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P PLOVÁRNA PRO ŘELOUČ
To není příslib blížících se komunálních voleb. Je to jen jedna část

programu chystaného prázdninové akce, multižánrového „Pobřež -
ního festivalu“. Ten využívá polohu našeho města a splavnosti Labe,
která končí, či spíše začíná, právě u našeho města.

V polovině července u nás zakotví Loď Tajemství Divadla bratří
Formanů. Tak trochu půjde o návrat, protože divadelní plavidlo bylo
v minulosti využíváno k přepravě energetického uhlí ze severních
Čech do chvaletické elektrárny. Bratři Formanovi jej předělali na na -
prosto regulérní divadelní prostor s jevištěm i hledištěm. Při divadel -
ních představeních pojme 160 diváků, při hudební produkci téměř
dvojnásobek. Na lodi bude probíhat stěžejní část festivalu. V pátek
bude program zahájen titulem Aladin právě Divadla bratří Forma-
nů. Jedná se o rodinné divadelní představení, které diváky zavede do
exotických krajů, kde prožijí velké dobrodružství v příbězích „Tisíce
a jedné noci“.

Jako výrazně příjemný dezert pro všechny návštěvníky pátečního
pod večera bude brownies, správně by mělo být uvedeno The Brownies
band. Stačí jen uvést, že zpěvačka souboru svým výkonem v pěvec -
ké soutěži, kterou nakonec vyhrála, dojala takové profesionály jako
jsou Vojtěch Dyk, Jana Kirschner či Kali.

Sobotní program již bude rozložen na dvě místa, na loď i přileh -
lý břeh. Ona slibovaná Plovárna je titulem pouličního představení
sou boru Bratři v tricku. Jedná se o pohybovou humoresku podle no -
vely Vladislava Vančury „Rozmarné léto“. Na lodi se znovu vypraví -

me za exotikou s Aladinem. Na louce se mezitím můžou děti i do-
spělí zabavit výukou žonglování, tvorbou masek inspirovaných právě
představením Aladin, hrát rozličné hry za přítomnosti účinkujících.
Možná nám Matěj Forman připraví na velké pánvi i paellu. 

Možná proto, že termín bude kolidovat se žněmi, volba závěreč -
ného programu padla na Zrní. Tato osobitá hudební skupina slože ná
ze čtyř Janů a jednoho Ondřeje se postará o důstojnou tečku fes-
tivalu, který se bude ucházet o vaši přízeň s nadějí na pokračování
i v letech příštích. Dejte mu tedy šanci svou návštěvou. Snad ještě
malá podotknutí závěrem. Program na břehu je zdarma a občerstve -
ní je zajištěno jak v lodním baru a grilu, tak na břehu. Vstupenky na
„lodní“ představení budou k pořízení na smsticket.cz.

Rada města
Dne 2. května 2022 se uskutečnila 

93. schů ze Rady města Přelouče, na které
se například projednaly smlouvy o dodávce
vody a odvádění odpadních a srážkových vod
uzavírané se společností Vodovody a kanali-
zace Pardubice a. s. pro vybrané objekty na-
šeho města. Dále se také například schválila
dohoda uzavíraná mezi Správou železnic, s.o.
a společností Vodovody a kanalizace Pardubi -
ce a. s. a městem Přelouč, na jejíž základě jsou
postoupena práva a povinnosti, vyplývající ze
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti a služebnosti in ženýr -
ských sítí, uzavřené se Správnou železnic, s.o.
ke stavbě „Přelouč – kanalizace – část 2“, z měs -
ta Přelouč na společnost Vodovody a kanali-
zace Pardubice, a. s. V rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky „Chodník a VO v ul. Smetano -
va mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč“
rada rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější
nabídku podal dodavatel M – STAV CZ s.r.o.
Pardubice za nabídkovou cenu 2 635 663,66 Kč
bez DPH. Dále v rámci zadávacího řízení veřej -
né zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 + Mě -
lice + chodník podél III/32220 ve směru na Lo-
henice – výběr dodavatele rada rozhodla, že
ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal do -
davatel Chládek a Tintěra Pardubice a. s. za
nabídkovou cenu 5 920 000 Kč bez DPH. Ra-
da rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější
nabídku pro veřejnou zakázku „Revitalizace
Švar cavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“ podala firma
NOWASTAV akciová společnost Praha za na-
bídkovou cenu 19 980 000 Kč bez DPH. Pro -
jed nalo se také zřízení věcného břemene, ma -
jet kové převody nebo také cena jízdného
v MHD Přelouč. Radní projednali a odsouhla-
sili mimo jiné umístění nového skateparku
v dolní části Městského parku a také schválili,
aby zpracovatelem studie návrhu byla firma
MYSTIC CONSTRUCTIONS, spol. s r. o. a roz-
hodli na této radě o poskytnutí dotace do
50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2022 pro
Náboženskou obec Církve československé hu -
sitské, Další cestu z.s., Cross club Přelouč z.s.
a schválily se náležité veřejnoprávní smlouvy
k těmto dotacím. Pro MŠ Kladenská a ZŠ Sme -
tanova Pře louč radní odsouhlasili nákup majet -
ku nad 40tis. Kč. Na vědomí radní vzali přehled
množství komunálního odpadu uloženého na
skládku za 1. čtvrtletí 2022 pro uplatnění třídí -
cí slevy. S Ing. Pavlem Matoušem se schválila
smlouva o dílo na projektové práce spojené
s provozem městské autobusové dopravy v Pře -
louči. Mezi městem Přelouč a obcí Sovolusky
se schválila veřejnoprávní smlouva pro infor-
mační systém evidence obyvatel. S obcemi Vy-
šehněvice, Jedousov, Kladruby nad Labem, Sel -
mice, Lipoltice, Brloh, Hlavečník a Chvaletice
se schválily veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti v oblasti sociálně právní

ochrany dětí. S přihlédnutím k vyhlášenému
termínu konání podzimních voleb do zastu-
pitelstev obcí se zrušil termín dne 27. 9. 2022
a schválil se nový termín 22. 9. 2022.

Na 94. schůzi Rady města Přelouče ze
dne 16. 5. 2022 se například schválil dodatek
č. 1 ke smlouvě o dočasné úpravě prostor pro
školní jídelnu uzavřený s Tělocvičnou jednotou
Sokol Přelouč, kterým se konkretizuje čk. II,
odst. 2 této smlouvy o způsobu uvedení pod-
lahy v sále pro stolní tenis v prvním podzem-
ním podlaží budovy do stavu, který bude po
ukončení výdeje obědů pro tělocvičnou jed-
notu přijatelný. Rada souhlasila s žádostí o vý-
stavbu chodníku k hlavnímu vchodu nemo-
vitosti č.p. 71 v místní části Přelouč – Lhota.
Schválila se příkazní smlouva na výkon autor-
ského dozoru projektanta, prováděného při
stavebních pracích na akci „Revitalizace Švar-
cavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“ v Přelouči se společ -
ností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha. Mimo jiné se také projednaly majetko-
vé převody, zřízení věcného břemene, dále zá-
pisy OV Klenovka ze dne 22. 4. 2022, KMS Ště -
pánov ze dne 4. 5. 2022, KMS Tupesy ze dne
25. 4. 2022, KMS Lhota – Škudly ze dne 14. 4.
2022. Rozhodlo se na této radě, že v rámci kon -
cesního řízení „PROVOZOVÁNÍ KANALIZA-
CE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VE VLASTNIC-
TVÍ MĚSTA PŘELOUČ“ podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku dodavatel Vodovody
a kanalizace Pardubice. Zastupitelstvu se do-
poručilo zařadit do rozpočtového opatření
č. 3 rozpočtu města na výdaj částku celkem
180 000 Kč na dotace pro Charitu Přelouč,

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Loheni-
ce, Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrko-
písku Lohenice a Základní školu a Praktickou
školu Svítání o.p.s. a také stanovit, že ve voleb-
ním období 2022–2026 bude Zastupitelstvo
města Přelouče složeno z 21 zastupitelů. Na
vědomí rada vzala dopis a ceník společnosti
SOP a. s. o zavedení tzv. palivového poplatku.
V rámci příprav a konání 28. ročníku udílení
Cen Františka Filipovského za dabing se schvá -
lilo přijetí finančního daru od Elektrárny Chva -
letice a.s. Například se také schválila smlouva
o zabezpečené ostrahy majetku s firmou RE-
TA CZ, a.s. Přelouč a smlouvy o poskytnutí do -
tace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních
aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 na akci
„Polanského Přelouč“ a na akci „Žesťové inter-
pretační kurzy Přelouč 2022“ uzavírané s Par-
dubickým krajem Pardubice. Na základě poža-
davku příspěvkové organizace Základní škola
Přelouč, Masarykovo náměstí 45 radní souhla -
sili se zakoupením sestavy interaktivní tabule
včetně pojezdu. Tento majetek bude pořízen
z fondu investic této příspěvkové organizace

Velice stručná byla 95. schůze Rady města
Přelouče dne 19. 5. 2022, kde se projednala
a schválila Smlouva o dílo na realizaci veřejné
zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice –
chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“
s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Pardubice za nabídkovou cenu 5 920 000,00 Kč
bez DPH. 

Všechna usnesení naleznete na stránkách
města.                                                      

MG

Dne 8. 5. 2022 jsme si připomenuli 77. vý-
ročí Dne vítězství a konce 2. světové války
u pa mátníku bojovníků proti fašismu a rasis-
mu v parku u sokolovny. Proslov přednesla
starostka města Irena Burešová. Této vzpo-
mínkové akce se zúčastnili také zástupci za
TJ Sokol Přelouč, Klub Dr. M. Horákové a Klub

rodáků a přátel Přelouče Přelouč. Poprvé v no -
vém složení a pod novým vedením Radima
Ku báta a dirigentky Anny Grecmanové za -
zpíval Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav
Foer ster. Všem, kteří na tuto akci dorazili, dě-
kujeme.

Fotografie a text: MG

Vzpomínka 77. výročí Dne vítězství 
a konce 2. světové války
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Hrdinský čin Vojtěcha Krále ze 7.B 
Dvanáctý květnový den by nebyl
v životě dvou spolužáků ze zá-
kladní školy na Masarykově ná-
městí nijak výjimečným. Snad jen
kromě třídní schůzky, na kterou
se v tento den chystali rodiče obou
kamarádů. Stalo se však bohužel
ještě něco neobvyklého. Žáci sed -
mého ročníku – Vojta a Lukáš –
se vraceli společně ze školy do-
mů, když tu si Lukáš podvrtnul
kotník a v důsledku silné bolesti
upadl do mdlob, přičemž se ješ-

tě uhodil do hlavy. Vojtěch však prokázal chladnou hlavu, za-
choval se velice duchapřítomně, dle svých slov si vzpomenul
na to, co se naučil ve škole v hodinách výchovy ke zdraví a po-
skytl Lukášovi nezbytnou první pomoc. Kamarádovi zvedl nohy
do vzduchu a společně s kolemjdoucí paní přivolal rychlou zá-
chrannou službu. Díky Vojtově rychlé reakci přišel Lukáš opět
k vědomí, Vojta ho pak hlídal až do příjezdu záchranky a o zby-
tek se již postarali lékaři. Událost, kterou chlapci zažili, se může
přihodit komukoliv z nás. Ruku na srdce, není ale jisté, zda by kaž -
dý dokázal příslušně zareagovat. Vojtěch Král ze 7.B ale zvládl svou
roli na výbornou a patří mu za to velký dík! Za svůj hrdinský čin,
tedy pomoc kamarádovi ve zdraví ohrožující situaci, byl náležitě
pochválen před celou třídou, před paní ředitelkou Hanou Konva -
linkovou a nejvyšší pocty se mu dostalo, když byl pozván do
kanceláře paní starostky Ireny Burešové, odkud si odnesl i věc-
nou odměnu. 

Je dobré vědět, že ve společnosti, dokonce i v řadách těch nej -
mladších, existují ti, kteří jsou připraveni pomáhat ostatním v ne -
snázích.                                             T. Vítek, třídní učitel

Počet školáků v Přelouči stoupá
V obou našich základních školách se uzavřely zápisy do 1. tříd

a pro nový školní rok je jasné, že počet školáků v našem městě
postupně roste. Pod delší odmlce se na obou školách otevírají
tři třídy. K zápisu přišlo letos celkem 179 dětí. Do školních lavic
v září usedne na Základní škole Smetanova 1509 celkem 70 dětí
a na Základní škole Masarykovo náměstí celkem 62 dětí. Počet
žáků v průběhu tohoto školního roku již také vzrostl z důvodu
přijetí dětí, které do našeho města přijely z Ukrajiny. V této době
dochází na Základní školu Smetanova 1509 celkem 7 žáků a na
Základní školu Masarykovo náměstí 29 žáků z Ukrajiny. Nejed-
ná se zde však pouze o prvňáčky, počty jsou uvedeny pro všech -
ny děti různého věku. Uvidíme, co přinese nový školní rok. Hlav -
ně přejeme nejenom našim novým prvňáčkům ale všem ško-
 lákům nejprve pohodové prázdniny a od září pak dobré výsledky
a prima kamarády až usednou do školních lavic. 

Žáci z Turecka navštívili Přelouč 
a také starostku města 

Irenu Burešovou
12 žáků a 3 učitelé z ankarské střední školy Tunali Akademi Ko -

leji na 7 dní přijeli do našeho města v rámci projektu Erasmus+
„Odpadky nemusí do koše – make ART not pollution“, který
spojuje téma odpovědného nakládání s odpadem a umění. V do -
poledních hodinách společně s žáky přeloučského gymnázia pra -

covali na projektových aktivitách – z odpadků nasbíraných v růz -
ných lokalitách Přelouče vytvářeli umělecké artefakt, které jsou
nyní instalované v zahradě Gymnázia a Střední odborné školy
Přelouč. V odpoledních hodinách se zahraniční studenti sezna-
movali ze zajímavými místy v okolí a také s českou kulturou. Na -
vštívili Kutnou Horu, Prahu, Kladruby nad Labem a v Přelouči
například absolvovali jeden trénink rugby. V zasedací místnosti
městského úřadu je také přivítala starostka našeho města Irena
Burešová. Představila jim ve stručnosti historii i současnost Pře-
louče, tradici udílení Cen Františka Filipovského za dabing a další
zajímavosti ze života u nás. „Moc se nám tu líbí, máte tu hlavně
čisté ulice, zeleň, klid a cítíme se tu bezpečně“, prozradili na zá-
věr svého pobytu turečtí studenti. Na oplátku také několik pře-
loučských gymnazistů bylo na obdobném pobytu v Ankaře.

Texty a fotografie: MG
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Příměstský tábor zaměřený na lodní sporty Břehy 2022
TJ Sokol Břehy připravuje příměstský tábor se zaměřením na lodní sporty,

míčové hry, plavání a pobyt v přírodě. 
Kapacita tábora 12 účastníků starších osmi let. 

§  v ceně je zapůjčení sportovního 
   materiálu, oběd s nápojem. 
§  tábor vede profesionální sportovní 
   instruktor, absolvent FTVS-UK Praha  
   PaedDr. Miroslav Přinesdomů

Místo: Břehy, autokemp Buňkov
Termín: 22. – 26. 8. 2022

Cena: 180 Kč/den pro členy Sokola, 200 Kč/den pro ostatní. 
Úhrada převodem na účet: 2000995318/2010, nejpozději do 17. 8. 2022

s uvedením příjmení účastníka.

Program: Zahájení v 9.00 hod. před autokempem, 12.00 až 13.00 hod. 
oběd v autokempu, ukončení v 15.30 hod.

Přihlášky na e-mail: veslovani44@seznam.cz, 
v přihlášce uveďte: jméno a příjmení, rok narození, telef. kontakt.

Přihláška bude potvrzena převodem patřičné částky na účet TJ Sokol Břehy.

Informace: Telefon 608 957 789

Centrem města 
podél silnice č. I/2

bezpečněji
V roce 2021 získalo Město Přelouč dotaci z roz -

počtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na projekt „Rekonstrukce chodníku podél sil-
nice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“ – ISPRO-
FOND 5537510230. Projekt je realizován z opa-
tření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy a ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Předmětem projektu je rekonstrukce pravo-
stranného a levostranného chodníku v ulici Par-
dubická v úseku od kruhového objezdu až po
křížení s ulicemi K. Čapka a 28. října. Kromě no-
vých chodníkových ploch se občané dočkají i no -
vého veřejného osvětlení (včetně položení chrá-
niček metropolitní sítě), osazení autobusového
přístřešku naproti bývalému hotelu Fontána a na
základě požadavku Policie ČR, Odboru služby
dopravní policie Pardubice i vybudování ostrův-
ku v místě přechodu pro chodce u budovy Čes ké
pošty, neboť délka stávajícího přechodu nesplňu -
je požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obec -
ných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. 

