmu, kterou stroze hned na
za čátku označím jako úspěšnou, musím se
nejprve vrátit na její úplný začátek. Sezóna
2017/2018 pro nás totiž začala v areálu tělo-
cvičny 2hasance, kde jsme začali letní přípravu
pod vedením Jarka Černého. Právě tato část
vlastně ještě „před-sezóny“ nám dala dle mé -
ho názoru základ k tomu, že jsme mohli na -
ko nec po podzimu myslet na příčky nejvyšší.

Samotná podzimní část pro nás začala di-
vokým duelem v Karviné, který jsme prohrá-
li 8:5. Po něm se pak věci otočily správným
směrem a dařilo se nám body sbírat celkem
pravidelně a to nejen na domácím hřišti. Po
loňském roce, kdy jsme do posledního utkání
bojovali o záchranu byla na všech vidět znovu
chuť a radost ze hry, která se nám dařila. Výsled -
kem bylo po podzimu 6. místo a reálná mož-
nost bojovat na jaře o přímý postup do čtvrt -
finále, který si zajistila jen čtveřice nejlepších.

Přestože zimní příprava byla stejně kvalit-
ní a snad s ještě lepší účastí než ta letní, tak
se nemohu zbavit dojmu, že se nám to úplně
nepovedlo přenést na hřiště. Možná je v tom
z části tradiční zimní liga, možná šlo jen o vý-
konnostní křivku, kterou si pravidelně pro-
cházejí týmy i na té nejvyšší úrovni. Z mého
pohledu však jako bychom od začátku jarní
části hledali tu správnou herní pohodu. Na-
konec nám přímý postup těsně unikl, přesto
z toho bylo po základní části 5. místo. Mohlo
to být ještě mnohem lepší, to bychom se však
museli vyvarovat zápasů, ve kterých jsme ztra -
tili body se soupeři, které jsme měli papírově
s přehledem porazit. Na druhou stranu jsme
dokázali na vlastním hřišti porazit Karvinou,
Prachatice, vyhráli jsme oba duely s loňským
finalistou z Kladna a zvítězili jsme také na pů-
dě Dobřan.

Role favorita nám jako Jestřábům nikdy
příliš neseděla a potvrdilo to také první kolo
play-off. Narazili jsme na urputně bránícího
a bojujícího soupeře, který hrozil prakticky
jen z brejků a přesilových her. Přesto jsme
s ním sehráli těžkou třízápasovou sérii, ve kte-
ré všechna utkání byla o gól, maximálně dva.
Díky bojovnosti a odhodlání se nakonec po-
dařilo Kelty z Berouna skolit a ve čtvrtfinále
tak na nás čekali Dobřany.

To už byl soupeř jiné kategorie. Zejména
duely na soupeřově hřišti, kde se hraje na rych-
lém plastovém povrchu odhalili naše největší

slabiny a v kombinaci se střeleckou impoten-
cí jsme si tak domů odvezli dvouzápasové
manko. Nejlepší utkání jara jsme si schovali
na chvíli, kdy jsme to nejvíc potřebovali a první
„matchball“ soupeře se nám tak podařilo od-
vrátit. Díky zlepšené hře soupeře a menší por-
ci štěstí však pro nás druhý den sezóna skonči-
la. Dobřanům jsme v pěkné sérii podlehli 1:3
na zápasy. Nakonec je z toho v konečném po-
řadí 1. ligy 5. místo v sezóně 17/18. Objektivně
řečeno je to asi maximum toho, na co tento
tým v letošní sezóně měl.

Sezóna kromě umístění vyjádřeném číslicí
přinesla pozitiva i negativa jak už to tak bývá.
Pozitivem je rozhodně navázání spolupráce
s extraligovými Pardubicemi. Výsledkem toho
byly třeba střídavé starty bratrů Šimků, kteří
se prezentovali hlavně na jaře velmi dobrými
výkony. Velmi dobrá byla také tréninková do -
cházka, zejména na jaře. Co se hry týče, tak
se stále snažíme pracovat na koncovce a dů-
razu před oběma brankami, protože to bylo
v mnoha zápasech faktorem, který naše vý-
sledky negativně ovlivnil asi nejvíc. I přes to,
že A-tým Jestřábů patří co do věkového prů-
měru k tomu zřejmě nejstaršímu, co 1. liga
nabízí, tak si myslím, že má stále co nabídnout
a já věřím,že se bude dobrou hrou prezento-
vat i v dalších sezónách.

Na závěr bych tedy chtěl jménem klubu
poděkovat všem, kteří nás v uplynulé sezóně
podporovali ať už finančně jako naši partneři,
nebo jinou formou jako fanoušci, realizační
tým nebo zajištěním věcí, které jsou nedílnou
součástí chodu každého klubu.

