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Přeloučské muzeum 
vystavuje v Senátu

Od 29. června do 21. srpna můžete navštívit výstavu „Perleťář -
ství – zaniklé přeloučské řemeslo“, která se uskuteční v Mytologic-
ké chodbě Valdštejnského paláce v Praze. Výstava bude otevřena
vždy v sobotu od 9.00 do 16.00. Jedná se o redukovanou verzi vý-
stavy, kterou jste mohli v přeloučském výstavním sále vidět již v ro -
ce 2016. Podrobnosti o výstavě se dočtete v zářijovém čísle Přelouč -
ského Roštu.

M. Pešta
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Informace 
pro pořadatele 

veřejně přístupných
kulturních akcí 

včetně zábav i diskoték
Se začátkem letní sezony, která bude po covidové pauze
jistě plná zajímavých veřejně přístupných kulturních ak-
cí, připomínáme pořadatelům těchto akcí jejich povin-
nosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 ze
dne 26. 2. 2019.

n  Oznamovací povinnost splníte:
  odevzdáním vyplněného formuláře – k dispozici na

podatelně městského úřadu nebo online 
       Formuláře – Oficiální stránky Města Přelouče 
       (mestoprelouc.cz).
  minimálně 10 dní před konáním akce
  na podatelně Městského úřadu

   Oznamovací povinnost se NEVZTAHUJE na soukromé
akce, svatby a jiné rodinné oslavy a uzavřené akce určené
výhradně pro zaměstnance firem. 

Hlavní povinnosti pořadatelů související
s pořádáním akcí:
n  Nerušit noční klid; 
n  Venkovní akci ukončit nejpozději ve 22 hodin
n  Vnitřní akci ukončit:
  ve dnech neděle až čtvrtek pouze od 8.00 do

22.00 hodin 
  v pátek, v sobotu a dnech předcházejících dnům stát -

ních svátků a ostatních svátků lze tyto podniky po-
řádat od 8.00 do 2.00 hodin následujícího dne, po-
kud není dále uvedeno jinak

  plesy pořádané v období od listopadu do dubna lze
pořádat od 8.00 do 3.00 hodin následujícího dne.

MěÚ Přelouč, oddělení pohledávek a přestupků

Rada města
Dne 30. 5. 2022 se konala 96. schůze

Ra dy města Přelouče a na programu jed -
 nání bylo navýšení provozního příspěvku
pro příspěvkovou organizaci Školní jídel-
na Přelouč, schválení účetní závěrky pří -
spěv kových organizací za rok 2021 a sou -
hlas s pokrytím ztráty z rezervního fondu,
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. Praha na vypracování pro-
jektové dokumentace pro společné povo-
lení a provádění stavby včetně související
inženýrské činnosti na protipovodňová
opatření v místní části Tupesy. Tímto do-
datkem se prodlužuje sjednaný termín
doby plnění díla z důvodu nutnosti řešení
značného množství přeložek inženýrských
sítí. Projednala a schválila se mimo jiné ta-
ké realizace přeložky distribučního zaří ze -
 ní elektrické energie v Tupesech. Pro bu -
do vu školní jídelny se odsouhlasilo pořízení
radiátorů prostřednictvím společnosti MI -
KOMONT Přelouč. Schválily se bezúplat-
né převody stavby kanalizačních přípojek
v místních částech Mělice a Lohenice, pro -
jednaly se majetkové převody, zřízení věc -
 ného břemene. Odsouhlasil se například
také dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Rekon-
strukce veřejného osvětlení v obci Loheni-
ce“, smlouva o podmínkách zřízení stavby
„Splašková kanalizace Klenovka s převe-
dením odpadních vod do Přelouče“. Na
této radě se projednaly zápisy ze schůzí
OV Mělice ze dne 20. 5. 2022, OV Loheni -
ce ze dne 13. 5. 2022, schválila se smlou -
va na zhotovení dokumentace Změn č. 4
územ ního plánu Přelouč se společností
Atelier T-plan, s.r. o. Praha za sjednanou
cenu 183 280 Kč bez DPH. Rada schválila
navržené výsledky ceny Reprezentant ško -
ly za školní rok 2021–2022. Na základě
před ložení požadavku ze sociálního od-
boru se schválily Změny Podmínek uží-
vání bytů a pronájmy bytů v domě v ul. Za
Fontánou č.p. 433 a stejně tak se schválil
návrh změny v Pravidlech pro hodnocení
žádostí o byty v domě s pečovatelskou
službou Přelouč, Sluneční 1516 a v domě
zvláštního určení Sluneční 1414, Přelouč.
Projednaly se také body z jednání sociál-
ně zdravotní komise ze dne 18. 5. 2022
a žádosti o poskytnutí dotací do 50tis. Kč
z roz počtu města v roce 2022. Zastupite-
lům se doporučilo schválit Ujednání o ne -
převedení podílu s bytovým družstvem
Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč, dále také