Vítězem veřejné zakázky se stala společnost
Dlaž ba Vysoké Mýto, s.r.o. se svou nabídkovou
cenou Kč 8 381 705,09. Dotace ze SFDI činí
Kč 4 254 326,-. Staveniště bylo zhotoviteli pře-
dáno na podzim loňského roku a dokončení akce
předpokládáme v červenci 2022.

Věříme, že tyto úpravy přispějí k bezpečné-
mu pohybu všech cílových skupin obyvatelstva,
zvýší dostupnost centra města a celkovou atrak-
tivnost.

Odbor správy majetku, MěÚ Přelouč

Rekonstrukce 
chodníku ve Lhotě
podél sil. III/03323
Na konci dubna letošního roku bylo předáno

staveniště k akci Rekonstrukce chodníku ve Lho-
tě podél sil. III/03323. Jedná se o chodník ve smě-
ru na místní část Škudly.

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (pře -
devším pěší) a přizpůsobení komunikace oso bám
s omezenou schopností pohybu a orien tace. Při re -

konstrukci chodníku dojde k výměně stávajícího
asfaltového povrchu za betonovou dlažbu skladeb -
nou, výměně silničních obrub a vodících proužků. 

Na projekt Rekonstrukce chodníku ve Lhotě
podél sil. III/03323, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/
/0016471 obdrželo Město dotaci v rámci 17. vý-
zvy MAS ŽR – IROP – Bezpečná a dostupná do-
prava IV, aktivita bezpečnost dopravy, a to ve výši
Kč 656 313,58. Vítězem veřejné zakázky na sta  veb -
ní práce se stala Stavební firma Balcar s.r.o. z Choc -
 ně se svou nabídkovou cenou Kč 1 088 713,46. Před -
pokládaný termín dokončení díla je červen 2022.

Věříme, že zejména občané místní části Lho-
ta ocení zlepšení přístupu k veřejné hromadné
dopravě (autobusová zastávka Přelouč, Lhota)
a k objektům občanské vybavenosti (mateřská
škola, dětské hřiště).

Odbor správy majetku, MěÚ Přelouč

Stavební úpravy 
v budově ZUŠ Přelouč

Už v roce 2016 se rekonstruovalo sociální za-
řízení pro chlapce v přízemí a v roce 2019 násle-
dovalo odstranění závad z hygienické kontroly.
Dále se vyměnila i část nevyhovujícího osvětlení
v učebnách. 

V letošním roce probíhá dokončení těchto
potřebných úprav. Vyměnil se zbytek osvětlení
v učebnách, zrekonstruovalo se sociální zařízení
pro dívky v patře a v ateliéru pro výtvarný obor
pod střechou se vyměnily zastaralá umyvadla za
linku se dřezy, výlevkou a úklidovou skříní. 

Odbor správy majetku, Hana Mencová

Kurz Podnikni to! 
odstartoval reálné

podnikatelské projekty
V Přelouči skončil kurz Podnikni to! Pro

účast níky je jeho konec zároveň novým začát-
kem. Jejich podnikatelské plány a nápady ma-
jí konečně příležitost naplno a bezpečně od-
startovat. 

Absolventy kurzu jsou obyvatelé města i okol -
ních obcí, začínající i pokročilí podnikatelé. Každý
v aktuální fázi svého podnikání hledal cesty, jak
začít, jak odbourat překážky a obavy, získat infor -
mace, nový vítr do plachet nebo jiný pohled na věc.

Díky finanční podpoře města Přelouč byl kurz
pro účastníky zdarma. Jejich spolupráce s projek-
tem Podnikni to! tak umožnila účastníkům pro-
měnit podnikatelské sny v reálné příležitosti. 

Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo na-
stavit systematické a konkrétní kroky, na jejichž
základě lze nastartovat projekty bez rizika a s mi -
nimem financí. Nešlo jen o zcela nové podnikatel -
ské plány, ale i projekty, které měly obohatit ak-
tuální podnikání. 

Účastníci se pod vedením zkušené podnikatel -
ky naučili odhalit potenciál svého nápadu, po stup -
ně ho budovat, hledat rizika, která jej ohrožují, ko -
munikovat se zákazníky, prezentovat projekt před
jinými podnikateli a zpracovávat zpětnou vazbu.

Kurzem to ale nekončí, naopak začíná. Absol -
 ven ti pokračují v rozvíjení sebe a svých projektů
v na  vazující komunitě Klubu podnikavců. Klub
je otevřen nejen jim, ale všem zájemcům z měs-
ta a okolních obcí, kteří mají chuť získat nové
aktuál ní informace a budovat efektivní a funkční
podnikání.

Představte si, že máte k dispozici plnou pozor -
nost podnikavých lidí z vašeho města, kteří aktiv -
ně hledají odpovědi na otázky, které v podnikání
právě řešíte. Přesně o tom je Sraz podnikavců,
ko munitní setkání 1x měsíčně v menší skupině
pod ve dením zkušeného podnikatele. Kromě dis -
 kusí a sdílení know-how, zde zažijete i tematická
setkávání, zváni jsou také hosté a odborníci ze
svě ta byznysu.

Díky příspěvku města Přelouč můžete vyzkou -
šet testovací členství na 3 měsíce za zlomek ceny,
a to za pouhých 570 Kč (190 Kč/měsíc). Navíc, po -
kud během tohoto období zjistíte, že Klub pro vás
není, vrátime vám bez řečí všechny peníze zpět. 

Pro bližší informace pište klubové manažerce 
Evě Košťálikové
       E-mail: kostalikova@klubpodnikavcu.cz, 
       telefon 727 981 789

L. Pláteníková a M. GryčováAteliér výtvarného oboru – původní a nový stav



Společenská rubrika 

7

Jak teď přeloučská MHD funguje
MHD Přelouč jezdí (v reakci na změny vlakového jízdního řádu)

od poloviny prosince 2021 v pracovní dny od vlakového nádraží
v půlhodinovém intervalu. Přitom po většinu dne střídají spoje na
dvou trasách: Na trase 1. odjíždí od železniční stanice autobusy
vždy v 55. minutu po celé hodině (přes sídliště na zastávku Pardu-
bická-centrum a dále směr Lipiny do záp. části města a po stejné
trase zpět). V půlhodinovém odstupu od spojů na trase 1 (tedy
v 55. minutu z žst.) jsou vedeny spoje na okružní trase 2 (po stejné
trase s trasou 1 jedou až na Pardubickou-centrum a dále se přes Ma -
sarykovo a Pernštýnské nám. vrátí zpátky na žel. st.).

Jízdní řád na obou trasách byl stanoven tak, že spoje mají do
3–10 min zajištěnu návaznost od vlaků z Pardubic i Kolína a Prahy
(resp. Jako přípoje na ně).

Pro úplnost je dobré doplnit, že spoje mají stanoveny čekací do-
by na přípoje, které jsou uvedeny na stránkách města (www.mesto-
prelouc.cz/zivot-ve-meste/prakticke-informace/mhd-prelouc).
Čekací doby na všechny přípoje činí 1–5 minut (více to není z dů-
vodu, aby se neohrozily přípoje pro cestující, s nimiž se autobus
později vrací na nádraží k vlakům). Od Pardubic přestupuje nejvíce
cestujících, a proto byly nejčastější čekací doby stanoveny na 5 mi-
nut (tzn. např. při standardní návaznosti 6 minut po příjezdu rych-
líků je přípoj zajištěn při zpoždění vlaku do cca 10 minut). Od Pra-
hy a Kolína byly vyčkávací doby stanoveny nejčastěji na 3 minuty.

O víkendu je v hodinovém intervalu zajištěna pouze okružní
trasa 2., která jede zpravidla ve stejných časových polohách jako
v pracovní dny (tj. například ve 25. minutu od železniční stanice ne-
bo ve 30. minutu z náměstí 17. listopadu). Trasa 2 do záp. části měs-
ta (zastávky Pražská, Jihlavská/Čáslavská a Lipiny) je o víkendu pouze
doplňková a je vedena jen v intervalu 2 h nebo v provozně slabších
časech dokonce jen 4 h.

Okružní trasa 2 byla od prosince 
významně posílena a své cestující si našla
Okružní trasa 2 je novinka, která se úspěšně rozjíždí. Spoje na ní

jsou vedeny jen v jednom směru (jak to jednosměrný provoz na přes
centrální náměstí v Přelouči umožňuje) a cestující si tak museli zvyk -
nout, že v některých časových polohách musí třeba ze sídliště k ná dra -
ží vyjet v opačném směru a z opačné strany zastávky, než byli zvyklí.

Mnozí si už na to zvykli a třeba ranní spoje běžně vezou na vlak
ze sídliště přes náměstí 5–10 cestujících. Například spoj s příjezdem
na s odjezdem v 7:30 z náměstí 17. listopadu a příjezdem přes cen-
trum a Masarykovo nám. na žel. st. v 7:38 si za měsíc březen odvezl
128 cestujících. To je cca 6 cestujících na tomto jediném spoji za
průměrný provozní den. Další 1–2 cestující denně jezdí tímto spo-
jem na Masarykovo nám.

Celkově trasa 2 přepravila za březen celkem 2380 cestujících. To
je z celkových čísel hezký počet i s ohledem na skutečnosti, že:
1)  Nejvytíženější ranní spoje do prům. zóny jsou pro obsloužení

celého města vedeny ze záp. části města.
2)  Trasa 2 z žel. st. přes sídliště do města je přibližně 2x kratší než

trasa 1 z žel. st. do Lipin a zpět.

Využití MHD roste 
a začíná se blížit před-COVIDovým číslům

MHD v letošním březnu přepravila z toho 7762 cestujících.
Z to ho 6851 cestujících v pracovní dny a 328 o víkendech (z toho
160 v sobotu a 168 v neděli). Z uvedených údajů vychází, že v prů-
měrný den jelo MHD Přelouč 250 cestujících denně, V pracovní
den se městskou dopravou svezlo v průměru 323 cestujících denně
a o víkendu jich bylo denně v průměru 41 (sobota 40, neděle 42).

                                                                   Ing. Pavel Matouš – 
                                                                  autor a řešitel MHD Přelouč 
                                                                  (mhdprelouc@email.cz)
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Soutěž v třídění odpadů – 
„O PERNÍKOVOU POPELNICI 2021“

V rámci soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů „O PERNÍKO-
VOU POPELNICI 2021“ v kategorii zpětného odběru elektrozařízení, kterou
vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel ob -
sadilo město Přelouč 1. místo a získalo tak 20 000 Kč odměnu a symbolický
perníkový červený kontejner, který osobně na slavnostním vyhlášení pře-
brala starostka města Přelouče a zástupce odboru životního prostředí. Od -
měna bude použita do systému třídění komunálního odpadu a perníková
popelnice je zatím k vidění v kanceláři odboru životního prostředí.

Další zvláštní cenu, kterou jsme získali, byla od kolektivního systému
ELEKTROWIN, ve speciální kategorii za nejvyšší počet odvezených mini-
winů za rok 2021 a město Přelouč tímto získalo dalších 20 000 Kč jako od-
měnu a perníkovou cenu, která je rovněž k vidění v kanceláři odboru ži-
votního prostředí. Nedílnou součástí byla i soška Elektrooskara za nejlepší
obec 2021 za zpětný odběr elektrozařízení.

Sběr, doprava, demontáž a následné využití jednotlivých frakcí zpětné-
ho odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje přínos pro životní
prostředí a úsporu přírodních zdrojů, o čemž vypovídají výsledky vypra-
cované studie, které jsou prezentovány formou spotřeby energie, surovin,
emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 

Z certifikátu, který město Přelouč obdrželo od společnosti ASEKOL, vy-
plývá, že díky množství 43 492 kg elektrozařízení sebraného v roce 2021
v místě zpětného odběru v Přelouči, došlo celkem k úspoře elektrické ener-
gie ve výši 568,02 MWh, 53 859,22 litrů ropy, 27,73 tun primárních surovin
a 2 532,70 m3 vody, Navíc došlo ke snížení produkce skleníkových plynů
o 35,79 tun CO2 a produkce nebezpečných odpadů (snížení okyselování
prostředí) o 2 023,10 kg. 

Když tato čísla převedeme do praxe, tak to např. znamená, že úspora ta-
kového množství ropy (53 859,22 l) se rovná spotřebě stejného množství
potřebného k ujetí 791 731 km v běžném osobním automobilu. Nebo úspo-

ra takového množství vody (2 532,70 m3) se rovná stejnému množství, kte-
ré je spotřebováno při 33 997 sprchováních.

Z osvědčení, které město Přelouč obdrželo od společnosti ELEKTRO-
WIN, vyplývá, že díky množství 80 933 kg elektrozařízení odevzdaného ke
zpětnému odběru a recyklaci v roce 2021 došlo ke snížení produkce skle-
níkových plynů o 952, 25 tun CO2, omezení těžby o 47 448,24 l ropy, úspo-
ře 488 441,65 kWh elektrické energie.
                                                                    M. Kejdanová, odbor živ. prostředí
                                                               zdroj fotografií: RRA Pk

Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost 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 vyho-
dit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme
je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí
denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popel-
nice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně
hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak
proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se na-
chází na nepřístupných 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. 

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných,
plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení
také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou
do životního prostředí. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem městě a ne -
vyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném
dvoře, který je otevřen v pondělí od 13 do 17 hodin, ve středu od 10 do
15 hodin, v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Světelné
zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna
v budově městského úřadu před odborem životního prostředí ve 4. patře.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naše měs-
to zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice fun-
guje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběr-
ných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský
rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo
551 tun světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elek-
trozařízení.

Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % ma-
teriálů ze všech sebraných elektrozařízení. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dal-
šími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Odbor životního prosřed

6/22

PŘELOUČÁCI 
Jubilanti duben
Václav Minařík 80 let

Jubilanti květen
Miloslava Korbelová 97 let
Milada Vlasáková 93 let
Jarmila Kohoutková 89 let
Vladimír Kotland 88 let
Hana Neumannová 87 let
Ladislav Rýdlo 87 let
Ladislav Čermák 87 let
Miluše Charvátová 86 let

Jiřina Kryštofová 85 let
Věra Vacková 85 let
Josef Kvoch 85 let
Helena Koubková 80 let
Jiří Kučera 80 let
Josef Štainer 80 let
Jana Hellingerová 80 let 
Jaroslav Michálek 75 let
Ivana Urbanová 75 let
Božena Jindřišková 75 let
Ivanka Steklá 75 let
Zdeňka Nedělková 75 let
Eva Vančurová 75 let
Václav Voženílek 75 let

Okružní trasa č. 2 MHD Přelouč se chytla
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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Mažoretky byly úspěšné 
na soutěžích

V sobotu 14. 5. 2022 se mažoretky pod vede-
ním Jarmily Pavlíčkové úspěšně zúčastnily soutěží
v Jaroměři a Čáslavi. Zlato si přivezla Eliška Ho-
ráková, Tereza Veselá a Hana Horálková, stříbro
Kristína Balíková, Viktorie Matoušová, Leona

Dob ruská v sólovém vystoupení a Kristína Balí -
ková s Eliškou Chybovou v duu. Bronzovou me-
daili získala Eliška Chybová. Gratulujeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy a města.

Dechový orchestr ZUŠ 
vybrán do prestižního 

stipendijního programu
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč byl pro příští

školní rok vybrán do stipendijního programu
MenArt 2022/23. Během roku bude absolvovat
soustředění s dirigentem a světovým hornistou

Radkem Baborákem a vybraní členové orchestru
se budou podílet na společném orchestru MenArt.
S ním vystoupí na prestižních pódiích festivalů
Smetanova Litomyšl nebo Pražské jaro. Pro členy
našeho orchestru bude spolupráce s panem Ba -
bo rákem obrovská zkušenost. Poděkování za po -
moc s přípravou přihlášení do projektu patří naší
flétnistce Monice Kaplanové.