HODNOCENÍ B-TÝMU 
V SEZÓNĚ 2017–18

Ondřej Kade:
Za náš tým můžu napsat, že z této sezóny

nejsme zklamaní. V prvních několika zápasech
jsme se sice trápili s nedostatečným počtem
hráčů. Již v podzimní části se postupem času
tento problém ale naštěstí vytratil. Určitě se
v této sezóně najde mnoho okamžiků, které
si v budoucnu rádi připomeneme. Například
poslední zápas podzimu proti Chlumci nad
Cidlinou. Tento zápas rozhodly až samostatné
nájezdy, v nichž jsme sice byli méně úspěšní
než soupeř, ale i tak to pro nás byl velmi vy-
dařený výsledek. Není to ale jediný okamžik,
kdy se nám povedlo překvapit a v pár přípa-
dech i porazit tabulkově silnějšího soupeře.
Věděli jsme, že se správnou hrou dokážeme
porazit kohokoliv. Tato skutečnost nás hnala

vpřed každý zápas. Bylo, je a bude důležité si
toto uvědomit před každým duelem. Přesně
tak jsme činili i před čtvrtfinálovými zápasy
proti Pardubicím, v nichž jsme statečně bojo-
vali a poměrně s nimi i drželi krok, ale nako-
nec jsme vždy těsně podlehli, a naši soupeři
tak zaslouženě postoupili dále. Samozřejmě
jsme chtěli postoupit do semifinále, ale to by
se nám muselo podařit třikrát porazit par-
dubické Autosklo. S tím jsme ani nepočítali,
a pro to u nás nepanuje nějaké veliké zklamá-
ní. Nic méně o zázrak jsme se pokusit chtěli.
Nemáme se ale za co stydět, tato sezóna ne-
byla z hlediska hry i týmovosti vůbec špatná.
Teď je už minulostí a rádi budeme vyhlížet
start sezóny nadcházející.

HODNOCENÍ STARŠÍCH ŽÁKŮ
V SEZÓNĚ 2017–18

Martin Šmíd:
Jak hodnotit sezonu, ve které skončíte na

posledním místě? Nemusí vždy převažovat
negativa. Chcete vyhrávat, chcete bodovat,
ale hlavní je, aby to s váma ten tým bavilo. Po-
kud nebude chuť do hry jako taková, všech-
ny šablony můžete hodit do koše. A já jsem
moooc rád, že tenhle tým to bavilo i přes vel-
ký počet proher v sezoně předešlé. Nenechali
se odradit, vždy byli maldší, až doteďka. 

Odměnou jim byly výhry, body, dobré zá -
pasy, vstřelené góly! Letos už jsem konečně
po několika letech nastupovali s týmem věko -
vě patřícím do kategorie starších žáků. A hned
to bylo znát. Byla tam i utkání, které se nám
vůbec nepovedla, ale také takové, kde jsme
sebrali bod velkému favoritovy. Otočili jsme
utkání s Heřmaňákem, což nám ukázalo, že
to prostě jde. Dvakrát jsem porazili po nájez-
dech Hradec Králové. To byly prostě úspěchy.
Měli jsem dost úzký kádr a v případě zranění,
či nemocí jsem utkání odehráli (hlavně v pod -
zimní části) v malém počtu hráčů. Je to škoda,
mohlo to být jěště veselejší. Moc nám pomá-
hali kluci z Jihlavy (Herman s Čárou), když
měli ve svém klubu volno, byli posilou. Čára
v bráně byl zřejmě hvězdou celé soutěže, kdy
strašil soupeřovi utočníky. Po svých fotbalových
povinnostech nás chodil posílit Dostál a tým
na něj hodně spoléhal. Ve spojení s Laurynem
v útoku, jako dva nejstarší, to byla opravdu
pravá posila a mašina na naše goly. S jeho pří-
tomnosti se ihned zvedal výkon všech ostat-
ních, i těch mladších, což je jen dobře pro dal-
ší sezonu. Celkově je potřeba tým pochválit,
za bojovnost, ale nesmí se stávat věc, jako na-
še chvilkové výpadky ve hře. Kazí to celý do-
jem danného zápasu a dobře odvedená práce
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V dubnu všechny kategorie RC Přelouč
úspěšně vstoupily do jarní části sezóny. Muži
bojují v České lize o postup do Národní ligy,
kde dojde v podzimní části ke spojení s Mo-
ravskou částí. Ve všech třech dosavadních
zápasech Přelouč zvítězila a potvrzuje roli fa-
vorita v této skupině. V průběžné tabulce I. li -
gy je v čele a postup do Národní ligy by Bizo-
nům neměl uniknout. Po uzávěrce tohoto
čísla sehrála Přelouč ještě utkání v Rakovní-
ku, v Nýrsku a v domácím prostředí s Karlo-
vými Vary. 