zařadit do rozpočtového opatření č. 3 roz -
 poč tu města na výdaj ve výši 50 000,00 Kč
jako dotaci pro Římskokatolickou farnost
Přelouč na úhradu nákladů souvisejících
s opra vou zdi u kostela sv. Jakuba starší-
ho. Mezi posledními body jednání na té-
to raději bylo odsouhlasení vyřazení nepo-
třebného majetku, Laminátoru ASP 5021T
v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč
likvidací a odsouhlasení nákupu zvuko-
vého zařízení v ceně 58 857,00 Kč příspěv-
kovou organizací Kulturní a informační
centrum města Přelouče – pro objekt
Ob čanská záložna – režie. Majetek bude
pořízen z fondu investic příspěvkové or-
ganizace. 

Na další v pořadí 97. schůzi Rady měs -
ta Přelouče ze dne 2. 6. 2022 se projed-
nal jediný bod, a to rozhodnutí o vylou-
čení dodavatele NOWASTAV akciová
společnost Praha z účasti v zadávacím ří-
zení veřejné zakázky „Revitalizace Švarca-
vy (ř.km 0,200 – 0,723)“ z důvodu odmít-
nutí uzavřít smlouvu o dílo. 

Na 98. schůzi Rady města Přelouče
ze dne 13. 6. 2022 se mimo jiné radní po-
slechli prezentaci o průběžném hodno-
cení projektu Podnikni to!. Zastupitel-
stvu se doporučilo schválit opatření č. 3
rozpočtu města na rok 2022, účetní zá-
věrku města Přelouče za rok 2021 a po
projednání účtu souhlasit s celoročním
hospodařením města Přelouč za rok 2021
bez výhrad. Na této radě se schválila kon-
cesní smlouva se společností Vodovody
a ka nalizace Pardubice, na jejímž základě
bude od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2032 provo-
zována ka nalizace pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví města Přelouč, pořízená v rám -
ci akce „Splašková kanalizace Mělice s pře-
vedením odpadních vod do Lohenic“.
Schválila se smlouva o spolupráci při pří-
pravě a realizaci stavby č. 029 se společ-
ností Vodovody a kanalizace Pardubice,
týkající se výstavby splaškové kanalizace
pro odkanalizování domů č.p. 208, 209,
210 a 227 u Račanského rybníka v Přelou-
či. Projednaly se majetkové převody a zří-
zení věcné ho břemene, zastupitelům se
doporučilo schválit výpověď části pach-
tovní smlouvy na propachtování země-
dělských pozemků, uzavřené dne 10. 10.
2018 mezi městem Pře louč a společností
LIPONOVA a. s., přičemž výpověď se tý-
ká pozemku p. č. 917/1 v k. ú. Přelouč. Dá-
le se také schválila výzva k podání nabíd-

ky a prokázání kvalifikace v zadávací do-
kumentaci k veřejné zakázce „Škudly – re-
konstrukce veřejného osvětlení“. Projednaly
se zápisy ze schů zí KMS Štěpánov ze dne
1. 6. 2022, KMS Tupesy ze dne 23. 5. 2022,
informace ředitele organizace Technické
služby města Přelouče o nutnosti dotace
investičního fondu ve výši 3 mil. Kč a za-
pracování částky do návrhu rozpočtu měs -
ta na rok 2023 na dofinancování pořízení
víceúčelového ná kladního kontejnerové-
ho vozidla v rámci obnovy DHM v orga-
nizaci. Například se ta ké doporučilo za-
stupitelstvu schválit pořízení Změny č. 5
Územního plánu Pře louč, které bude zahá -
jeno v prů běhu roku 2023, dále Ujednání
o nepřevedení podílu s bytovým druž-
stvem Veverkova Přelouč se sídlem Ve-
verkova 1520, Přelouč a také schválit
„Zprávu o činnosti jeho orgánů a zařízení
v roce 2021“. Schválily se odměny za 1. po -
loletí 2022 pro ředitele škol a školských
zařízení a ná  vrh na výplatu mimořádných
odměn vedoucím pracovníkům příspěv-
kových organizací města dle předložené-
ho návrhu. 