Michal Chmelař

Ústřední kola soutěže ZUŠ
Po úspěšných okresních a krajských kolech

soutěží základních uměleckých škol se podařilo
třem našim žákům probojovat až do kol celo-
státních. V oboru zpěv to byl Jakub Janovský ze
třídy Jany Bednářové, ve hře na bicí Filip Košťál
ze třídy Jana Pátka a ve hře na trombon Tomáš
Vondrouš ze třídy Michala Chmelaře. Celostátní
kolo v sólovém zpěvu se konalo 30. 4. v Turnově

a Jakub Janovský si z něj odvezl 3. cenu. O týden
později probíhala soutěž ve hře na bicí v Holi-
cích, ve které si Filip Košťál získal 2. cenu. Vítěz-
stvím zakončil Tomáš Vondrouš úspěšná celo-
státní kola v sobotu 21. 5. v Praze. Děkujeme všem
žákům a pedagogům za přípravu a reprezentaci
školy a města.                             Michal Chmelař
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KVĚTEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
PŘELOUČ

I v měsíci květnu byla knihovna plná dětí.
Kromě běžných návštěvníků jsme přivítali třídy
šikovných dětí z obou základních škol při vzdě-
lávacích programech. Prvňáčci absolvovali čte-
nářskou lekci pro nejmenší s knížkou Ustrašená
veverka Barborka. Teta Běta s Evženkou prozra-

dila druháčkům tajemství klíče při osvědčené lek -
ci o písmenkách nazvané Klíčování. Děti z třetí
třídy navštívily program s názvem Poetický slov-
ník a samy si i veršování vyzkoušely. Čtvrťáci se
v rámci lekce Pojďte a poslyšte… dozvěděli více
o regionálních pověstech, které se jen hemží vod -
níky, čerty, vílami a ukrytými poklady. A protože
se již školní rok chýlí ke konci, nesměla chybět
ani zábavná čtenářská dílna s knihou Nejhorší

dě ti na světě, při které si děti vyzkoušely drama-
tizaci příběhu. Před námi je červen a nás čeká pl -
no dalších zajímavých akcí, na které se už teď moc
těšíme.         E.F.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Národní dechový orchestr koncertoval v katedrále
v Hradci Králové

Že patří symfonický de-
chový orchestr jen na pódia
koncertních síní? Kdepak,
Národní dechový orchestr,
který působí na v naší zá-
kladní umělecké škole, umí
zahrát i v katedrále. 

Koncert konaný 15. květ -
na v hradecké katedrále Sva -
tého Ducha byl uveden dvě -
ma korunovačními intráda-
mi od českého skladatele předklasického období Ji řího Ignáce Linky. V těchto
prostorech zaznělo z nástrojů Národního dechového orchestru i dílo jednoho
největších hudebních géniů všech dob Johanna Sebastiana Bacha Arioso. Pů-
sobení orchestru se vyznačuje šířením české dechové symfonické hudby, a tak
nesměla chybět ani hudba Antonína Dvořáka a jeho Legenda č. 4. Následovala
skladba současně žijícího skladatele nizozemského původu Johana de Meije
La Quintessenza. Na závěr zazněly skladby, se kterými jede NDO reprezentovat
Českou republiku na celosvětovou soutěž v holandském Kerkrade, která se ko -
ná jednou za čtyři roky, a ne nadarmo je označována za olympiádu pro hudeb -
níky. Povinnou soutěžní skladbou je Diferencias on an Old Spanish Song od
japonského skladatele ITO Yasuhide. Další hudební dílo, kterým orchestr re-
prezentuje Českou republiku, vybral sám šéfdirigent Národního dechového or -
chestru Václav Blahunek je Two Symphonic Movements od Václava Nelhybela.
Než orchestr odjede na světovou soutěž do Holandska, zahraje ještě v červnu
v sále Pražské konzervatoře a dva koncerty na Žofíně.

Michaela Březinová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

Ústřední kola soutěže ZUŠ – bicí

Ústřední kola soutěže ZUŠ – trombon

Ústřední kola soutěže ZUŠ – zpěv
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Zápis do 1. tříd
V pátek 22. 4. 2022 přivítala naše škola budoucí prvňáčky. K zápisu při-

šlo celkem 102 dětí, 20 z nich žádá o odklad povinné školní docházky. Bo-
hužel se nám letos opět stalo, že jsme nemohli přijmout všech zbývajících
82 žáků. Místo se tak „nedostalo“ na děti, které neobdržely v kritériích pro
přijetí žádný bod nebo jeden bod. Z nich byli ještě čtyři žáci vylosováni a při -
jati. Losování proběhlo za přítomnosti zřizovatele a rodičů. Rodiče nepři-
jatých žáků byli včas vyrozuměni, aby mohli své dítě zapsat na jinou školu. 

1. 6. – 15. 7. 2022 se bude konat ještě zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny.
Jejich počet zatím není znám. Dle aktuálních počtů tak do tří 1. tříd nastou -
pí 70 žáků. Třídními učitelkami jim budou: 1.A Mgr. Renáta Šťastná, 1.B
Mgr. Martina Mrkvičková a 1.C Mgr. Michaela Pavlíková.

S rozdělením dětí do tříd a budoucími učitelkami se děti seznámí 31. 5.
na akci pro předškoláčky „Seznámení se školou“. Uskuteční se od 16.00 v bu -
dově v ul. Kladenská. 14. 6. se uskuteční třídní schůzka rodičů budoucích
prvňáčků.

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru. Budeme se snažit, aby
od nás v roce 2031 odcházel dospívající člověk, který zde získá nejen potřeb -
né vědomosti, ale bude také patřičně tolerantní, empatický a vědomý si to -
ho, že vzdělání je v životě člověka velmi důležité, i když ne to nejdůležitější.

Magda Pacáková, ŘŠ

Revolution train 
Sedmé, osmé a deváté ročníky se

5. května vydaly na nádraží v Přelouči
na projekt jménem Protidrogový vlak.
Ve vagónech přistaveného vlaku se ode -
hrával příběh mladé dívky Petry, která
začala se svými kamarády experimen-
tovat s drogami. Příběh nedopadl dob -
ře, protože Petra a její kamarádi zavinili
pod vlivem drog autonehodu. Ta měla
špatné a trvalé následky, které všem
účastníkům zcela změnily život. Dopo -
ručujeme navštívit tento projekt, pro-
tože ukazuje pravou tvář drog. 

Eva Čapková a Eliška Doleželová, žákyně 8. A

Kytičkový den

Den bláznivých ponožek
11. květen byl také dnem bláznivých ponožek 😊.

Výtvarná soutěž
Eliška Hříšná z 9.A vyhrála ve výtvarné sou -

těži „Hledáme mla -
dého grafi ka“, kterou
pořádalo Gym ná -
zium a Střední od-
borná škola Přelouč.
Báječné 1. místo zís -
ka la v kategorii origi -
nální ztvárnění. Eliš -
ko, gratulujeme 😊.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Básnička na červen… 

… od prvňáčků O ŠKOLE

Škola je nejlepší, 1.B

Škola je nejlepší,
máme ji rádi,
každého vše naučí,
a jsme skvělí kamarádi.

Dostáváme jedničky,
pouštíme si písničky.
Rádi si zacvičíme,
pak se dobře nasvačíme.

Škola, 1.C

Když já ráno vstávám,
snídani si dávám.

Když je čas jít do školy,
sbalím všechny úkoly.

Když zazvoní na svačinku,
ochutnám svou palačinku.

Když nám končí přestávka,
vypíná se pohádka.

Když nám skončí škola, 
jdu domů a volám hurá.

Exkurze do Planetária 
v Hradci Králové s 5. A 

V úterý – hned po Velikonocích – se třída 5. A
vypravila do královéhradeckého planetária. Hlav -
 ní program probíhal v projekčním kině planetá-
ria. Děti zde zhlédly 3 videoprojekce s odborným
výkladem. První program nám představil hvězdy
a souhvězdí. Druhá část byla věnována planetám
a ve třetí části jsme se proletěli nejen na konec
naší galaxie, ale až na konec samotného vesmíru.
Kvůli deštivému počasí jsme se bohužel nemohli
podívat do vesmíru i dalekohledem. Děti si s se-
bou odvezly nejen drobné suvenýry, ale i nové
znalosti a zážitky.

Jazz, jeho vznik 
a vliv na vývoj moderní hudby

Každá generace má svou oblíbenou hudbu
a těžko se jí chápe, že i hudba rodičů a prarodi-
čů byla ve své době tak trochu „rebélií“…

Žáci druhého stupně v pátek 22. 4. navštívili
koncert skupiny Marbo, která je provedla od ko-
řenů jazzu přes jeho vývoj v Americe až k soudo-
bé hudbě u nás. Zazněly písně všeobecně známé
i ty dětem známé méně, v některých si společně
všichni zazpívali a zatleskali, snad si odnesli i nové
vědomosti o vzniku populární hudby, potřebné
v 9. ročníku, ale hlavně si koncert všichni užili!

Děkujeme!

Muzeum hudby v Praze –
žáci 9. A na muzikoterapii

Ve čtvrtek 21. 4. naši deváťáci navštívili Mu-
zeum hudby, které spadá pod Národní muzeum
v Praze. Už samotná cesta do muzea byla krásnou
procházkou starou Prahou přes Václavské náměs-
tí, kolem Národního divadla, podél Vltavy kolem
Muzea Bedřicha Smetany, přes Karlův most až na
Kampu, kde se Muzeum hudby nachází. Náš po -

lední program zahájila prohlídka expozice „Po
stopách historie hudebních nástrojů“ s možností
poslechnout si ukázky jednotlivých nástrojů re-
produkovaně přes sluchátka, na některé nástro-
je si žáci mohli zkusit i sami zahrát. Hlavní částí
programu byl workshop „Muzikoterapie“. Tady
už aktivně spolupracovali s lektorkou, zapojovali
celé své tělo a celou třídní skupinu! Vyzkoušeli si
množství hudebních nástrojů a jejich působení
na lidské smysly, jak pracovat ve skupině s napě-
tím a následným uvolněním. Celou hodinku jsme
pak zakončili krátkou relaxací, do které se pono-
řit bylo pro některé velmi náročné, pro některé
zase největší zážitek…

Všichni si celý den v Praze velmi užili!

Školní slavík –
po třech letech konečně návrat

k tradici…
Téměř pro všechny účastníky to byl tentokrát

nový zážitek… Nejlepší zpěváci a zpěvačky jednot -
livých tříd postoupili do školního kola o nejlepší-
ho zpěváka školy. Ve středu 20. 4. ve 14 ho din se
proto sešlo v učebně hudební výchovy 2. stupně
více než 40 zpěváků 1.–8. tříd. Panovalo tu napě -
tí, trochu nervozita, ale také vzájemná podpora
a hlavně souznění dětí a mladých lidí se společným
zájmem – radostí z hudby! Příjemné odpoled ne
začalo společnou rozcvičkou a rozezpíváním. Pak
už následovalo jedno soutěžní vystoupení za dru-
hým, střídané potleskem… Někteří zpívali samo-
statně bez hudebního doprovodu, někteří si zvolili
klavírní doprovod učitele (nebo svůj vlastní), ně -
kteří využili možností doprovodu karaoke. Celá
soutěž byla jedním velkým koncertem, ale v sou -
těži nakonec porota musí zvolit čísla nejlepší…

Letošními vítězi byli:
V kategorii dívek 1.–2. tříd:
       Natálka Soukupová               z 1. B 
  a  Emilka Zemková                  ze 2. B

V kategorii chlapců 1.–2. tříd: 
       Antonín Kotyza                          z 1. A
V kategorii dívek 3.–4. tříd: 
       Elizabeth Minaříková             ze 3. A
V kategorii chlapců 3.–4. tříd:
       Viktor Pitka                              ze 3. A
V kategorii dívek 5.–6. tříd:
       Andrea Waldhansová               z 5. A 
  a Nela Vašíčková                          ze 6. B
V kategorii chlapců 5.–6. tříd: 
       Denis Tichý                                ze 6. A
V kategorii dívek 7.–8. tříd:
       duet: Eva Říhová                     ze 6. A 
       a Klárka Šetinová              z 8. A
V kategorii chlapců 7.–8. tříd: 
       Vojta Král                                   ze 7. B

Všem vítězům blahopřejeme! 

EKOCENTRUM PALETA
V pondělí 2. 5. se žáci 7. A vydali na exkurzi do

střediska ekologické výchovy Paleta v Pardubicích.
Program s názvem Zdraví na talíři se uskutečnil
ve velmi pěkné nové moderní ekostavbě u Chru -
dimky. S lektorem programu si povídali o tom, co
je a co není zdravá výživa. Potom přišla na řadu
praxe a žáci si sami připravili zdravé občerstve-
ní – pomazánku z červené čočky, ovocný salát, ne -
pečené jahelné kuličky a k pití ovocný čaj. Chut-
nalo všem, o recepty si řekla většina účastníků. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
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Ještě ani nemá občanský průkaz, ale už byl „na
vlastní pěst“ za oceánem. Konkrétně v americ-
ké Atlantě. Řeč je o žákovi ze sekundy Gymnázia
a Střední odborné školy v Přelouči Janu Mace-
lovi, který postoupil z krajského kola soutěže
AMAVET se svým projektem Bruslařky, udrží je
jejich chloupky? A hlavní cena? Zaoceánská ces -
ta a možnost poměřit svůj projekt s vrstevníky
z celého světa. 

Co tě napadlo, když ses dozvěděl, že poletíš
do Ameriky?
Jan Macel: Měl jsem smíšené pocity. Na jednu stra-
nu jsem se těšil, na druhou stranu ve mně zavládly
i určité obavy, třeba jsem měl trochu strach z toho,
jak se budu dorozumívat, zda to všechno zvládnu.
Ale nadšení převládalo. Když jsem pak zjistil, co
všechno cesta obnáší, tak nastoupil mírný stres. 

Mohl bys nám, laikům, vysvětlit, čeho se tvůj
vědecký projekt týkal?
Jan Macel: Projekt se týkal bruslařek a toho, jak
se pohybují. Už jako malý jsem je pozoroval na
vodní hladině a zajímalo mě, proč se po ní pohy-
bují tím zvláštním způsobem. 

Popravdě, pod bruslařkou si představím spíš
ženu-bruslařku, a asi nebudu sám. O jakého
živočicha se vlastně jedná?
Jan Macel: Je to malá vodní ploštice, která se pohy -
buje po hladině a k tomu má uzpůsobené dlou hé
nohy. Můžete ji najít například na hladině sto ja -
tých vod – v naší lokalitě například na mělickém
písníku.

Došel jsi v rámci svého projektu k nějakému
zjištění?
Jan Macel: Zjistil jsem, že bruslařky mají na nohách
systém chloupků, a díky dobré stavbě nohou se
mohou pohybovat po vodní hladině. Kdybyste na
hladinu položili třeba švába, tak se potopí, proto-
že má nízkou hustotu chloupků oproti bruslařce.
A samozřejmě chloupky a stavba nohou nejsou
jediným faktorem, svou roli hraje například po-
vrchové napětí a další faktory. 

Jak ses do soutěže dostal? A bylo těžké uspět
v tak velké konkurenci?
Jan Macel: Já jsem se přihlásil do soutěže AMAVET
neboli Asociace pro mládež, vědu a techniku. Nej -
dřív jsem se přihlásil do okresního kola, které se
konalo na začátku února. V této fázi soutěž pro-
bíhal on-line, takže jsem konkurenci neviděl, ale
vybrali mě, za což jsem nesmírně rád. Poté jsem
postoupil do krajského kola a na vlastní oči viděl,
jak to v soutěži funguje. Nebylo to pro mě lehké.
Ně které soutěžní práce mě doslova fascinovaly.
Jeden účastník například vytvořil systém, který se
dá zabudovat do akvária, a pak se „stará“ o rybič-
ky – měří jim teplotu, tlak a může i vyčistit vodu.
To mě například nadchlo a upřímně se divím, že
do Ameriky neletěl ještě někdo. Myslím, že jsem
nebyl nejlepší a že by si zasloužili i jiní, aby se
mnou letěli. 

Pokud vím, tak ty sis mohl vybírat, kam po-
jedeš. 
Jan Macel: Vyhrál jsem Francii i Ameriku a bylo
na mně, kam chci jet víc. Bohužel nešlo, abych jel
jak do Ameriky, tak do Francie. Já si nakonec vy-
bral tu Ameriku. Přeci jenom taková dálka pro
mě byla zajímavou výzvou.

Vysvětlila ti porota, proč si vybrala právě tebe?
Jan Macel: Prý umím vystupovat a prodat se.

Tak tady je vidět, že i ve světě vědy nezáleží jen
na tom, co umíme, ale také jak to umíme po-
dat. Edison by mohl vyprávět. Když mluvíme
o konkurenci. Kolik lidí se do soutěže zapojilo?
Jan Macel: V Pardubicích bylo přes 80 projektů.
V mé kategorii jich bylo několik desítek, myslím,
že jich bylo okolo 70. Účastnili se jedinci, dvoji-
ce, ale mezi přihlášenými projekty byly i trojice. 