RC Přelouč – RC České Budějovice      29:17
RK Petrovice Praha – RC Přelouč         21:55
RC Přelouč – ARC Iuridica Praha         81:19

Ženy, které postoupily do nejvyšší skupiny
v rugby 7 odehrály čtyři turnaje a ve všech
shodně skončily na 5. místě, kdy vždy v zápa-
se o umístění dokázaly jednoznačně porazit
Slávii Praha. Cíle jsou především udržení se
v nejvyšší skupině ELITE, což se ženám daří
a na šestou sestupující příčku mají náskok 8 bo -
dů. Poslední dva turnaje přeloučské ragbistky
čeká na Spartě a v Petrovicích a setrvání v nej -
vyšší skupině je na dosah.

1.    RK Petrovice Praha                 25 b.
2.    RC Tatra Smíchov Praha        23 b.
3.    RC Mountfield Říčany           16 b.

4.    RC Sparta Praha                      14 b.
5.    RC Přelouč                                 9 b.
6.    RC Slavia Praha                          3 b.

V mládežnických kategoriích startují malí
Bizonci v kategoriích U8, U10 a U12, kde se
pravidelně účastní turnajů v regionu Čechy.
V neděli 13. května byl k vidění v Přelouči tur-
naj kategorie U6, U8 a U10, kdy tamní klub
uspořádal jeden z turnajů. V Přelouči se sešlo

cca 450 dětí, které svedly ve svých kategoriích
a skupinách rozdělených dle výkonosti krásné
zápasy za které byly odměněny poháry a slad -
kostmi. Klub a město hájily i přeloučské děti
v kategorii U8 a U10. V těchto kategoriích
nejde vůbec o výsledky a hraje se hlavně pro
radost. V prázdninovém čísle Vám přineseme
výsledky především z mistrovství ČR katego-
rie U12, které se uskutečnilo v sobotu 2. čer -
vna v Přelouči, kde želízko v ohni měl i Rugby
Club Přelouč.

Martin Kohout

HC JESTŘÁBI

Rugbyové soutěže v plném proudu

V sezoně za nás hráli:
     Čára – Moravec M, Kratochvíl, Pavlíček, Herman –
     – Lauryn, Dostál, Říha, Moravcová, Moravec F., Merta, Rozkošný a Fabián.
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Správné znění tajenky bylo: Divišova vila. Výhercem se stal Miroslav Holý, gratulujeme.
Znění nové tajenky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. 

Děkujeme za vaše odpovědi. 

Do začátku sezony vstupovaly ženy znovu
pod vedení trenéra Jana Haase. 

Sestava doznala opět několika změn kvůli
mateřským povinnostem (Rozsévačová – dří ve
Žáková a Sedláčková)a školním a pracovním
vytížením. Návrat z mateřské ohlásily Kralevi-

čová, Humlová a po dlouhodobých zraněních
se vrátily Nikola Žáková a Tereza Roubová, kte-
ré doplnily jádro týmu tvořené Doležalovou,
Nešetřilovou, Němečkovou a Fri čovou. Do se-
stavy se postupně začaly zapracovávat také
mladé kadetky Aneta Hejná a Klá ra Novotná.

Základní část jsme zakončili s bilancí 9 vý -
her a 5 proher na čtvrtém místě a postoupili
jsme do nadstavbové části, kde se utkaly mezi
sebou 4 nejlepší celky po základní části. Po nad -
stavbě jsme zůstali na čtvrtém místě s celko-
vou bilancí 10 výher a 10 proher, a to zname -
nalo postup do play-off.

V prvním kole play-off nás čekal celek z Tý-
niště n. Orlicí, který vyhrál skupinu o 5–8 mís -
to.V prvním zápase na hřišti Týniště se po-
tkaly dva týmy zdecimované zraněními, ale
i tak jsme dokázali v oslabené sestavě vyhrát
76:54. Druhé utkání skončilo kontumací 20:0
ve prospěch Přelouče, když se soupeřky vinou
zranění nemohly dostavit, a to znamenalo po -
stup do Final Four.

Final Four pořádané Vysokou n. Labem
ale hrané v Hradci Králové, nám přisoudilo
v boji o finále domácí celek z Vysoké n. La-
bem. Soupeřkám jsme dokázaly vzdorovat
pouze v první čtvrtině, ale poté se už proje-
vila vyšší kvalita soupeřek a jednoznačně nás
přehrály 106:48. Tím nás odsoudily k souboji
o třetí místo. Tam nás čekal celek z Trutnova,
který jsme porazili 60:37 a sezonu zakončili
na celkovém třetím místě.