Dne 20. 6. 2022 se konala 99. schůze
Rady města Přelouče a mezi body jedná-
ní patřilo rozhodnutí radních, že v rámci
zadávacího řízení VZ „Rekonstrukce chod -
níků a VO v ulici Svazu bojovníků za svo-
bodu, Přelouč/Místní komunikace ulice
Přemyslova, Přelouč“ – výběr dodavatele
ekonomicky nejvýhodnější nabídku po-
dal dodavatel NOVOSTAV KOMUNIKA-
CE a. s. Hradec Králové za nabídkovou ce-
nu 5 408 532 Kč bez DPH, projednaly se
také majetkové převody, zápisy ze jednání
OV Klenovka ze dne 3. 6. 2022 a OV Mě-
lice ze dne 12. 6. 2022, radní schválili ná-
vrh změn jízdního řádku linky č. 655101
městské a autobusové dopravy v Přelou-
či s platností od 1. 7. 2022. Zastupitelstvu
města se doporučilo schválit dodatek
č. 1 ke smluvní dokumentaci sestávající
ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlou -
vy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy
o smlou vě budoucí darovací a smlouvy
o výpůjčce uzavřenou mezi městem Pře-
louč a společností enteria a.s. Pardubice
za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 se -
stávající z 10 bytových domů a 9 řadových
domů. 

Všechna usnesení z rady města 
nalezne te na webových stránkách města, 
text:                                                         MG
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Město Přelouč již po 23. udělilo žákům našich přeloučských škol ce -
nu REPREZENTANT ŠKOLY. Slavnostní předávání cen se konalo v sále
přeloučského kina ve středu 15. 6. 2022. Ceny za Město Přelouč předá -
val místostarosta města Ivan Moravec. Slavnostní projev přednesla sta -
rostka města Irena Burešová. Mimořádné ocenění bylo uděleno Vojtě -
chu Královi ze 7.B Základní školy Masarykovo náměstí za mimořádný
projev lidskosti a poskytnutí první pomoci. Všem oceněným žákům
blahopřejeme. 

Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45
Natálie Soukupová                      Prvňáček
Viktorie Soukupová                     I. stupeň
Lucie Malíková                             Obor jazykový směr
Anotnín Skalický                          Obor společensko-vědní směr
Denis Tichý                                   Obor přírodovědně-technický směr
Lukáš Sotona                                Obor sportovní směr

Základní škola Přelouč, Smetanova ul. 1509
Lea Frenclová                                Prvňáček
Michal Jarolím                              I. stupeň
Eva Králová                                   Obor jazykový směr
Tobiáš Borovec                             Obor společensko-vědní směr
Evelína Hloušková                        Obor přírodovědně-technický směr
Linda Šturmová                            Obor sportovní směr

Základní umělecká škola Přelouč
Tomáš Vondrouš                          Hudební obor
Jakub Lauryn                                 Taneční obor
Aneta Kolářová                            Výtvarný obor
Johana Vysloužilová                    Literárně-dramatický obor

V sobotu 4. června uspořádali zástupci Osadních výborů a Komisí
místní samosprávy města Přelouče velké SPORTOVNÍ KLÁNÍ a vy -
zkoušeli svou nejen sportovní zdatnost. Dle slov jednoho z organizá -
torů Aleše Kouby „kdo se zúčastnil, bojoval jako lev“. Za Lohenice, Kle -
novku, Lhotu – Škudly, Mělice, Tupesy a Štěpánov soutěžily týmy za
dospělé a děti. Například se běhalo na hromadných lyžích, skákalo se
v pytlích, střílelo na opičáka. Děti si mohly během odpoledne užít tvo-
ření, které pro ně připravili Spokojení lišáci z.s. a také Komise místní
samosprávy Lhota – Škudly. Děti si vyrobily pirátské čelenky, další vý-

robky s indiánskou tématikou, památeční placky, magnety a zrcátka
s vlastními obrázky. Nechybělo samozřejmě výborné občerstvení. Nej-
mladšímu účastníkovi byly 4 roky a nejstaršímu 76 let. Na akci se po-
dílelo také město Přelouč, které zakoupilo poháry, medaile a diplomy
a pomohly také Technické služby města Přelouče s přípravou plochy
pro toto sportovní odpoledne. A jak to všechno dopadlo? První místo
nakonec získalo družstvo Štěpánov, ale první místo by si určitě zaslou-
žili všichni, kdo se soutěží zúčastnili. První ročník SPORTOVNÍHO KLÁ -
NÍ se skutečně vydařil a můžeme se již nyní těšit na ten další. 