O to je to větší úspěch, když jsi uspěl jako pou-
hý jedinec. Asi to musel být velmi náročné.
Kolik času jsi vlastně svému projektu věnoval,
dokázal bys to spočítat?
Jan Macel: Moje paní učitelka biologie Doubrav-
ka Vavrečková mi toto téma navrhla před rokem
v červnu, takže to jsem si začal načítat literaturu.
Ale v červenci a na začátku srpna jsem začal brus -
lařky sbírat. Na projektu jsem pak docela inten -
ziv ně pracovat až do konce ledna letošního roku.

V čem konkrétně spočívala ta práce? Chodil
jsi po Mělicích se síťkou a chytal broučky?
Jan Macel: Ve své podstatě to tak bylo. Nejdřív
jsem musel poměrně hodně věcí načíst. Pak ná-
sledoval odlov bruslařek. Bruslařky jsem musel
chytit do síťky, pak jsem je odnesl do naší školní
laboratoře, kde jsem je zkoumal pod mikrosko-
pem, vše jsem si zapisoval a pak jsem materiál
zpracovával. To bylo poměrně náročné. Týdně to
bylo mnoho hodin práce „navíc“ ke studiu.

Jaká byla cesta? Letěl jsi sám, nebo jsi měl s se-
bou doprovod?
Jan Macel: Neletěl jsem úplně sám. Naše skupinka
měla pět členů – pana Medřického, který je před -
sedou asociace, dále s námi letěla paní Janošová,
asistentka pana Medřického. A také s námi letěly
ještě dvě středoškolačky, které se účastnily soutěže
ISEF neboli International Science Engineering Fair.

Co se týče cesty, tak do Amsterodamu to by-
lo v pohodě, dvě hodiny v letadle nejsou nic. Ale
z Amsterodamu to bylo trochu horší. Seděl jsem
u motorů, takže hluk mi nedovolil moc usnout…

A co časový posun?
Jan Macel: Překvapilo mě, že jsem s tím byl do-
cela v pohodě. Nazpátek to bylo horší, v neděli
jsem vstal okolo poledne, ale v pondělí už jsem
byl odpočinutý. 

Asi mladý organizmus… Kde jsi v Americe byd -
lel? V nějaké hostitelské rodině, nebo v hotelu?
Jan Macel: V hotelu. Byl to takový malý apartmánek.

A nechyběla ti rodina?
Jan Macel: Na stesk nebyl čas. (smích)

Jak probíhala samotná soutěž? Jaké z toho
máš pocity. 
Jan Macel: Výborné. V sobotu jsme přiletěli a v ne -
děli odpoledne byl zahajovací ceremoniál, kde
jsme se dozvěděli všechno podstatné. V pondě-
lí, v úterý a ve středu jsme měli čas na výlety a na
poznávání přírody a památek. Ve čtvrtek jsme
pak prezentovali projekt. 

Jaký je tvůj nejsilnější zážitek z USA?
Jan Macel: Určitě mě nadchlo Georgia Aquarium,
kde byl podmořský tunel. Před sebou jsem viděl
žraloky, tuleně, platýze. Mohli jsme si i na platýze
sáhnout, což byl pro mě nesmírný zážitek. 

Co ti účast v soutěži kromě toho, že ses podí-
val do Atlanty, dala?
Jan Macel: Určitě to, že ještě musím vypilovat
angličtinu. Když máte v týmu dvě Američanky,
jednu Irku a Španěla, tak je obtížné se vzájemně
dohodnout. Zvlášť když Američani hodně drmo -
lili. Přiznám se, že jsem jim občas nerozuměl. 

Máš už teď nějaké plány do budoucna? Chtěl
by ses biologii věnovat i v dalším studiu?
Jan Macel: Chtěl bych být lékařem na jednotce
intenzivní péče, takže si myslím, že biologie mě
bude provázet celým životem. 

Ondřej Vojtěch
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Je čtvrtek 12. května 2022 dvě hodiny po poled-
ni a na čerstvě posečené trávě pozemku Gymná -
zia a Střední odborné školy v Přelouči panuje
slavnostní nálada. Elegantně oblečení návštěvní -
ci se usadili na rozestavěných židlích a upírají
své zraky na improvizované pódium. Že se tu
pořádá důležitá akce, dávají najevo i dva luxus-
ní vozy sponzorů soutěže, bannery s logy part-
nerů, ale především vystavené práce nadaných
mladých výtvarníků. Za pár okamžiků to vy-
pukne: vyhlašování výsledků 3. ročníku soutěže
Hledáme mladého grafika. 

Nelehká cesta se sladkým cílem
„Když jsem se stal ředitelem školy, chtěl jsem vy-

tvořit nějakou akci, která bude školu nejen propa-
govat, ale zejména bude podporovat mladé talenty.
A to, že do soutěže chodí každý rok víc soutěžních
prací, mi naznačuje, že sázka na soutěž mladých vý -
tvarníků a grafiků byla dobrou volbou,“ pochvaluje
si ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Gra -
fické Miroslav Pavlata. Sedíme v jeho pracovně, kte -
rá i přes svou prostornost působí trochu stísněným
dojmem. Mohou za to krabice a igelitové tašky
naplněné cenami pro soutěžící. I přes poměrně ne -
lehký start soutěže, jejíž počátky sahají těsně před
nelehkou covidovou dobu, se podle něj podařilo
získat partnery, kteří se nebojí věnovat hodnotné
dary. „Letos mohli soutěžící vyhrát skutečně zají-
mavé ceny. Rozdávali jsme například grafické tab -
lety, mobilní telefony, poukázky na nákupy a hlav-
ní cenou byl velmi solidní notebook,“ vypočítává
Pavlata ceny v uplynulém ročníku. 

Letošní téma se týkalo bublin
Škola se snaží volit každoročně téma s přesa-

hem. Loni se například žáci základních škol snažili
uchopit zadání Země v roce 2050. O tom, že jsou
mladí lidé vnímaví k problémům dnešní společ-
nosti i přírody, tehdy svědčila řada obrázků a pra -
cí s ekologickou nebo celospolečenskou temati-
kou. Zadání pro třetí ročník znělo Já a moje bublina.
„Každý máme svou bublinu. A toto téma je tako-
vé kreativní, žáci v něm mohli ztvárnit to své já.
Téma jsme vybírali v době, kdy už se žáci vrátili té-
měř po roce a půl zpět do škol. Tak nás zajímalo,
jestli se v tomto tématu odrazí i distanční výuka,“
přibližuje téma uplynulého ročníku porotkyně
a zároveň autorka námětu Kateřina Rajmová. 

A téma skutečně rezonovalo. Odborná poro-
ta vybírala z prací od 746 žáků ze 48 základních
škol. „Ta čísla jsou krásná a já z toho mám obrov -
skou radost,“ září nadšením ředitel Pavlata. „Přeci
jenom jsme měli trochu obavy, zda žáci po pan-
demii trochu nezleniví. Ale naštěstí se naše obavy
nenaplnily,“ dodává Pavlata. 

A kdo porotu nejvíce zaujal? Vybrat nejlepší
výtvor bylo prý náročné. „Tento rok přišlo mno-
hem více výtvorů než v minulém roce a navíc větši-
na z nich byla opravdu výborně zpracovaná. Bylo
těžké vybrat top 20. Navíc někdy práce byly oprav-

du velmi emotivní a velmi často se opíraly o téma -
ta jako je sebeláska, mentální zdraví nebo problé -
my v rodině,“ uvádí mladý učitel a zároveň jeden
z porotců Michal Rak. 

Přes velký počet kvalitních prací se ale porota
musela na těch nejlepších výtvorech shodnout.
V kategorii 2. stupeň základních škol ji nejvíce oslo -
vila práce třináctileté Elišky Brabcové ze Základní
školy v Hlinsku. Ta podle svých slov tvoří intuitiv -
ně. „Maluji, jen když mám určitou náladu. A při
tvorbě se snažím odprostit od toho, co je reálné.
Prosté jsem vzala vodovky a nechala se vést,“ říká
mladá výtvarnice. „Obraz bych nazvala ‚Můj vlast -
ní portrét‘. Ale ne portrét mě samotné, ale spíš
mých emocí, mého rozpoložení,“ dodává. 

Příští ročník se zaměří na přírodu
Součástí slavnostního vyhlášení výsledků sou -

těže byla i vystoupení žáků pořádající školy. V pře -
stávkách mezi vyhlašováním tak zazněly skladby

vážné i populární hudby. Svoji hru na klavír před -
stavily žákyně Magdalena Sobotková, Karolína
Cha ritaki, Anna Strnadová nebo Veronika Želez-
ná. Kytaru nebo zpěv pak předvedli Tomáš Rosen-
berger, Karolína Doležalová nebo Aneta Pospí-
chalová. Ceny předali zástupci zřizovatele školy
a sponzorů soutěže. A ředitel Miroslav Pavlata v sa -
motném závěru vyhlásil i téma pro další ročník,
které zní Příroda, mocná, nebo nemocná?. „Toto
téma jsme vybrali z důvodu aktuálního problému
klimatické krize, kterou způsobuje člověk spalová-
ním fosilních paliv. Chtěli jsme tak přimět novou
generaci, aby se o tuto problematiku začala více
za jímat. Jsme rádi, že máme možnost tímto způ-
sobem nahlédnout do smýšlení dětí a teenagerů
a ve lice se těšíme na jejich zpracování tohoto těž-
kého tématu,“ uzavírá autorka tématu a další po-
rotkyně soutěže Veronika Mroviecová.

Ondřej Vojtěch

Výsledky 3. ročníku 
soutěže Hledáme mladého grafika
Kategorie
1.   Hlavní kategorie (2. stupeň ZŠ)
2.   Kategorie 1. stupeň ZŠ
3.   Cena diváků – veřejné hlasování 
     na Fb profilu školy
4.   Originální zpracování
5.   PC zpracování
6.   Základní škola, ze které přišlo do soutěže
     nejvíce obrázků

Kategorie 2. stupeň ZŠ
1. místo – Eliška Brabcová (ZŠ Hlinsko)
2. místo – Kryštof Hebelka (ZŠ Žďárná)
3. místo – Kateřina Lipertová (ZŠ Štefánikova
                   Pardubice)

Kategorie 1. stupeň ZŠ
1. místo – Lukáš Tichý – ZŠ Slatiňany
2. místo – Magdalena Kozáková – 
                   ZŠ Pardubice – Svítkov
3. místo – Jiří Stehno – ZŠ Bojanov

Originální zpracování
1. místo – Eliška Hříšná – 
                   ZŠ Smetanova Přelouč
2. místo – Karolína Karešová – 
                   ZŠ Štefánikova Pardubice
3. místo – Tereza Dvořáková – 
                   ZŠ Pardubice Svítkov

Kategorie cena diváků
Kryštof Hebelka – ZŠ Ždárná

Kategorie PC zpracování
1. místo – Ladislav Horák – ZŠ Býšť
2. místo – Magdalena Tymelová – 
                   ZŠ Nový Hrádek
3. místo – Adriana Brandýsová – 
                   ZUŠ Němčice nad Hanou

Nejvíce přihlášených prací
1. místo – ZŠ Staňkova Pardubice (128 prací)
2. místo – ZŠ Heřmanův Městec (91 prací)
3. místo – ZŠ Pardubice Svítkov (65 prací)
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE Myslím, že biologie mě bude provázet po celý život

Mladí grafici zachytili své bubliny. A my už víme, kdo nejlépe
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Jaro v Tupesích Pálení čarodějnic 30. 4. 2022

Fotografie dodal P. Hrdý (DDM Přelouč)Fotografie dodal Petr Šurkala
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Pokračování projektu 
Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč
Místní akční skupina Železnohorský region, z.s., ve spo-

lupráci s městem Přelouč a dalšími zástupci z území,
pokračuje v realizaci významného projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč (MAP III), číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0022928.

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělá-
vání v mateřských a základních školách. Projekt je realizován
od května tohoto roku a poběží až do listopadu 2023. 

V rámci MAP vzniklo v území mnoho nových aktivit, které
se dají stále volně využívat. Vydejte se se svými dětmi, žáky či
rodiči i prarodiči na výpravy za dobrodružstvím – na našich
webových stránkách si pouze vyberte téma, stáhněte si ma-
nuál a výlet může začít. Vaří vaše děti rády? Vyzkoušejte naše
videa s recepty na zdravé vaření z regionálních surovin.

Veškeré informace jsou zveřejňovány na webu MAS Želez -
nohorský region www.zeleznohorsky-region.cz v sekci Akti-
vity – Vzdělávací. Ke komunikaci v území je zřízen facebooko-
vý profil projektu MAP v ORP Přelouč.

Tým MAS Železnohorský region
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Na komíně chvaletické elektrárny
se vylíhli tři mladí sokoli

Chvaletice 18. května 2022 – Budka pro sokoly na ko-
míně chvaletické elektrárny letos ožila. Pár sokolů stě-
hovavých tu zahnízdil a vyvedl mladé. Tři mladí sokoli
si ve hnízdě pobudou ještě minimálně dva týdny. Další
měsíc je rodiče budou učit létat. Na komíně Elektrárny
Chvaletice jsou budky pro sokoly už od roku 2017. 

Projekt v Elektrárně Chvaletice probíhá ve spolupráci se společností ALKA
Wildlife, která se zabývá mimo jiné dlouhodobým monitoringem a podporou
hnízdění sokolů na lidských stavbách, většinou právě na komínech průmys-
lových areálů a elektráren. Mladí sokoli se v Elektrárně Chvaletice vylíhli v bud-
ce ve výšce 130 metrů nad zemí. Pár se zde zdržuje již od roku 2020, ale k hníz -
dění došlo poprvé až letos. Loni se totiž ukázalo, že v budce jim chybí keramzit
a poté, co jim ho chvaletičtí lezci doplnili, již k úspěchu nic nechybělo. Lákadlo
na pohodlí zabralo a kolem komína už krouží šťastný rodičovský pár. Jejich
potomky, dva samečky a jednu samičku, ornitolog Václav Beran ze společnos -
ti ALKA Wildlife okroužkoval. „Jsou to krásná zdravá mláďata a mají se čile
k svě tu,“ pochválil juniory Václav Beran. 

V budce o dvacet metrů níže letos nikdo nehnízdí, rády by to určitě zkusily
poštolky obecné. Sokoli si ale střeží i druhou budku. Poštolky proto zahnízdily
na dalších místech chvaletické elektrárny. Se sokoly si ale nijak překážet ne-
budou. „Sokoli se pohybují ve vyšší výšce než poštolky a potravu loví pouze
v letu. K hnízdění potřebují klidné místo, kam se nedostane člověk. Oproti tomu
poštolky využívají spíše dutiny na rozmanitých stavbách, například větrací šach-
ty, průduchy na půdy, výklenky či římsy a loví především drobné savce,“ ujistil
Václav Beran. 

Ke hnízdění zve pohodlná budka sokoly stěhovavé také na komíně další
elektrárny ze skupiny Sev.en Energy, a to v Počeradech. I tady výšiny nad elekt-
rárenským zařízením křižují kromě sokolů poštolky obecné. 
                                                     čerpáno z Tiskové zprávy Evy Maříkové, 
                                                        komunikační manažerka společnosti Sev.en
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Je pravda, že na to krásné slunečné jaro jsme si museli letos trochu po -
čkat, ale stálo to za to! Díky poloze našeho Domova, který je zasazen do
krásného lesoparku, si mohli klienti naplno vychutnat krás přírody i hře-
jivých paprsků slunce. 

Venku jsme si užili oslavu čarodějnic, při které nechyběla řada soutěží
i oblíbená pochoutka – opečené buřty podávané s vychlazeným pivem.

Přívětivé počasí nás s klienty vy-
lákalo k nejedné procházce, obzvláš-
tě ta s názvem „Pojďme spolu do svě -
ta“ se vydařila na jedničku. Celkem
se zapojilo 32 klientů, kteří po svých
či na vozíku zdolali úžasných 12 km
a 750 m. Byla to skvělá příležitost ne -
 jen k protáhnutí těla a osvěžení mysli,
ale také k seznámení s novými přá teli.

V květnu jsme se také s našimi klienty vydali do zahrady na sběr pampe-
liškových květů, abychom si z nich udělali lahodný i léčivý sirup. Využívat darů
přírody nás moc baví, obzvláště výroba domácích sirupů, ať už z pampelišek,
šeříku, levandule, nebo lípy patří k oblíbeným kratochvílím našich dam a pánů. 