Na závěr trochu statistik. Z odehraných
22 zápasů (+2 zkontumovaná utkání) jsme
dosáhli vyrovnané bilance 11 výher a 11 pro-
her. Nejlepší střelkyní se stala Nikola Žáková
s 322 body (Ø 14,6 bodu), dále následovaná
Nešetřilovou se 184 body (Ø 12,3b), Humlo-
vou s 203 body (Ø 11,9b) a Němečkovou se
188 body (Ø 11,1b). Nejlepší střelkyně za 3 bo -
dy jsou Žáková s 31 úspěšnými pokusy, Hum -
lová s 24 pokusy a Doležalová s 18 pokusy.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráč -
kám, které letošní sezonu pomohly dotáhnout
až do úspěšného konce ☺.             M. Bulušek

Pod basketbalovými koši…
… poslední výsledky této sezony

Jak může obyčejná mrkev výrazně ovlivnit
naše zdraví? Tato často přehlížená zelenina
má skutečně zázračné účinky v mnoha ohle-
dech. Např.: prevence rakoviny, lepší zrak, pro-
ti vráskám, onemocnění srdce, detoxikace,
proti vysokému cholesterolu.

Mrkev má tedy velice velikou váhu pokud
jde o léčivé účinky na lidské zdraví. Pomáhá
jako prevence před mnoha nežádoucími pro -
blémy a pro ženy je nepostradatelným po-
mocníkem na zdravou hezkou pleť a to pře -
devším v létě kdy se více či méně vystavují
slunečním paprskům.

Uvařte dětem kaši z mrkve
Kaše z vařené mrkve je vhodná k léčení

průjmu u malých dětí, protože jim dodává
základní živiny a přírodní cukry. Syrová mrkev
podporuje trávení a vyprazdňování díky své-
mu obsahu vlákniny.

Jezte více mrkev vařenou než syrovou
Mrkev je využitelnější v tepelně uprave-

ném stavu na rozdíl od jiných zelenin, které
jsou doporučovány konzumovat hlavně za
syrova.

Ze syrové mrkve naše tělo dokáže využít jen
čtvrtinu, jelikož buněčná stěna mrkve je tuhá
a nesnadno stravitelná. Vařením se buněčné
stěny mrkve narušují a tím jsme schopni při-
jmout větší množství beta-karotenu. 

Mrkvový dortík
Budeme potřebovat
Krém:   50 g másla, 6 lžic moučkového cukru,

75 g měkkého tvarohu

Těsto:   100 g hladké mouky, 50 g rozinek, 5 lžic
slunečnicového oleje, 50 strouhaného
kokosu, 150 g hnědého cukru, 2 vejce,
200 g mrkve, 1 lžička mleté skořice.

Postup:
Mrkev očistíme a nastrouháme. 
Do misky dáme mrkev, olej, vejce, cukr

a vy mícháme. Přidáme mouku, skořici, kokos
a rozinky. Vše smícháme a nalijeme do vyma -
zané a vysypané formy. Mkrvový dortík peče-
me na 200 °C.

Při pečení si nachystáme krém, který po
vychladnutí dortu natřeme nahoru. Krém při-
pravíme utřením másla, tvarohu a moučko-
vého cukru. 

Mrkvový dortík potře -
me krémem a zdobíme
podle vlastní fantazie –
sypeme skořicí, ka kaem
nebo barevnou rýží. Mrk -
vový dortík ale chutná
i bez zdobení.

Krásné léto a příjem-
né opalování s mrkvič-
kou.
Zdravá výživa Přelouč, Michaela Marešová

Mrkev a její léčivé účinky na zdraví

Kadeti U 17:

Basketbal Svitavy – BK Přelouč 
51 : 103 (25:50)

Body: Škarda 23, Plaček 20, Kouba 13, Priess-
nitz 12, Hejný 10, Vamberský 9, Zelenka 8, Sou-
ček 5, Šindelář 3

Basketbal Svitavy – BK Přelouč 
55 : 127 (28:61)

Body: Priessnitz 21, Souček 21, Kouba 20, Hej-
ný 17, Škarda 16, Šindelář 14, Plaček 8, Vam-
berský 6, Zelenka 4
Sezona skončila celkovým vítězstvím,
chlapci vybojovali 1. místo!!!

Hodnocení sezony – 
Východočeská Liga Ženy 2017/2018



LETNÍ KINO na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 29. 6. 2018.