Sportovní den v Mělicích se skutečně vydařil REPREZENTANT ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Reprezentanti ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč

Reprezentanti ZŠ Smetanova Přelouč

Reprezentanti ZUŠ Přelouč

Vojtěch KrálFotografie poskytli zástupci OV a KMS, text – MG ve spolupráci s A. Koubou, Š. Junasovou, L. Turynovou a P. Šurkalou 
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Sraz žáků
přeloučské 

měšťanské školy 
po 70 letech

Dne 28. 5. 2022 se po 70 letech sešli
žáci měšťanské školy v Přelouči (ročník
1937). Sešly se tři třídy. Chlapecká, dívčí
a smíšená. Všichni vzpomínali na paní
učitelku Marcelu Vlachovou – Porto-
vou, která se jejich srazů účastnila od
roku 2002 pravidelně, bohužel letos ve
svých 94 letech ze zdravotních důvodů
poprvé chyběla. 

Fotografii poskytl P. Vlček, 
text P. Vlček a MG

PŘELOUČÁCI 

Jubilanti květen
Miluška Koudelková 87 let
Miroslav Švanda 85 let
Jiří Křemenák 80 let
Bohumila Šulcová 75 let

Jubilanti červen
Jiřina Dostálová 95 let
František Vítek 94 let
Ludmila Moravcová 89 let
Bohumil Matyáš 88 let
Jiří Pleskot 87 let
Helena Machačová 87 let
Dobromila Kopecká 86 let
Drahomila Frödeová 86 let
Zdeňka Žejdlíková 85 let

Jana Kubelková 80 let
Jana Lacioková 80 let
Ladislav Veselý 80 let
Václav Heřman 80 let
Jindřich Kalousek 80 let
Věra Pětioká 75 let
Jaromír Marek 75 let
Josef Vojtěch 75 let
Jiřina Komárková 75 let
Marta Hlaváčková 75 let

Zlatá svatba
Jana a Ladislav Skokanovi 10. 6. 

Stříbrná svatba
Dana a Marek Žďárských 7. 6. 

Vzpomínka

Dne 22. července 2022 uplyne sto let 
od narození naší milované maminky 

paní Alžběty POVEJŠILOVÉ 
a zároveň pak 3. října 7 let, co nás navždy opustila. 

Stále vzpomínají děti Václav, Jana a Pavel s rodinami. 

Miroslav Brebera se narodil 8. července
1927, letos tedy slaví 95. narozeniny. A věřte
nebo ne věřte, poprvé si přišel zacvičit do So-
kola v roce 1932, to už je úctyhodných 90 let.
A tak je se Sokolem spjatý jeho celý život. Na
konci 2. svě tové války, ve které byla činnost So-
kola Němci zakázána, mu bylo 18let. Po válce,
v r. 1946 se stal řádným členem jednoty, složil
cvičitelské zkoušky a ve svých 19 letech byl zvo-
len mís to náčelníkem. Do roku 1948 vedl žá-
kovské oddíly a jezdil na sokolské tábory do
Krkonoš. V činnosti pokračoval i po únorovém
převratu, kdy však byla sokolská činnost potla -
čena a včleněna do socialistické tělovýchovy.
Stal se předsedou ZTV TJ Slovan Přelouč a v ro-

ce 1968 se s ce l ým odborem hlásil za obnovu
ČOS. Jeho naděje však pohasly po vpádu vojsk
Varšavské smlouvy. V době následné norma-
lizace byl za své úsilí o obnovu Sokola politic-
ky diskriminován. Jeho dcera Ivana Součková
vzpomíná na tuto dobu takto:

„Můj táta byl vždy opravdovým, nadšeným,
aktivním a oddaným členem Sokola, věrný so-
kolským myšlenkám. Proto se také po r. 1968
nesnížil k tomu, aby podepsal určitá prohláše-
ní, s kterými nesouhlasil, a to i přesto, že mně,
dceři, zkomplikoval cestu ke vzdělání. Nikdy
mě však nenapadlo mu to nějak zazlívat. Na-
opak, byla jsem hrdá, že dokázal stát za svými
přesvědčeními. Bylo mi však líto, že musel z ve-
dení Sokola (tehdy TJ Tesla) odejít.“ 

Sametová revoluce v roce 1989 mu vlila no-
vou krev do žil. Paní Iva měla radost, když vi-
děla, že „i ve vysokém věku dokáže nadšení
člověka nabít energií a radostí, která vyzařuje
a omlazuje.“ V roce 1990 se zúčastnil 1. sjezdu

ČOS v Praze a následně jako předseda porevo-
lučního MěNV v Přelouči se zasloužil o obno-
vení tělocvičné jednoty k 1. 1. 1991 a o převzetí
sokolovny do jejího majetku. 