Příroda prostě k člověku patří a když jsme k ní blíž, cítíme se hned lépe
na těle i na duši. To by Vám bez zaváhání posvětil nejeden klient našeho
Domova.                                                     Domov u fontány

Jaro si užíváme plnými doušky
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Adaptační skupina v Jakub klubu

Skatské pouto vydrží
27 let po svém založení se (po dvou odloženích kvůli pandemii)

v počtu téměř 50 lidí sešli na tradičním výročním ohni členové, blízcí
a potomci dříve až šedesátičlenného roverského oddílu dospívajících
skautů, který pod jménem Živel 10 let působil v Přelouči a byl jedním
z největších a nejaktivnějších v Česku. Rádi jsme se sešli, zazpívali a za -
vzpomínali u výročního ohně v Přelouči, i když někteří z nás, co při-
jeli, už žijí hodně daleko.

P. Matouš

Víkendovka skautek v Litomyšli 
V pátek 22. 4. jsme se vlakem vydali do města zapsaném na sezna-

mu UNESCO. Večer jsme se ještě stihli seznámit se skauty z Prahy, se
kterými jsme se na výpravu vydali. Ráno začalo svižnou rozcvičkou
v zámecké zahradě. Dopoledne jsme strávili procházkou s hraním růz-
ných her, které jsme zakončili našimi oblíbenými, Píšťalkou a Na krále.
Odpoledne jsme poznávali krásy Litomyšle od zámku přes arboretum
až po hřbitov, zároveň jsme museli za krabičku sirek vyměnit co nej-
lepší věc. Večer jsme si zahráli na Partičku, zazpívali s kytarou a zhlédli
film. V neděli už nás čekala jen cesta domů. Víkend jsme si užili a třeba
se ještě uvidíme i se skautkami z Prahy.

I. Mrvíková

Květnové etapy se účastnili čtyři poutníci.
Hromadnou dopravou jsme dorazili v 9.00
do Ruprechtic ke kostelu sv. Jakuba Většího,
odkud jsme po požehnání od broumovského
děkana Martina Lanži vyšli směr Broumov.
Následoval náročný, ale velmi zajímavý, vý-
stup a sestup přes krásné Broumovské stěny
a kolem 16.00 jsme došli do Police nad Metují.
Zde jsme se sešli s bývalým farářem přelouč-
ské farnosti Ľubomírem Pilkou, který nyní
působí v polické farnosti (je autorem zde uve -
de né fotografie). Tady jsme tuto etapu za-
končili a vlakem v 16.44 odjeli zpět do Pře-
louče. Celkem jsme ušli asi 22 km. 

V sobotu 18. června budeme pokračovat
dalším úsekem z Police nad Metují do Čes ké

Skalice. Sraz účastníků je v 9.00 v Polici nad Me -
 tují u kostela Nanebevzetí Panny Marie, dél -
ka trasy je 33 km. Vlak z Přelouče jede v 5.45.
Zpáteční cesta je možná opět vlakem z želez-
niční stanice Česká Skalice. Zvažujeme také
kratší trasu, sledujte naše facebookové stránky.

Členové oddílu obdrží za registrační po -
pla tek 200 Kč tzv. credenciál, do kterého si
budou moci zapisovat ušlé trasy, případně do
něj obdrží razítko toho kterého kostela, který
po cestě navštívíme. Více informací lze získat
na e-mailu kumstyr@atlas.cz nebo na face-
bookových stránkách (Centrum svatojakub-
ských poutníků Přelouč).

Matěj Pešta, 
Orel Přelouč

č
e

rv
e

n
 2

0
2

2

6/22

Napsali nám
P

ře
lo

u
č

sk
ý

 R
O

Š
T

20

ČERVEN 
v JAKUB KLUBU

V klubu je neustále plno a živo, denně klub
navštíví přes 20 dětí. Děti využívají sportovní
aktivity ve velké míře – trampolínu, fotbal,
basketbal…. Pohyb je důležitý pro jejich zdra -
ví a děti si vybíjí svou energii. I přes tak velký
počet dětí, co do klubu chodí, se nám poda-
řilo zrealizovat vaření. Děti si již téměř bez na-
ší pomoci udělaly např. pizza šneky, kteří jim
moc chutnají. 

V květnu jsme si uklidili zahradu, aby byla
hezčí. V klubu se děti věnují tvořivým činnos -
tem. Vyráběly přáníčka pro maminky, aby jim
udělaly radost a vyjádřily, jak je mají rádi. Vy -
rábí také náramky, brože, šijí nebo tvoří z bar -
viček na sklo. Pro děti z Ukrajiny jsou barvičky
na sklo nové. Činnost klubu je opravdu pestrá
a velkou podporou jsou dobrovolníci a prak -
tikanti, kteří věnují svůj čas dětem. Děti to vel -
mi vítají, proto bych jim ráda poděkovala. 

V červnu se zaměříme na aktivity týkající
se první pomoci a jiným běžným činnostem,
při kterých si děti zlepšují své dovednosti.
Ukrajinské děti se budou s námi během všech
aktivit nadále učit česky. Musím je velmi po -
chválit, že jsou snaživé a v jazyce se opravdu
zlepšují. Všechny děti budou mít teď v červnu
poslední možnost si zlepšit známky, což bu-
de též naší náplní. Doučování probíhá každý
den. A protože se prázdniny rychle blíží, jsou
přípravy v plném proudu. Provozní doba bu -
de opět posunuta na 10.00 – 15.00. Čeká nás
mnoho zážitků a sportovního vyžití. Zkrátka
– děti se mají na co těšit. ☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí 

Adaptační skupina v Jakub klubu

Situace, která je na Ukrajině, ovlivnila mno -
ho národů a Česká republika není výjimkou.
Na příchod ukrajinských uprchlíků musíme
reagovat, je třeba jim pomoci se začleněním
do naší společnosti, pomáhat jim v mnoha
oblastech zvládnout danou situaci. Je důle-
žitá individuální práce.

V Jakub klubu jsme se rozhodli vytvořit
adaptační skupinu pro děti, které přichází
z vá lečných oblastí a nástup do školy pro ně
není jednoduchý. Skupina začala fungovat
po slední týden v březnu, a to vždy od PO–PÁ
v čase 8:00 – 12:00. Do skupiny nám chodí
kaž dý den 4 děti. A již nyní můžeme zhodno-
tit její úspěšnost. Ve skupině se střídají 3 pra -
covnice. Cílem je, aby se děti naučily komuni -
kovat v českém jazyce a v září nastoupily na ZŠ.
K výuce využíváme několik učebnic pro cizin-

ce, obohacujeme jejich slovní zásobu pomocí
obrázků. Již jsme probrali mnoho témat – ško -
la, nákupy, oblečení, medicína… Učíme je ta-
ké formou názorných ukázek, psaní, pracov-
ních listů. Jejich znalosti pak ověřujeme testy.
A výsledky jsou znát. V českém jazyce udě-
laly obrovský posun, hovoří českým jazykem
(i když s chybami), ale také pracovníkům rozu -
mí. Při komunikaci s nimi využíváme ruský ja-
zyk a také mobilní aplikaci. Děti jsou velmi sna -
 živé, chtějí se učit a to je značná část úspěchu.

Součástí práce adaptační skupiny je roz-
víjet talent dětí. Ukázalo se, že děti jsou velmi
šikovné na tvoření a malování. Jejich obrázky
nám zdobí klub. Děti jsme vzali před Veliko-
nocemi na výlet do Záchranářské stanice Pa -
síčka, aby měly zážitky, setkaly se s jinými dět -
mi a navazovaly komunikaci. Děti jsme učili
poznávat Přelouč při procházkách a učili jsme
je nakupovat. I při těchto aktivitách procvi-
čujeme český jazyk, takže běžná procházka
se pak stává velmi zábavnou. V klubu si děti
zpříjemňují chvíle oblíbenou trampolínou. 

V klubu je učíme i vařit jednoduchá česká
jídla. Jahodové knedlíky měly obrovský úspěch
a bylo nám přislíbeno, že až se vrátí na Ukraji-
nu, tak je budou vařit a říkat, že mají tajný re -
cept z ČR. ☺Odměnou nám je, že děti dělají
pokroky a líbí se jim u nás. Neskrývají vděk.
                 Romana Backová Zittová, 
                 koordinátorka adaptační skupiny

Příměstský tábor 
pro děti z Ukrajiny

Během prázdnin plánujeme organizovat
příměstský tábor na faře. Pravděpodobně
4 týdny v termínu 18. 7. – 12. 8. 2022. 

PODĚKOVÁNÍ STUDENTŮM GYMNÁZIA
V dubnu jsme od vedení Gymnázia a SOŠ

Přelouč a zástupců Klubu přátel školy převza-
li dar ve výši 12 000 Kč na činnosti pro děti
z Ukrajiny. Finanční prostředky získali stu-

denti prodejem svých speciálních plátěných
tašek s potiskem motivů s tématikou Ukra-
jiny. Potisk navrhli studenti grafici. Potěšilo
nás jejich rozhodnutí využít výtěžek dětem
z Ukrajiny v Přelouči. 

Vedení gymnázia nám pak umožnilo oslo-
vit studenty kvinty a septimy s možností při -
pravit prázdninový program pro ukrajinské
děti. Studenti ve skupinách přemýšleli, co za-
jímavé můžeme pro děti připravit. Je skvělé,
že většina oslovených studentů se chce i za-
pojit do realizace svých nápadů! 

Co společně podnikneme? Vybereme ně -
které z nápadů: výlet do Prahy s návštěvou
ZOO a české restaurace s ochutnávkou čes -
kého jídla, výlet do Fajnparku v Chlumci nad
Cidlinou, celodenní výlet do Choltic, kde si
s dětmi zahrajme discgolf a vyzkoušíme moto -
káry nebo koloběžky, výlet do Kladrub, výlet
na kolech do Brloha s prohlídkou zkameně-
lin trilobitů, pak rozhledny Barborka a zmrz -
li ny v Cholticích, pak jedno odpoledne na
Mě licích a návštěva ZOO ve Dvoře Králové.
Další skupina navrhla sportovní odpoledne
pod par  kem a zajímavý nápad byl uspořádat
mód ní prohlídku. ☺

SBÍRKA BĚHEM ČERVNA
Na aktivity s ukrajinskými dětmi budeme

potřebovat další vybavení. Pokud máte ve
sklepě dětská kola, in-line brusle, dětské
přilby a chrániče, které nepotřebujete, mů-
žete nám je darovat. První týden tábora je
budeme s dětmi čistit a opravovat a pak po-
užívat na výlety po okolí. Dále pro děti sbírá-
me různé stavebnice, lego, barvy, papíry…
Ty jim pak poskytneme „domů“. Prázdniny
budou pro ně dlouhé a jejich mámy většinou
pracují v Kiekertu nebo MPH na směny. 

Věci můžete přinést během června do Ja-
kub klubu na Českobratrské 90 (u Billy), ne-
bo zavolejte na tel. 731 402 371 a domluvíme
se na převzetí. 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Pokud budete mít o prázdninách čas

a chtě li byste se zapojit, kontaktujte nás mai-
lem na charita.prelouc@gmail.com nebo na
tel. 731 402 371. Stačí pomoc i 1 nebo 2 dny ☺

Zdenka Kumstýřová, ředitelka 

Přednáška pro dobrovolníky 
a zájemce

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 připravujeme před -
nášku naší dobrovolnice Jitky Pavlíkové, dok -
torandky AV ČR, na téma Geny a morálka.
Akce proběhne v Galerii a vinotéce u Kotýn-
ků od 16.00. Srdečně zveme, vstup volný. 

6/22

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Pozvánka na červnovou pouť turistického oddílu přeloučského Orla
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Pravidla silničního provozu 47
Další změna zákona týkající se cyklistiky je vztažena k předjíždění.

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet
bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíž-
dění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového
vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného
vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rych -
lostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstu-
pu při předjíždění cyklisty nejméně 1 m. Tato zákonná úprava je ale
poměrně nešťastná. Jednak bude daný odstup v praxi nezměřitelný
a v případném přestupkovém řízení neprokazatelný. A zadruhé, pev-
ně stanovená vzdálenost bez vztahu k dalším vlivům rozhodně bez-
pečnost cyklisty nezajistí. Kritériem bezpečného odstupu podle zá-
kona není skutečná rychlost předjíždějícího motorového vozidla či
rozdíl v rychlosti předjíždějícího, ale rychlost, která je v daném úseku
nejvýše dovolená. To znamená, že pokud by například řidič motoro-
vého vozidla v rychlosti 30 km/h předjížděl cyklistu, bude podle toho,
v jakém úseku komunikace tak činí, jednou platit bezpečný boční
odstup 1 m a jindy 1,5 m. Naopak bezpečný odstup 1 m bude formál-
ně platit i tehdy, když řidič předjíždějícího motorového vozidla, pře-
kročí nejvyššího dovolenou rychlost 30 km/h. A krom všeho výše uve-
deného, spoléhá zákon na dobrý odhad řidiče, který je však u lidí
velmi různě nedokonalý a tolerance rozdílu hodnot ve výši 0,5 m těž-
ko splnitelná. Snad jedině v případě, kdy motorové vozidlo při před-
jíždění cyklistu srazí, bude možno přestupkovým orgánem nedodrže -
ní odstupu přidat k tíži předjíždějícího řidiče. To už ale pro cyklistovu
bezpečnost příliš neznamená.  
                                                                   Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
                                                                  dopravní specialista
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2022 celkem 243 658 uchazečů
o za městnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,3 %. Míra
nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU
(za březen) nejnižší v celé EU a to 2,3 % (průměr EU 6,4 %). Nezaměst-
nanost se stále drží na relativně nízkých číslech. Ze strany zaměstna-
vatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vy -
soce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných
řemeslnících. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu v Ústec -
kém kraji (5,3 %), Moravskoslezském kraji (4,9 %) a dále v Karlovarském
kraji (4 %). Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém
kraji (2,3 %).

Informace o nezaměstnanosti –
Pardubický kraj – duben 2022

K 30. 4. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Par -
dubicích celkem 8 122 UoZ. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,3 %.
Měsíční pokles byl zaznamenán ve všech 4 okresech. Meziměsíční ná-
růst nezaměstnaných nebyl zaznamenán v žádném okrese. Kraj evido-
val celkem 18 688 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní
místo připadalo v průměru 0,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Svi-
tavy (0,6) a Chrudim (0,5). V Pardubickém kraji je aktuálně evidováno
444 občanů Ukrajiny – zájemců. 2 osoby se zaevidovali jako uchazeči
o zaměstnání. Jejich počet se postupně snižuje – k 30. 4. 2022 bylo těch-
to zájemců 464.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zve -
řejněny na internetové adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

Informace o nezaměstnanosti –
okres Pardubice – duben 2022

K 30. 4. 2022 bylo evidováno 2 751 osob. Podíl nezaměstnaných osob
na obyvatelstvu klesl na hodnotu 2,2 %. Na poptávkové straně trhu prá-
ce bylo k 30. 4. 2022 evidováno celkem 8 307 volných pracovních míst.
Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pouze 587, tj. 7,1 % míst

bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 720 pozic pak mohli zaměstna-
vatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. Volná místa jsou nabízena
zejména v odvětví profesní činnosti a agentury, stavebnictví, elektro-
technika, obchod a pohostinství. Na jedno volné místo připadalo v prů -
měru 0,3 uchazeče. 

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2022 byla v obcích re-
gionu Přeloučsko: Morašice 7,5 % (3), Turkovice 7,1 % (13), Sovolu-
sky 6,0 % (6), Tetov 5,1 % (5), Zdechovice 5,0 % (24), Žáravice 4,7 % (3),
Labské Chrčice 4,6 % (7), Vápno 4,5 % (4), Stojice 4,4 % (6).

Na kontaktním pracovišti v Přelouči podalo žádost o evidenci zájem-
ce o zaměstnání od března 2022 celkem 57 občanů Ukrajiny. Aktuál ně
k 30. 4. 2022 bylo v evidenci 24 občanů Ukrajiny – zájemců o zaměstnání.

Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete
informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kontakty
na pracovníky a další informace.