Bratr Brebera působil také v předsednictvu
župy Východočeské – Pippichovy i ve výboru
ČOS. Nejdůležitější však byla a je doposud je-
ho trpělivá činnost ve výboru domácí jednoty.
On byl tím, kdo připomínal sokolské myšlenky,
zviditelňoval jednotu a její historii, hovořil za
Sokol na vzpomínkových akcích ve městě, kdo
nikdy nezapomněl položit květiny k pomníku
T. G. Masaryka. Účastnil se také aktivně jako
cvičenec Věrné gardy porevolučních sletů, na -
posledy v roce 2012, tedy ve svých 85 letech. 

Výbor T.J. děkuje bratru Mirku Breberovi
za vše dobré, co pro přeloučský Sokol vykonal
a přeje mu hodně zdraví, elánu a optimismu
do dalších let. Společně s jeho dcerou mu pře -
jeme, aby mu vydrželo nejen zdraví, ale i zájem
o dění v Sokole, ve městě i ve světě a aby se
mohl radovat ze svých vnoučat a pravnoučat.

J. Lelková

Dlouho opomíjenou a téměř do úplného
zapomnění upadlou přeloučskou rodačku by-
la PhDr. Anna Zbořilová. Lze ji pokládat za vý-
lučnou oběť nacistické zvůle běsnící po odstra-
nění zrůdného netvora Reinharda Heydricha,
což se stalo v době, kdy národně-socialistický
stát Grossdeutsche Reich se nacházel na vrcho -
lu své expanze a zpupnost jeho režimu neznala
mezí. Jeho mocipáni došli k přesvědčení, že se
již stali pány světa, odhlédneme-li od porážky
před Moskvou. Jedním z atributů takových reži-
mů je bezpráví a bezuzdná lačnost po lidské krvi. 

Její otec působil v Přelouči jako veterinární
lékař. Po jisté době se odstěhovali do Pardubic.
Patrně v té době se její rodiče rozešli, matka Ma -
rie roz. Nováková (* 2. 3. 1888 v Kladrubech nad
Labem) s ní odešla do Prahy, kde se následně pro -
vdala za ministerského radu Karla Racka (* 27. 6.

1871), který se stal jejím otčímem. V Pardu-
bicích ještě absolvovala nižší gymnázium. 

V Praze se jí dostalo na svou dobu vynika-
jícího vzdělání. Hudební vědu studovala v Pra -
ze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Zřejmě byla mimořádně hudebně nadanou
osobou, neboť zároveň vystudovala zpěv na
Státní konzervatoři (1926–1930). Jako přípravu
na budoucí povolání absolvovala dvouletý kni -
hovnický kurs, což byla tehdy pro knihovníka
nutná podmínka, aby mohl pracovat ve vědec-
kém oddělení knihovny. Doktorát filozofie zí-
skala 1932 po složení státních zkoušek a po ob-
hajobě dizertační práce. Mimo to přispívala
odbornými texty do různých zejména hudeb-
ních časopisů. Nelze nezmínit její veřejná pě-
vecká koncertní vystoupení. V roce 1933 se sta -
la pracovnicí hudebního oddělení slovutné
instituce, svými počátky sahají do roku 1777,
dnes známé pod názvem Národní knihovna

České republiky. Tam měla široký přístup k nej -
hlubším zdrojům hudebního písemnictví, kde
z těchto a dalších čerpala údaje pro tvorbu he -
sel v Československém hudebním slovníku.

Údajně dne 12. června 1942 byla spolu se
svými rodiči zatčena a držena ve věznici gesta-
pa na Pankráci. Její veškerá pozůstalost včetně
vzácných rukopisných poznámek potřebných
k sestavovanému slovníku byla při domovní
prohlídce zničena. I když informace o jejím ži-
votě jsou velmi kusé, z žádných nevyplývá ja-
kákoliv její účast v odboji souvisejícím s likvi-
dací Reinharda Heydricha. O osm dní později
v sobotu dne 20. června byla tato pilná, tichá
a pečlivá dívka jako předposlední ze skupiny
devatenácti osob hodinu před západem slunce
popravena. 

Čest památce této ušlechtilé, dobré, vzácné
a nezapomenutelné rodačce.

Ing. Jan Závodský, CSc.

Bratr Brebera – život sokola

Za nevinu smrt
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

Dokumenty nedostupné na trhu
Nová služba Městské knihovny Přelouč pro všechny uživatele, kte -

rá umožňuje přístup k plným textům českých knih vydaných do ro-
ku 2000, které již nelze obstarat v běžné obchodní síti nebo jako e-kni -
hu. Obdobně jsou k dispozici digitalizovaná vydání novin a časopisů
do roku 2010. Celkem bude zpřístupněno cca 150 000 sv. knih a ča-
sopisů.

V režimu přístupu k dílům nedostupným na trhu budou dále zpří -
stupněny digitální knihovny Moravské zemské knihovny v Brně a Kni-
hovny AV ČR.

Máte zájem tuto službu využít? Pak musíte udělat jen pár jedno-
duchých věcí. 
1.   být, případně se stát, uživatelem naší knihovny. 
2.   dobře si pročíst odkaz k této službě na našich stránkách www.kni-

hovnaprelouc.cz pod záložkou informace a služby
3.   přijít do knihovny podepsat svůj souhlas s přidáním Vaší emailové

adresy do seznamu uživatelů této služby

Pak už Vašemu bezplatnému využívání da tabáze dokumentů ne-
dostupných na trhu ne bude nic bránit. Těší nás, že můžeme touto
možností dále rozšířit nabídku dokumentů pro naše uživatele.

Jak jsme si užívali baroko?
Virtuální univerzita třetího věku má za sebou další semestr. A nebyl

to semestr ledajaký. Obklopeni nejkrásnějšími sochami mistrů českého
baroka jsme si konečně užívali společná setkání a pořádali společné
virtuální výpravy do Kroměříže, na Karlův most nebo do areálu Kuksu.
Přednášky o Kroměříži nás tak nadchly, že jsme si naplánovali společný
„školní výletů“ právě tam. Ceny nafty sice stoupaly až kdoví kam, ale stej -
ně jsme jeli a květnová Kroměříž byla zaslouženou odměnou za pilné
studium a nervy při práci na testech.

Příští semestr bude na téma Křesťanská ikonografie a hagiografie. Po -
kud se chcete přidat, první setkání bude v úterý 27. 9. od 13.00 v zase-
dací místnosti Městského úřadu v Přelouči. A jestli se chcete přihlásit

dřív, můžete během září přijít do Městské knihovny. Rádi Vás mezi sebe
přivítáme. Zápisné za semestr bude 400,- Kč.

Červen v Městské knihovně
Léto už je tady a programy pro školy se tím

pádem na konci školního roku změnily z těch
vzdělávacích na vyložené zábavné a za odmě-
nu. Protože děti si v červnu zaslouží nějaké to
potěšení a rozveselení. A tak se u nás veselé
po věsti z regionu střídaly s Nejhoršími dětmi
na světě a jinými hravými dílnami. 

Byli jsme také součástí Rodinného festiva-
lu, akce Spokojených Lišáků, která se konala
v sobotu 11. 6. K naší velké radosti vstoupilo
naší Hvězdnou branou do světa fantazie v kni -
hách mnoho dětí a mohli jsme je potěšit ne -
jen nabídkou knih a soutěžemi, ale především
ukázkovými lekcemi z našeho programu S kníž -
kou do života. Jako každý rok, i letos jsme kon -
čili především pasováním všech prvňáčků na
čtenáře a ochránce knih. Doufáme, že malí ry-

tíři a malé rytířky si svoji pasovací slavnost užili
a budou vzpomínat na paní Knížku a jejího Ry -
tíře všech písmenek i o prázdninách, až otevřou
ke čtení nějakou krásnou knihu.

Přejeme všem krásné léto, plné zajímavého
čtení a zveme děti i dospělé na naše letní akce.
Můžete třeba vyzkoušet své znalosti pohádek
v naší soutěži v ulicích města, zúčastnit se ně-
které z čtenářských dílen, zajít na křest knihy
mladé místní autorky, nebo jen tak přijít pro
dobrou knihu. Knihovna je otevřená celé léto.