Kontakty na pracovníky Přelouč:
https://www.uradprace.cz/web/cz/prelouc
vedoucí                                                                               950 144 407

martina.malinska@uradprace.cz
zprostředkování zaměstnání                                  950 144 401–406
NSD – hmotná nouze                                              950 144 520/503
SSP                                                                       950 144 501/502/504
příspěvek na péči                                              950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)                                                     950 144 506

Zpráva z podkladů ÚP

název
Uchazeči o zaměstnání

(UoZ) celkem
Podíl nezam. 

na obyvatelstvu v %

Přelouč 208 3,0

Chvaletice 82 3,7

Břehy 35 5,1

Choltice 19 2,3

Aktuality 
Městské policie Přelouč

Podnapilý bezdomovec 
byl vyveden z restaurace

Na železniční stanici v Přelouči přišel muž
a oznámil personálu, že byl napaden. Na místo
byla přivolána hlídka MP. Ta zjistila, že se jedná
o již známého a problémového bezdomovce. Jak
se šetřením na místě ukázalo, muž nebyl nikým
na paden, pouze byl vykázán z nedaleké restau-
race, kde obtěžoval hosty. Strážníci podnapilého
muže vyzvali, aby opustil prostory nádraží, posbí -
ral si svoje věci a odešel. Jelikož muž výzev neupo -
slechl, byl za použití hmatů a chvatů vyveden. 

Podnapilý muž rozbil balkonové dveře, 
aby se dostal domů

Strážníci byli přivoláni k partnerské hádce. Že -
na nechtěla pustit svého přítele domů, když se
v podnapilém stavu vracel z restaurace. Ten rozbil
balkonové dveře, aby se dostal do bytu. Následně
údajně napadl přítelkyni. Záležitost nebylo mož -
né dořešit na místě, protože žena své tvrzení ně-
kolikrát změnila. Nakonec se rozhodla, že odejde
spát k otci. Ráno moudřejší večera. 

Házel po sousedovi a na přivolané muže zákona
kameny a pneumatiku

Strážníci spolu s hlídkou místního oddělení
Po licie museli použít slzotvorný prostředek proti
agresivnímu muži. Ten nejdříve házel po sousedo -
vi kamení a následně po přivolané hlídce MP dal-
ší předměty, jako pneumatiku, trubku apod. Poté
se zamknul v osobním automobilu. Jelikož hrozi -
lo, že bude ve svém nebezpečném jednání pokra -
čovat a také z důvodu ochrany jeho samot né ho,
museli muži zákona použít slzotvorný prostře-
dek. Ten ho donutil opustit vozidlo. Přivolaná
záchranka muže odvezla do nemocnice v Par-
dubicích na oddělení psychiatrie.

O několik dní později přišel na služebnu otec
výše uvedeného muže a sdělil, že se syn vrátil
k němu domů, i když zde nemá bydliště, a nechce
odejít. Požádal hlídku o pomoc. Strážníci vyjeli
na místo. Tentokrát muže nalezli na střeše domu.
Po krátkém přemlouvání muž ze střechy slezl.
Tak že tentokrát se to obešlo bez potíží.

Strážníci spolu s hasiči vysvobodili srnce
Srnec zaběhl do zahrádkářské kolonie a pak

se nemohl dostat ven. Pobíhal ze zahrádky na
zahrádku a narážel do plotu. Strážníci se ho po-
kusili odchytit, ale zvíře bylo nepolapitelné. Pro-
to na pomoc přivolali hasiče. Po chvilce naháně-
ní se srnce podařilo odchytit a následně mohl
být vypuštěn zpět do přírody. 

Nezvaný host v autoservisu
Do dílny místního

autoservisu zalétla pě-
nice a ani po hodině se
jí nedařilo vylétnout
ven. Stále narážela do
stropu a lamp. Majiteli
se pěv ce zželelo a požádal strážníky o odchyt.
Pomocí odchytové techniky se asi po půl hodině
podařilo letce odchytit a vypustit do přírody.

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

MĚSTSKÁ POLICIE
informuje
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Na 5. dubna jsme si naplánovali vycházku

do přírody. Několik dní panovalo nepříznivé
počasí, takže se nás sešlo opravdu málo. Čtyři
stateční vyrazili na procházku po okraji Par-
dubic od krematoria přes most „Červeňák“ do
Pardubiček a dále přes Vinici podél Chrudim-
ky opět k výchozímu místu. Trasu jsme prošli
bez jediné kapky deště. 

Spojili jsme se s Krajskou radou seniorů, dí-
ky níž můžeme využít některé aktivity. Sedmé -
ho dubna se 7 členů zúčastnilo programu Den

pro zdraví seniorů v Paláci Pardubice, spon-
zora této akce. V pořadu vystoupili členové
Ko mor ní filharmonie Pardubice, skupina tru-
bačů ze ZUŠ a další účinkující. Tatáž organi-
zace připra vila letní biatlon, kterého se zúčast -
nily dvě na še členky, z nichž jedna se umístila
na druhém místě. 

Moravskou Třebovou jsme navštívili už po -
 druhé 26. 4. Tentokrát jsme si objednali prů-
vodce městem. Sešli jsme se u zámku (ten jsme
si už prohlédli před 4 lety) a pokračovali po vý-
kladu o historii města ke kostelu, staré škole
a dále na náměstí. Nahlédli jsme do několika

re nesančních mázhausů s gotickými a rene-
sančními klenbami. Pan Jordan nás seznámil
s několika místními osobnostmi a prohlédli
jsme si i vstupní prostor moravskotřebovské
radnice. Skupina našich členů vystoupila i po
křížové cestě ke kalvárii na Křížovém vrchu.
Tuto cestu absolvovali někteří členové před
čtyř mi lety. Návštěva Moravské Třebové (Mo-
ravských Benátek) nadchla všech 18 účastníků
našeho výletu. Příjemné občerstvení v místní
cukrárně nebo restauraci korunované pěkným
slunečným počasím v nás zanechalo nevšed-
ní zážitek. 

Celou řadu předchozích akcí jsme završili
tradiční burzou zahrádkářských „komodit“ na
zahradě u Kubátů. Po výměně sazenic zeleni-
ny, květin i pokojových a balkonových rostlin
ná sledovalo občerstvení a samozřejmě výmě-
na ná zorů, zážitků, rad a doporučení. Všech
27 účast  níků tohoto setkání odcházelo po
2 ho dinách spokojeno s tím, že něco nabídlo,
ale také si něco přinášejí do své zahrádky ne-
bo bytu. Ve zbývajícím období do prázdnin se
vypravíme do Nových Hradů (zámek a zahra-
da), do zahrad Pražského hradu a na Kozlov do
chaloupky, kde pobýval a tvořil malíř Švabinský.

Kubátovi

Fotohádanka
Správná odpověď na květnovou fotohádanku zněla: „Na černobílé fotogra -

fii Josefa Čecha ze září 1962 vidíme část dnešního Sokolovského náměstí (spíše
než funkci náměstí má ale v současnosti funkci dopravní, je zde kruhový objezd).
Z dnes již neexistujících objektů a budov nás zaujme zejména trafostanice a ve -
dlejší dům čp. 91. Historie zástavby v jeho místech sahá až do roku 1518, původ -
ně to byl rozsáhlý selský dvůr. Dlouho (přinejmenším v letech 1830-1950) sloužil
také jako zájezdní hostinec známý pod názvem U Libuše, lidově byl ovšem nazý -
ván Prkenice. Demolován byl zřejmě na jaře 1971 (v dubnu toho roku bylo vydá -
no povolení) a dnes je zde parkoviště u OC Billa. Číslo popisné bylo přesunuto
na tehdy právě budovaný výškový panelový dům v Pardubické ulici.“

V rámci losování se výhercem stal Vladimír Meduna, gratulujeme. V redak -
ci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte na
mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň. 

SOKOLGYM 2022 | 
SOKOLSKÉ PARDUBICE 2022

SOKOLGYM je mezisletový projekt České obce sokolské. Letos
se ve dnech 17.–19. 6. 2022 poprvé uskuteční i v Pardubicích.
Zúčastní se ho sokolové z tělocvičných jednot Pardubického kraje
a dalších míst České republiky!

Hlavní sportovně-kulturní pro-
gram pro širokou veřejnost bude
probíhat v pardubické enteria are -
na v sobotu 18. 6. 2022 od 13.00 do
21.00 hodin. Aktivity nejen pro dě -
ti jsou připraveny uvnitř i venku aré -
ny. Galavečer začíná v 18.00 hodin.

Z programu enteria areny: hro -
madné skladby, párová akrobacie,
sokolský odznak zdatnosti, mažo-
retky, pódiová vystoupení, vzdušná
akrobacie, cheerleaders, moderní
gymnastika, folklorní soubory, orien -
tační běh, sportovní gymnastika, JIPAST sportpark.

V areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I se v sobotu 18. 6. 2022
budou konat SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A TURNAJE: volejbal, beach
volejbal, florbal a malá kopaná.

Celostátní Přebor ČOS TEAMGYM JUNIOR bude připraven také
na sobotu 18. 6. 2022 ve sportovní hale Dašická.

S účastnickým náramkem je možné využít neděli 19. 6. 2022 k ná -
vštěvě dalších pardubických zajímavostí (Zelená brána, Východočeské
muzeum – Zámek Pardubice, Památník Zámeček, komentovaná pro-
hlídka Pardubic) za zvýhodněné vstupné. 

FB: zupapippichova
web: www.zupa-pippichova.eu | www.sokol.eu/sokolgym-pardubice |

www.prosokoly.sokol.eu/sokolgym-2022

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Mostek v Ledcích

„To je úzký potůček. Ten snadno překročím, případně přeskočím.“ To
si řekne poutník jdoucí krajinou. Ale co takový hospodář, který veze na
povozu seno, obilí nebo dřevo z lesa? Pro něho je takový potůček nepře-
konatelnou překážkou. Ne na každém potoce se dá využít brodu, buď ho
nikdo nevybudoval, nebo pro brod není na daném potoce žádné vhodné
místo. Hospodáři či hospodářům nezbylo nic jiného, než postavit mostek,
aby mohli do svých hospodářství dovézt úrodu, zboží a tak dále.

V obci Ledec lze nalézt historický mostek přes Mlýnský potok. Na-
chází se nedaleko pomníku obětem první světové války. Půlkruhová
klenba mostku je z horniny diabas, která se nalézala (a dodnes těží) u ne -
daleké obce Chrtníky. Podobně jako jiné mostky se i tento obtížně da-
tuje. Obecně se nicméně na Přeloučsku moderní silnice budovaly te-
prve 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. Ledec v nich sice nefiguruje, ale přesto lze
na základě obou zmíněných podkladů vyslovit domněnku, že ledecký
mostek vznikl zřejmě v období druhé až třetí čtvrtiny 19. století. Součas-
ná úprava je samozřejmě pozdější – z 20. století. Mostek slouží dodnes
automobilové dopravě.

Je obdivuhodné, jaké
mostky byli lidé schopni
postavit při využití míst -
ních materiálů. Proč vo-
zit z daleka, když se dá
využít místních zdrojů?
Současná generace není
schopná se poučit z prá -
ce našich předků, to se
ne týká jen nás, ale celé
Evropy, světa.                    Text + foto: Jiří Rejl (kurziva) a Matěj Pešta

27. května uplynulo již 80 let od známého
atentátu na Reinharda Heydricha v Praze. Tato
událost pak spustila tzv. heydrichiádu, která pří-
mo poznamenala také životy některých obyvatel
Přelouče. Některé informace, které zde uvedeme,
jsou velmi známé, některé méně. Určitě však je
vhodné je u příležitosti kulatého výročí zopakovat.

Přeloučsko se do dějinných událostí tohoto
období poprvé zapojilo již koncem roku 1941.
29. prosince totiž v Kasaličkách přistáli dva výsad-
káři skupiny Silver B (Jan Zemek a Vladimír Šká-
cha). Přistáli zde vlastně omylem, plánovali sesko-
čit u Svratouchu u Hlinska. U kasalického rolníka
Františka Chvojky schovali radiostanici a padáky.
V únoru 1942 si radiostanici vyzvedli, ale jejich
operace (měli předat odbojové organizaci ÚVOD
vysílačku pro další spojení s Londýnem a poté
pomoci Silver A) úspěch nepřinesla. Bližší infor-
mace k případu přináší informační tabule v Ka-
saličkách, obec Kasalice dále plánovala umístit
sem na jaře 2022 i pamětní kámen.

Koncem května 1942 došlo k pražskému aten -
tátu. V této souvislosti se v roce 2009 objevila v tis -
ku informace o jisté spojitosti Přelouče s Heydri -
cho vým automobilem (ano, tím Mercedesem 320B,
ve kterém Heydrich v době atentátu seděl). Au -
to mobil byl objeven nedaleko Hradce Králové
a odborníci z Vojenského historického ústavu
tehdy předběžně potvrdili, že by se mělo jednat
o Heydri chův vůz. Vůz bylo v roce 1945 zkon -
fisko ván, poté užíván policií a pak údajně skončil
v přeloučských armádních skladech, odkud byl
prodán za zbytkovou cenu. V provozu byl ještě
v 60. letech 20. století. Aktuální informace a sta-
novisko od VHÚ se ale v roce 2022 i přes veške-
rou snahu získat nepodařilo.

Heydrichiáda přinesla přinejmenším dvě obě -
ti na životech, které se přímo vztahují k Přelouči.
20. června 1942 byla na střelnici v Praze-Kobyli-
sích popravena tehdy pětatřicetiletá PhDr. Anna
Zbořilová, která se narodila 16. února 1907 v Pře -
louči v domě čp. 373 na Sokolovském náměstí.
V mládí se odstěhovala do Pardubic. Pracovala
v pražské univerzitní knihovně jako hudebně vě -
decká publicistka. Publikovala např. v Pazdírkově
hudebním slovníku naučném (vydávaném v letech
1929–1940) či v časopise Hudba a škola (vydáván

byl v letech 1928–1933). Vystudovala ale také kon -
zervatoř a věnovala se zpěvu. V areálu Klementi -
na najdeme dnes pamětní desku za války padlých
spolupracovníků pražské knihovny, na které ne-
chybí ani jméno dr. Zbořilové. Stejně tak na desce
v areálu pietního území v Praze-Kobylisích na jde -
me jméno dr. Zbořilové. Ve sbírkách pře louč  ské -
ho muzea máme drobný tisk v podobě parte
Anny Zbořilové z 20. června 1945, který nechal
při pravit její otec.

Známější přeloučskou obětí heydrichiády je
Miloš (někdy uváděný jako Miloslav) Stantejský.
Ten se narodil 1. ledna 1920 ve Vrdech u Čáslavi,
ale mládí trávil v Přelouči v domě čp. 557 v Žiž-
kově ulici. Pracoval jako účetní v kamenolomu
v Ležákách a zapojil se do odboje, spolupracoval
s paraskupinou Silver A. Spolu s ležáckými oby-
vateli byl ve svých dvaadvaceti letech popraven
24. června 1942 v Pardubicích na Zámečku. V ro -
ce 2017 byl jmenován Osobností města Přelou-
če in memoriam a ve stejném roce obdržel také
pomník, který vznikl u domu čp. 557. Jeho autor -
kou je architektka Tereza Šmídová.

V souvislostmi s Ležáky můžeme zmínit ješ-
tě Ing. arch. Lubomíra Drimla, který se narodil
18. květ na 1935 v Přelouči v domě čp. 489 v ulici
Prokopa Velikého (zemřel 29. srpna 2005). Od ro-
ku 1960 pracoval jako urbanista ve Stavoprojek-

tu Pardubice a od roku 1991 podnikal ve svém
oboru. Realizoval např. hotel Labe v Pardubicích
či budovy České pojišťovny v Havlíčkově Brodě
a Chotěboři. Také v Přelouči máme jeho budovu
České pojišťovny (čp. 1500 v ulici Tůmy Přelouč-
ského) a dokonce i někdejší smuteční síň čp. 1453
v Pardubické ulici.

Nás dnes ale zajímá hlavně jako spoluautor
pietního území Ležáky. Navázal na starší dílo
architekta Ladislava Žáka realizované v letech
1948–1961. Společně s architektem K. Vaňkem
od roku 1966 až do konce 80. let 20. století jako
zaměstnanec Stavoprojektu průběžně navrho-
val a realizoval např. tribuny a vstup na pietní
území a také objekt památníku (muzea). Důraz
byl kladen také na krajinotvorné úpravy areálu.
Snad i díky Drimlově přičinění bylo pietní území
Ležáky v letech 1978 a 1995 prohlášeno národní
kulturní památkou. V areálu pietního území se
tak nachází též památkově chráněný žulový ná-
hrobek M. Stantejského, který má podobu výš-
kové stély s průhledem ve tvaru kříže, je neda-
leko rybníku Ležák a jeho autorem je Ladislav
Žák. Nese nápis „Miloslav Stantejský zemřel za
vlast 24. VI. 1942“.

Použitá literatura a prameny:
KYNCL, Vojtěch. Ležáky a odboj ve východních Če-
chách. Praha Lidice: Academia Památník Lidice, 2016.
268 s.
PEŠTA, Matěj. Slavní přeloučští rodáci a obyvatelé
(20. sto letí). Kulturní a informační centrum města Pře-
louče, 2022. 16 s.
GAZDÍK, Jan. Stodola skrývala auto, v němž seděl Hey -
 drich při atentátu. Podívejte se. Idnes.cz, 19. 9. 2009
HOLLMANN, František. Kdo byla PhDr. Anna Zboři-
lová, přeloučská rodačka, zastřelená za heydrichiády
v Praze na Kobyliské střelnici dne 20. 6. 1942. Přelouč-
ský Rošt, 2014, č. 5, s. 13
http://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/pietni-
-uzemi/
https://pamatkovykatalog.cz/budova-pamatniku-
-18166407
https://www.vhu.cz/exhibit/brecka-jan-silver-b-neod-
povida/
Souborný katalog Národní knihovny České republiky
Wikipedia
Informace od Ing. Jana Závodského, CSc.

                Mgr. Matěj Pešta, 
                správce muzejních sbírek, KICMP, 
                +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Heydrichiáda, Ležáky a Přelouč
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známky o počátcích života Julie v našem kraji.
Údaje o narození si např. Quis ověřoval ve Svin-
čanské křestní knize. Okomentovaná a násled-
ně otištěná korespondence je jen chudičkým
zlomkem, jedná se o jeden celý a fragment dru-
hého dopisu adresovaného Julii. Oním prvním
listem je známý Havlíčkův rozhořčený dopis
z 8. 2. 1848, v němž cosi Julii vytýká a my neví-
me co. (Zmiňovali jsme se o něm na počátku
našeho povídání.) I Ladislav Quis byl nad tímto
listem v rozpacích, poznamenává, že „nehodí se
jaksi do legendy, kte rá se časem utvořila kolem
Havlíčka a Julie“. Na druhé straně v ráznosti vy-
jádření nachází typické povahové rysy rozohně-
ného Havlíčka. Quis pře mítá i o tom, proč byl

list psán německy, a dochází ke správnému zá-
věru, že i v českých měšťanských rodinách to
bylo tou dobou zvykem. Fragment druhého do-
pisu pochází z prosince roku 1851 a jedná se
o první zprávu Julii o cestě do Brixenu po za-
tčení v Německém Brodě. Quis zdůrazňuje věc-
nost dopisu, v níž lze rozpoznat mužné sebe -
ovládání do neznáma bezprávně vlečeného
Havlíčka. Už jenom z pročtení tohoto oddílu
mů žeme dospět k závěru, že Korrespondence
Karla Havlíčka je pouze pokusem o sebrání ve-
škerých písemností tohoto typu a že tento cíl
zůstal nedosažen.

Našeho kraje se v detailu dotýká i XVIII. oddíl
dodatků, kde je uveden námi také dříve citovaný

Havlíčkův dopis neznámému adresátu (patrně
V. Pourovi) o šikaně domkářů v Kojicích.

Korrespondence Karla Havlíčka vznikala za
stejně obtížných podmínek jako soubor Havlíč-
kovy poezie. Quis si v psaní J. S. Macharovi po-
steskl: „Nevěříte ani, jak mi jest obtížno, zde na
venku, vše sháněti. A co mne to stojí…“ Havlíč-
kova sebraná korespondence nakonec zůstala
torzem, i když měl Ladislav Quis v zásobě řadu
dalších opisů. Nakladatelství Bursík a Kohout dle
všeho už nemělo zájem v projektu pokračovat.
Záhy navíc vyšly v Listech filologických a Naší do-
bě zdrcující kritiky Quisova počinu z pera Jana
Jakubce. O tom více příště…

Text a fotografie Martin Štěpánek
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Souvislosti výše zmíněných témat nachází-
me i na přelomu 19. a 20. století. Je to vlastně do-
ba v Přelouči ohraničená dvěma slavnostními
připomínkami Karla Havlíčka, a to u příležitosti
kulatých výročí Havlíčkova úmrtí. 30. 8. 1896 se
v Přelouči na náměstí konala havlíčkovská slav-
nost, kterou zorganizovala Občanská beseda a na
níž hlavním řečníkem byl JUDr. K. Pippich z Chru -
dimi. (Podrobněji o slavnosti pojednává 3. díl Dě-
jin města Přelouče.) 25. 11. 1906 zazněla i v Pře-
louči Masarykova přednáška O významu Karla
Havlíčka Borovského. (Podrobně jsme se jí vě-
novali v Roštu č. 10 a 11/2017.) Tou dobou již na
západním okraji města vyrůstala nová ulice, jež
od roku 1912 nesla název Havlíčkova.

Naše hlavní pozornost bude však dnes patřit
osobnosti Ladislava Quise (1846–1913), spiso-
vatele a advokáta, jenž se v době svého přelouč-
ského působení (1884–1908) ujal téměř nadlid -
ského úkolu připravit souborná vydání Havlíč-

kových textů, a to včetně korespondence. Úmysl
zůstal zhruba v půli cesty a i vykonané dílo při-
neslo svému tvůrci mnoho hořkosti. Když se po-
noříme hlouběji do tohoto příběhu, vyvstane
před námi především úkol docenění a až jakési
rehabilitace Quisových havlíčkovských edicí.

Cesta Ladislava Quise 
k Havlíčkovi a do Přelouče

Ladislav Quis se narodil roku 1846 v Čáslavi.
Už v době mládí se jeho život protnul s havlíč-
kovskou tématikou, část svých gymnaziálních
studií totiž strávil v Německém Brodě a roku 1862
se zúčastnil první velké oslavy Karla Havlíčka
v Borové. (Čistě teoreticky se tu mohl potkat se
svými netušenými budoucími spoluobčany z Pře -
louče v čele s Antonínem Sekerkou.)

Quisovi učarovala především Praha, v níž pro -
žil významnou část svého mládí i zralosti a s níž
byly spjaté počátky jeho literární činnosti. Když
ji roku 1881 z důvodů existenčních a zčásti i zdra -
votních opouštěl, provázely Ladislava Quise ne-
blahé pocity. Vytyčil si dokonce cíl deset let pů-
sobit v advokacii a pak se vrátit do Prahy, a to
především ke kulturnímu životu. Pobyt „na ven -
kově“ (v rodné Čáslavi a především v Přelouči)
se ale nakonec protáhl na dlouhých 27 let.

O blahodárném působení Ladislava Quise na
kulturní rozvoj města Přelouče již bylo napsáno
poměrně mnoho, stručně jen připomenu studii
Matěje Pešty JUDr. Ladislav Quis a jeho působe-
ní v Přelouči (1884–1908), vydanou v Přelouči
roku 2014. My pozornost zaměříme pouze na ná-
mi sledované souvislosti s odkazem Karla Hav -
líčka Borovského.

Jak napsal František Hollmann: „Mýlil by se
ten, kdo by se domníval, že aktivita Quisova na
našem venkově nějak ochabla.“ Pokus utřídit dí-
lo Karla Havlíčka Borovského patří mezi aktivity
velmi přínosné a takové, které umožnily Quisovi
udržet kontakt s velkým světem – Prahou. Hlav-
ním impulzem se Quisovi staly právě havlíčkov-
ské oslavy roku 1896, po nichž vyjádřil názor, že
dost už bylo takových oslav a téma Havlíček by
mělo být uchopeno jinak. Sám již delší čas pra-
coval na uspořádání veškerého básnického díla
Karla Havlíčka. Tato práce prý trvala tři roky,
v průměru jí denně věnoval pět hodin, a jak poz-
ději zjistil, za cestovní výdaje (především do Pra-
hy) nakonec vydal víc, než činil následný honorář
za vydaný soubor. Ten vyšel roku 1897 v Šimáč-
kově nakladatelství pod názvem Básnické spisy
Karla Havlíčka. I když si soubor pochvaloval i Vi -
lém Mrštík a jistě i další, neprodával se tak, jak
si nakladatel původně představoval – z více než
2000 výtisků v dalších letech ležely stovky kusů
na skladě. I přes Havlíčkovu popularitu se na něm
nedalo příliš vydělat. (Hlavní roli v tom jistě se-
hrávalo to, že hlavní Havlíčkova díla byla již mno-
hokrát vydána a „hlad po kompletním Havlíč-
kovi“ nebyl pochopitelně tak velký.)

Quisovo souborné vydání
Havlíčkovy korespondence

Za této neblahé konstelace měl však Ladislav
Quis další plány na vydávání Havlíčkova díla –

vydat soubor próz a článků a vydat soubor ko-
respondence. Sám Quis zmiňuje obecně, že v pří-
padě prvého úmyslu narazil na „obtíže na ten čas
nepřekonatelné“, upřednostněn byl tedy nako-
nec druhý projekt, a to i z důvodu, že korespon-
denci měl Quis zčásti prostudovanou z dob vy-
tváření Havlíčkova souborného básnického díla.
Z podstaty věci bylo jasné, že ani tato kniha ne-
bude bestseller, což nakonec patrně vedlo ke změ-
ně nakladatele. Korrespondence Karla Havlíčka
vycházela v letech 1900–1903 v nakladatelství
Bursík a Kohout, a to postupně v jednotlivých
sešitech, jichž vyšlo nakonec 29. Po svázání tak
vznikl svazek o jedné straně věnování (městu
Německému Brodu), pěti stranách předmluvy,
více než 800 stranách korespondence s úvodní-
mi medailony osobností a více než 50 stranách
rejstříku a opravených omylů.

Předmluva nás seznamuje především s obtí-
žemi při vytváření tohoto souboru a s některými

jeho specifiky. (Podrobněji se těmto tématům
budeme věnovat příště ve spjatosti s drtivou kri-
tikou Korrespondence Karla Havlíčka.)

Samotná korespondence je rozdělena do
18 od  dílů, označených římskou číslicí. Co oddíl,
to většinou jedna osoba, s níž Havlíček kore-
spondoval. Výjimkou je první a poslední oddíl,
v nichž se vždy jedná o širší okruh osob (posled-
ní oddíl je souborem rozličných dodatků). Zdá
se, že zpočátku L. Quis sledoval i hledisko chro -
nolo gické (I. Listy rodinné (1841–1842), II. Fran-
tišek a Tereza Jirglovi (1842–1843), III. Zap (1843–
1844) atd.), to však posléze mizí a např. XVII. od díl
ho vyloženě porušuje (listy Mořice Příborského
z let 1838–1840). Ladislav Quis vysvětluje tento
jev tak, že k některým dopisům se dostal až v prů-
běhu vydávání sešitů a zařadil je až dodatečně.
Ostat ně každý sešit Korrespondence Karla Hav -
líčka ob sahoval výzvu, aby se ozvali soukromí
držitelé Havlíčkovy korespondence a poskytli ji
k otištění.

Oddíly začínají medailonkem dotyčné oso-
by a poznámkami k následující korespondenci.
Potěšit nás může XI. oddíl, který je věnován Ju-
lii Hav líčkové. Na třech stranách se nachází její
stručný životopis, na konci medailonku je při-
pojen i Juliin portrét. Jeho součástí jsou i po-
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KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 9. díl

Celkový pohled na Quisův soubor 
Havlíčkovy korespondence Závěr předmluvy dokládá, že místem vytváření

souboru Havlíčkovy korespondence byla Přelouč

Titulní list Korrespondence Karla Havlíčka

Oddíl SK Kuželky Přelouč uspořádal z po-
věření České kuželkářské asociace dvě velmi
významné kuželkářské akce celorepublikové-
ho charakteru.

O prvním dubnovém víkendu hostila pře-
loučská kuželna účastníky finále 1. kuželkářské
ligy dorosteneckých družstev. Finálová část se
skládala z dvojice samostatných turnajů, v nichž
si účast zajistilo 8 nejlepších družstev ze všech
koutů ČR. Oba turnaje provázela skvělá atmo-
sféra a klání bylo velice napínavé, když zejména

v neděli se pořadí neustále přelévalo. Třetí příč ku
nakonec se ziskem 13. bodů obsadilo družstvo
SKK Vrchlabí. Druhá příčka připadla družstvu
Lo komotiva České Velenice, které se s Vrchla-
bím přetahovalo doslova až do posledního ho -
du. České Velenice získaly také 13 bodů a tak
rozhodoval počet poražených kuželek z obou
dnů. V tomto kritériu bylo nakonec družstvo
Ve lenic o pouhé 2 kuželky lepší. Opravdu velmi
těsná koncovka. No a vítězství a titul Mistr Čes -
ké republiky družstev dorostu si z Přelouče
po zásluze odvezlo družstvo KK Zábřeh, kte-
ré získalo 15 bodů za 2. a 1. místo. Medaile a po -
há ry byly předány z rukou prezidenta České ku-
želkářské asociace p. Jiřího Jančálka.

Druhou významnou akcí, kterou hostila pře -
loučská kuželna bylo Mistrovství České repub -
liky 2022 v kategorii juniorek. To se konalo na
přelomu dubna a května. Právo účasti na této
akci si vybojovalo 28 hráček ve věku 19–23 let,
které se kvalifikovaly buď z krajských mist -
rovství nebo z Poháru juniorek. Všechny hráč-
ky se nejprve představily v sobotní kvalifikaci
a 20 nejlepších se probojovalo do nedělního
finále. Soutěžilo se o dva tituly – jeden se udě-
loval za nejlepší výkon ve finále, druhý pak za
nejlepší výkon v kombinaci (tedy v součtu kva -
lifikačního a finálového výkonu). Nejlepšího fi-
nálového výkonu 592 poražených kuželek do-
cílila Kristýna Pavelková, hráčka TJ Valašské
Meziříčí, která si tak z Přelouče odvezla titul
Mistryně České republiky juniorek na 120 hs.
Druhou příčku obsadila Kateřina Majerová
z SKK Náchod za 587 poražených kuželek a bronz
si za výkon 580 poražených kuželek odvezla Ve-
ronika Brtníková reprezentující TJ Centropen
Dačice.

Nejlepší nához ve finále pak vynesl Kristý-
nu Pavelkou na bronzovou příčku v kombina-
ci. V součtu se sobotní kvalifikací docílila výko-
nu 1138 poražených kuželek. Druhé místo si
výkonem 1143 poražených kuželek zajistila Ště-
pánka Vytisková (SK Podlužan Prušánky). A ti-
tul Mistryně České republiky juniorek v kom -
binaci získala hráčka TJ Jiskra Nová Bystřice
Barbora Pýchová, která po dvou vyrovnaných
výkonech docílila celkového součtu 1148 pora-
žených kuželek.

Na závěr bych rád poděkoval jednak všem
hráčům a hráčkám za předvedené výkony, čle-
nům pořádajícího oddílu za zajištění bezpro-
blémového průběhu obou akcí a také paní sta-
rostce Ireně Burešové za účast na závěrečném
medailovém ceremoniálu MČR juniorek.

Děkujeme také partnerům obou akcí: Měs-
to Přelouč, Elektrárna Chvaletice (SEV.EN EC)
a Zahradnictví-květinářství Baroňovi Božec. 

Kompletní výsledky obou akcí a mnoho dal -
šího naleznete na www.kuzelkyprelouc.cz. 