Ladislava Hývlová
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Zlatá Olomouc
Sbor J. B. Foerster začal koncem ledna zkoušet s novou dirigent -

kou paní Annou Grecmanovou. Naplánovali jsme na jaro celkem
pět vystoupení a koncertů. Mimo jiné jsme byli hosty sboru Per-
štýn-Ludmila-Suk v Pardubicích a také jsme se zúčastnili Setkání
pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Po kovidových opatřeních
jsme pořádali také náš první samostatný koncert v Přelouči. Vyvr -
cholením naší činnosti byla účast na mezinárodním festivalu pě-
veckých sborů Svátky písní v Olomouci, který se konal 3. a 4. čer -
vna. Chtěli jsme si vyzkoušet, jak takové setkání probíhá, protože
podobné soutěže jsme se ještě nezúčastnili. Naše snaha byla ohod -
nocena poctou nejvyšší – obdrželi jsme od mezinárodní poroty

v naší kategorii zlato! Je to první velké ocenění za celou stole-
tou historii sboru. Vděčíme za to především naší dirigentce, kte-
rá pro nás vybrala zcela nový repertoár. Chtěli bychom Aničce
poděkovat i za to, že věřila, že se v Olomouci neztratíme. Právě
proto, že zkoušíme teprve čtyři měsíce, ani nás nenapadlo, že by-
chom na velkém festivalu mohli mít takový úspěch. Musíme však
za sebe říct, že tak sebejistě a vesele jsme se asi ještě nikdy necítili.
Nejvyšší ocenění dostaly ve svých kategoriích i Plamen a Rošťák,
další dva přeloučské sbory, které se soutěže zúčastnily. Všechny
zpěváky přípravila a vedla právě Anička Grecmanová. Tento úspěch
je oceněním i její práce a pro nás všechny je velkým povzbuze-
ním. Sbor J. B. Foerster nezanikne a bude se snažit i nadále vzorně
reprezentovat své město!

předseda sboru
Bc. Radim Kubát

7–8/22

KRÁSNÁ LITERATURA

KREMER, Gerard
Anna Franková: příběh zrady: zá-
hada odhalena po 75 letech. Praha:
Dobrovský s.r.o., 2022. 239 stran.
Autor popisuje osudy svého otce
během druhé světové války, kdy se
zapojil do pronacistického odboje.
Seznámíme se rovněž s kolaborant -
kou Ans van Dijkovou, která udá-
vala Židy a díky níž byla prozrazena
Anne Franková. 
ISBN 978-80-277-0044-8.

STADLER, Juliane, 1978-
Nebeská koruna. Praha: Beta, 2022.
635 stran. Historicky věrný román za -
vede čtenáře do období bojů o Sva -
tou zemi, jež se staly střetem dvou
nejvýznamnějších rytířů západního
a východního světa: krále Richarda
Lví srdce a sultána Saladina. Autor -
ce se podařilo přesvědčivě skloubit
středověkou historii se strhujícím
dobrodružstvím a milostným příbě -
hem. Dokázala věrně popsat drsné
poměry v křižáckých armádách, ži-
vot prostých poutníků i práci stře-
dověkých ranhojičů, kteří si doká-

zali poradit i ve zdánlivě bezvýchod-
ných situacích. 
ISBN 978-80-7593-406-2.

PATŘIČNÝ, Martin, 1955-
Akord a jiskry: povídky. Praha: Euro -
media Group, 2021. 198 stran: ilus -
trace. Výbor nových, ale také již pub -
likovaných či přepracovaných poví-
dek známého výtvarníka-dřevaře
a spisovatele. Texty odrážejí jeho
zkušenosti, sny a představy, zpraco -
vávají neobvyklé příběhy, mnohdy
provokují, což je autorovým zámě-
rem, a samozřejmě v nich převažují
vztahy mezi lidmi, láska, erotika a ta -
ké humor. 
ISBN 978-80-242-7301-3.

HVÍŽĎALA, Karel, 1941-
Věta jako povolání: nezapomínky.
Souborné vydání první. Praha: Euro -
media Group, 2020. 583 stran: ilus -
trace. Soubor fejetonů a esejů no-
vináře a publicisty Karla Hvížďaly.
Svazek vznikl spojením tří již vyda-
ných knížek, k nimž autor doplnil
čtvrtý oddíl Šváb nereptá/Přichá-
zení.         ISBN 978-80-242-6863-7.