NA PŘELOUČSKÉ KUŽELNĚ SE ROZDĚLOVALY REPUBLIKOVÉ TITULY
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Výsledky našich mužstev:
A mužstvo – Letohrad B                               1:0
Branka: Michal Hejcman

Ústí nad Orlicí B – A mužstvo                    2:3
Branky: 2x Michal Hejcman, Josef Janecký

A mužstvo – Lázně Bohdaneč                    2:0
Branky: Dominik Oliva (pen.), Michal Hejcman

B mužstvo – Mikulovice                               1:1
(Mil. Beránek)

Újezd – B mužstvo                                         2:0 
B mužstvo – Ostřešany                                 1:1 
(Mil. Beránek)

Dorost – Prosetín                                           0:0
Hlinsko – Dorost                                             2:2
(Piskač, Vorel)

Dorost – Heřmanův Městec                        4:1 
(2x Katzer, M.Hladík, Koth)

Dolní Újezd – Starší žáci                              0:1
(Horáček)

Heřmanův Městec – Starší žáci                  0:6 
(2x Pohanka, Horáček, Dostál, Kozubek (p), 
Hývl)

Starší žáci – Třemošnice                               1:0
(Dostál)

Dolní Újezd – Mladší žáci                            9:0 
Heřmanův Městec – Mladší žáci             14:0
Mladší žáci – Třemošnice                             1:9
(Kobera)

Starší přípravka – Staré Hradiště              3:0 
(Moravec, Zeman, Mareček)

Starší přípravka – Holice                             8:5 
(Mareček 3x, Dvořák 2x, Moravec, Remler, Hoy)

Starší přípravka – Lázně Bohdaneč          6:3 
(Dvořák 2x, Stoklasa 2x, Moravec, Hoy)

Starší přípravka – Dolní Újezd                   4:3
(2x Hoy, Mareček, Stoklasa)

Starší přípravka – Nemošice                       3:3 
(Mareček, Dvořák, Zeman)

Starší přípravka – Třemošnice                 11:1 
(3x Stoklasa, 2x Hoy, 2x Minaříková, Dvořák, 
Zeman, Kadlec, Mercl)

Starší přípravka – Nemošice                       3:4 
(2x Moravec, Jelínek)

Starší přípravka – Litomyšl                         4:2 
(2x Moravec, 2x Šmíd)

Starší přípravka – Přelovice                        5:5 
(2x M. Dvořák, Moravec, Mercl, Šmíd)

Mladší přípravka – Staré Hradiště            3:9 
(Blüml 2x, Marek)

Mladší přípravka – Holice                         10:8
(Pilný 3x, Heřmánek 2x, Kopecký 2x, G.Domniku,
Blüml, Dvořák)

Mladší přípravka – Lázně Bohdaneč        7:3
(Pilný, Blüml, Dvořák, G.Domniku, Heřmánek,
Širůček, Marek)

Mladší přípravka – Dolní Újezd              0:13
Mladší přípravka – Nemošice                  3:19 
(2x Pilný, Kopecký)

Mladší přípravka – Třemošnice                 5:1 
(2x Pilný, 2x Marek, Novotný)

Mladší přípravka – Nemošice                     2:7 
(A. Dvořák, Pilný)

Mladší přípravka – Litomyšl                     8:10 
(2x Blüml, 2x Kopecký, 2x Pilný, Heřmánek, 
Novotný)

Mladší přípravka – Přelovice                   10:0
(3x Pilný, 2x Kopecký, Blüml, Novotný, Domniku,
Heřmánek, Širůček)

Červnový program našich fotbalistů
na domácím hřišti:

A mužstvo (1. A třída)
SO     4. 6.   17:00   A mužstvo – Jiskra 2008 
SO   18. 6.   17:00   A mužstvo – Rosice n/L

B mužstvo (okresní přebor)
NE     5. 6.   17:00   B mužstvo – Srch
SO   18. 6.   10:15   B mužstvo – Bukovka

Dorost (krajský přebor)
SO     4. 6.   14:30   Dorost – Pardubičky
SO   18. 6.   14:30   Dorost – Choceň

Starší + mladší žáci (krajský přebor)
NE     5. 6.   10:00,12:00 Žáci – Choceň
NE   19. 6.   10:00,12:00 Žáci – Lázně Bohdaneč

CELOSTÁTNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ
SO + NE     11.–12. 6. 2022
Finálové utkání v neděli 15:15 hodin

RichNov

PŘELOUČ – Už po třiašedesáté ožije východočeská Přelouč na konci se-
zony mládežnickým fotbalem. Starší žáci ze všech koutů republiky se zde
o víkendu 11. a 12. června utkají na jednom z nejstarších turnajů v zemi.
Titul v něm budou obhajovat hráči pražské Sparty.

Panenka, Nedvěd, Poborský, Šmicer, Rosický, Čech nebo třeba Holeš.
Výčet jmen všech bývalých i současných fotbalových reprezentantů, kte-
ří si v minulosti zahráli na žákovském turnaji v Přelouči, by zabral pořád -
nou porci řádků na papíře. Celostátní žákovský turnaj v Přelouči v mi -
nulosti vždy býval setkáním těch nejlepších mladých fotbalistů z České
republiky, ale i ze Slovenska, Polska nebo Německa. A přestože je v po -
sledních letech pro organizátory stále těžší a těžší lákat do Přelouče špič-
ky domácí žákovské soutěže nebo dokonce celky ze zahraničí, patří zdejší
žákovský turnaj mezi nejvýznamnější sportovní akce mládeže v Pardubic -
kém kraji. Mladé fotbalistky a fotbalisty chodí v Přelouči podporovat kaž -
doročně stovky fanoušků, pravidelně se na tribuně objevují i skauti tuzem -
ských nebo dokonce zahraničních ligových klubů.

Nejinak tomu bude i letos, kdy tradiční turnaj proběhne za účasti osmi
mužstev. Hrát se bude stejným hracím systémem jako v posledním roč-
níku, a to pouze v sobotu a v neděli 11. a 12. června. Přihlášená družstva
budou rozdělena do dvou skupin po čtyřech týmech. Nejlepší dva celky
z obou skupin se následně střetnou v semifinále, jehož vítězové se pak
utkají ve finále, poražení semifinalisté budou hrát o třetí místo. Mužstva
z třetích a čtvrtých míst základních skupin si zahrají podobným systé -

mem o umístění na 5.–8. místě. A které celky se letos utkají O putovní po -
hár Města Přelouče? Kromě domácího FK Přelouč o něj budou bojovat
obhájci loňského prvenství z pražské Sparty, dále Zbrojovka Brno, FK Ústí
nad Labem, 1.SC Znojmo, FK Hodonín, Slavoj Vyšehrad a Admira Praha. 

V první polovině června se tak v Přelouči rozhodně můžeme těšit na
zajímavé fotbalové bitvy.

Fotografie a text: Václav Rokyta
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K velkým úspěchům basketbalového klubu Pardubice na republikových
mistrovství v letošním ročníku výrazně přispěli naši borci z přeloučské
basketbalové líhně: Štěpán Horák, Michal Jarolím, Adam Konvalina
a Adam Rosenberger.

Štěpán Horák si přivezl z Brna stříbrnou medaili v kategorii U14 a také
společně s týmem U13 se v Děčíně umístil na čtvrtém místě. 

Adam Rosenberger bojoval v kategorii U12 na republikovém šampio -
nátu ve Žďáře n. S., kde se s kluky umístil na 8. místě. 

A v neposlední řadě Michal Jarolím společně s Adamem Konvalinou se
mohou pyšnit bronzovými medailemi z republikového mistroství z Bran-
dýse n. L., které vybojovali v kategorii U11. Adam Konvalina zaznamenal
i jedno individuální ocenění, kdy byl nominován do AllStar pětky celého
turnaje. 

Jako trenér, který byl u jejich prvních basketbalových krůčků, mohu být
víc než jen pyšný na to co dokázali a doufám, že jim vášeň a zapálení pro
tuto hru zůstane dlouhá léta.                 Radim Konvalina 

V SO 18. 6. proběhne na našem stadionu soustředění Reprezentace
ČR Masters. Tým se připravuje na MS veteránů, které proběhne v září 2022
v ČR na Kladně a v Novém Strašecí. V týmu je i několik hráčů a funkcio -
nářů našeho klubu! Součástí bude i modelové přípravné utkání. Rozpis
celého soustředění bude zveřejněn na www.hcjestrabi.cz.

A-tým: 2. liga – východ

Případná finálová série play-off: 4. 6. + 5. 6. + 11. 6.

Výsledkový servis
A-tým: 2. liga – východ

HC Jestřábi Přelouč – SK Hokejbal Žamberk                 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)
G+A: Hejhal (Horák, Menc), Hejhal (Štefanský), Hejhal (Horák, Štefanský),
Čapek (Vorba), Štefanský (Stoklasa, Menc), Horák (Hájek), Horák (Vorba).

HBC Chlumec n./C. – HC Jestřábi Přelouč                     2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
G+A: Pospíšil (Hájek, Štefanský)

HC Jestřábi Přelouč – TJ Lokomotíva Česká Třebová    4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
G+A: Slanina (Vorba), Příhoda (Vorba), Pospíšil (Horák, Štefanský), Slanina
(Hájek)

Konečná tabulka po základní části:
1.   HC Jestřábi Přelouč                             20      14   1     0     5       76:38     44
2.   HbC Chlumec nad Cidlinou              20      11   3     0     6       75:48     39
3.   TJ Lokomotiva Česká Třebová          20      12   0     2     6     106:71     38
4.   HBC Pardubice C                                 20      12   0     0     8     105:79     36

5.   HBC Hradec Králové 1988 B              20        6   0     0   14       54:96     18
6.   SK Hokejbal Žamberk                         20        1   0     2   17     43:127       5

Play-off. Semifinále

1. utkání
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „C“           
1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
G+A: Slanina (Šmíd, Svoboda)

2. utkání
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „C“           
4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
G+A: Svoboda (Vorba), Hejhal (Stoklasa, Svoboda),
Hejhal (Slanina), Svoboda (Příhoda, Horák).

B-tým: RL – východ

HC Jestřábi Přelouč „B“ – TJ Lokomotiva Česká Třebová „B“ 
HG+A: Merta (Mrkvička, Komůrka)                                    1:9 (0:3, 0:0, 1:6)

Konečná tabulka po ZČ i NČ:
1.   SK Prachovice                                       17      17   0     0     0     131:27     51
2.   TJ Sršni Svitavy                                     17      12   1     1     3       82:47     39
3.   Delta Pardubice                                   17      10   2     0     5     136:58     34
4.   Ježci Heřmanův Městec B                  17        6   2     1     8       80:80     23
5.   TJ Lokomotiva Česká Třebová B       17        6   0     3     8       66:74     21
6.   HBC Opatovice nad Labem               17        6   1     1     9       65:88     21
7.   HBC Pardubice D                                17        4   1     0   12     68:105     14
8.   HC Jestřábi Přelouč B                          17        0   0     1   16     21:170       1

6/22

Domácí program hokejbalu na měsíc červen!

Velké úspěchy některých přeloučských basketbalistů FK Přelouč – oddíl fotbalu

Přelouč se chystá na 63. ročník žákovského turnaje

více na www.hcjestrabi.cz

Adam Rosenberger Štěpán Horák
Zleva Adam Konvalina (č. 19) 

a Michal Jarolím
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Po měsíční odmlce Vám Orel Přelouč nabízí
přehled uplynulé sezóny 2021–2022. Aktuál-
ním vydání Roštu je zaměřeno na tým působící
v Regionální lize mužů, zatímco příští edice při-
nese rekapitulaci ročního výkonu celku doros-
tenců.

Regionální liga mužů
Regionální liga mužů je v pomyslné hierar-

chii českých florbalových soutěží značně vyso-
ko, tak před začátkem sezony převažovaly mírné
obavy, jak si přeloučští borci poradí se širokou
řadou silných soupeřů. Liga je strukturována ná -
sledovně – první dva celky postupují po skonče -
ní sezóny do celostátní divize, zatímco posled-
ní tři čeká přímý sestup do jedné z krajských lig.

Tým vstoupil do sezóny velmi působivě, kdy
si z prvních 5 utkání odnesl 7 bodů a porážku
okusil až v šestém utkání z rukou Vysokého Mý -
ta. Před koncem kalendářního roku následova -
ly proměnlivé výsledky, několikrát v řadě byla
remíza následována prohrou. Úplně posled-
ním zápasem roku 2021 byla triumfální výhra
6:3 nad tradičním rivalem Sokol Pardubice. Le-
den byl ovšem měsícem k zapomenutí, přede-
vším kvůli demolici v režii Skutče (celkové skó-

re z obou mačů 0:13) a prohrané odvetě s par-
dubickým Sokolem. Nadcházející hrací dny moc
úlevy ani bodů nepřinesly, a tak před poslední
dvojicí zápasů nabrala možnost sestupu velmi
reálné obrysy. 

Souboj s Vysokým Mýtem se vyznačoval za -
jištěnou herní taktikou z obou stran, pro oba tý -
my to byl zápas s nesmírnými tabulkovými im -
plikacemi. Zatímco Orel hrál o přežití v soutěži,
vysokomýtští pomýšleli na eventualitu postu-
pu do celostátní soutěže. Na úvodní branku Ta -
deáše Knížka ještě soupeř našel ve druhé třeti-
ně odpověď, jeho druhá trefa minutu a půl před
koncem byla už ovšem vítězná. V brance se he-
roicky držel Jakub „Albi“ Albrecht, což vyústilo
ve výhru 2:1 ve velmi dobře hraném utkání. Před
posledním zápasem s Českou Skalicí už bylo
jasné, že má Orel svůj osud ve vlastních rukou,
výhra bude stačit k záchraně. I zde hru kontrolo -
valy stálice přeloučského florbalu, Knížek a Jez -
dinský, oba s dvěma body a v brance Přelouče
inkasován opět pouze jediný gól. Konečné skó-
re tedy 3:1. 

Bohužel několik dní po skončení sezóny při-
šlo oficiální rozhodnutí ze strany České Florbalo -
vé unie, že vzhledem k faktu, že hned několik se -

stupujících týmů z nadřazené celostátní divize
je z oblasti Pardubického a Královehradeckého
kraje, tak i desátý tým regionální ligy sestoupí
do nižší soutěže. Tak byla napsána smutná teč-
ka ukončující sezónu Orla Přelouč i jeho působe -
ní v Regionální lize. 

1.    FbC Skuteč                                             55
2.    Florbal Primátor Náchod B                 55
3.    Sokol Dvůr Králové nad Labem         52
4.    SPV Slovan Pardubice                          49
5.    FTC Vysoké Mýto B                              36
6.    SOKOLI Pardubice U50/B                   34
7.    HAGA Pardubice                                  31
8.    TJ Spartak Vrchlabí                               29
9.    FbC Hradec Králové B                          28

10.    Orel Přelouč                                           27
11.    FBK Piráti Sokol Chrudim                   22
12.    FbC Titáni Pardubice                            20
13.    FBC Česká Skalice                                    7

Na závěr pak připomínáme, že je možné za-
čít hrát florbal ve všech věkových kategoriích
dě tí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či
čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské haly
Za Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavo -
lat na číslo 732 610 593. 

Václav Kumstý
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V sobotu 30. 4. proběhlo poslední extraligové kolo a rozhodlo se, kdo
si zahraje o titul Mistra ČR, a kdo naopak bude hrát o udržení v soutěži.
Ta bulka základní části rozhodla o složení semifinálových dvojic. Tu první
tvo ří RC Mountfield Říčany a RC Praga Praha, druhou RC Sparta Praha
a RC Tatra Smíchov.

Do semifinálových bojů o celkové 5.–8. místo se proti sobě postaví
JIMI RC Vyškov proti RC Přelouč a RC Dragon Brno proti RC Slavia Praha.
Tato utkání jsou na programu 21. 5. O konečné umístění se bude hrát o tý -
den později. Poražené týmy budou odsouzeni odehrát ještě 4. 6. baráž
se dvěma nejlepšími týmy z 1. ligy.

Přelouč má za sebou prozatím nepovedenou sezónu. Ve všech sedmi
utkáních podlehla svým soupeřům, kde ve většině případech byl soupeř
o hodně lepší a zaslouženě vyhrál i hodně vysokým rozdílem. Tým se po -
týká s malou členskou základnou, a ještě horší tréninkovou morálkou, bez
které nejvyšší soutěž nelze se ctí hrát. Během základní části dokázala Pře -
louč dát svým soupeřům 85 bodů a hrozivých 439 jich dostala. Tým má te -
dy na čem pracovat a uvidí se, zda zlepšený výkon bude stačit na udržení
se v nejvyšší soutěži.

Utkání Přelouče v základní části:
Říčany – Přelouč         74:5                                 Přelouč – Praga        10:47
Vyškov – Přelouč        76:17                               Přelouč – Slavia        17:34
Tatra – Přelouč            53:17                               Přelouč – Dragon       5:45
Sparta – Přelouč       105:14

Kategorie U16

Kategorie U16 nastupuje už několik sezón ve společenství s týme
RC Babice. Tým je rovnoměrně poskládán z hráčů obou týmů. Na po-
sledním zápase byla Přelouč zastoupena 9 hráči a Babice 8. Hlavní část
jarní sezóny mají kluci za sebou, když 2x vyhráli a 2x prohráli. V prvním
kole porazili Zlín 48:7, v druhém podle týmu Olympu 34:5, dále vysoko
Pragovce 90:0 a v posledním kole znovu okusili chuť vítězství, když po-
razili vedoucí tým tabulky Tatru B na jejich hřišti 21:19.

Vojtěch Horáček

Extraliga ragby má za sebou základní část

Orel Přelouč – oddíl florbalu

Správné znění květnové křížovky bylo: Čtyři vraždy stačí drahoušku. V rámci losování se výherkyní stala Věra Pojmanová, gratulujeme. Malý
dárek je připravený v redakci Roštu. Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na vaše nové odpovědi, které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz
nebo volejte na telefon 466 094 103.
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