JK.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI ZVE K NÁVŠTĚVĚ
A NABÍZÍ NOVÉ TITULY

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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strojař, mechanik seřizovač CNC strojů, mecha -
nik strojů a zařízení, strojní mechanik a truhlář, na
kterých si mohli všichni vyzkoušet nejrůznější
činnosti, které jsou v těchto oborech zastoupeny.

Na stanovišti nástrojařů zaujalo vystřihování
tvarů nůžkami na plech, na které se stála fronta,
zájem byl i o řezání pilkou na železo. Děti si zku -
sily práci s pilníkem a názorně tak zjistily, jakou
roli při tom hraje různá tvrdost kovů. Živo bylo
rovněž u obráběcích strojů, jejichž obsluhu si žá -
ci opatrně a pod dozorem vyučujících vyzkou-
šeli. Mladé počítačové nadšence potěšilo sta-
noviště mechanik seřizovač CNC strojů, kde si
modelovali klíčenku s logem třemošnické střed -
ní školy. Na truhlárně si mohli vyrobit přívěšky
na krk či píšťalky.

Součástí akce byla i prezentace společnosti
Kovolis Hedvikov. Všem zúčastněným se toto
setkání velice líbilo. 

Výlet do pohádky
Děti z prvních tříd vyrazily na svůj první

školní výlet do Pohádkové vesničky Podlesíč-
ko, zasa zené do malebného kraje Českomo-
ravské vrcho viny. Ta je součástí resortu Podlesí.
V doprovodu staré, ale přátelské čarodějnice si
děti prošly celou vesničku, obdivovaly jednotli -
vá pohádková obydlí a připomněly si známé
po  stavičky a příběhy z oblíbených českých po-
hádek a večerníčků. Rumcajs a Manka s Cipís -
kem, Křemílek a Vo chomůrka, Rákosníček, trpa -
slíci či statečný kovář se stali našimi průvodci
v pohádkových povídáních, ze který plynula
i ma lá ponaučení. Děti si také zasoutěžily a zí-
skaly sladkou odměnu. 

Malá kopaná
Po vítězství v okrskovém kole se zúčastnili

naši chlapci okresního kola v malé kopané. Tur -
naj probíhal v Pardubicích v areálu PAMAKO Na
Hůrkách. Ačkoliv chlapci bojovali jako lvi, po-
stup ze skupiny mezi nejlepší 4 týmy jim těsně
unikl, takže obsadili celkově krásné páté místo.
Kluci si obtížně zvykali na malinké hřiště a upra -
vená pravidla. Pochvala patří všem za bojov-
nost a vzornou reprezentaci školy.

Výlet 4. B do Prahy
Výlet do Prahy jsme kvůli lockdownu odklá -

dali 2 roky. Letos jsme konečně vyrazili vlakem.
V Praze jsme přestoupili na metro, pak na tram-
vaj a nakonec na lanovku, která nás vyvezla až
na Petřín. Čekalo nás 299 schodů na vrchol pe -
t řín ské rozhledny. Nahoře jsme se rozhlíželi a fo -
tili. No a pak hurá do zrcadlového bludiště. Na
kopci jsme se osvěžili zmrzlinou a někdo i ledo-
vou tříští. Dolů jsme se vydali pěšky. Aby nás
moc nebolely nohy, svezli jsme se ke Karlovu
mostu tramvají. Most jsme přešli a zamířili za
další památkou – Staroměstským orlojem. Přes-
ně ve dvanáct hodin jsme sledovali figurky apoš-
tolů a další výzdobu na Staroměstské radnici.
Pak nás čekalo velké překvapení. Přišel Martin,

syn naší paní asistentky, a vzal nás do největšího
hračkářství Hamleys. Mohli jsme se svézt na ko -
lotoči, sklouznout se na skluzavce a paní pro-
davačka nás provedla po celém obchodě. Nej-
raději bychom tam zůstali celý den, ale čekala
nás zpáteční cesta domů. Výlet byl pro všechny
velkým zážitkem.

POKOS
Ve čtvrtek 2. 6. se uskutečnilo oblastní kolo

branně-tělovýchovné soutěže POKOS, kterou
pořádala armáda ČR ve spolupráci s Pardubic-
kým krajem. Žáci 6.–8. tříd se na tuto sou-
těž při pravovali již od zimního období v rámci
hodin tělesné výchovy, kdy jsme plnili úkoly fy-
zické zdatnosti. Následně jsme zaslali naše vý-
sledky na Krajské vojenské velitelství do Par-
dubic a čekali jsme, jestli bude naše škola
vybrána a po stoupí do oblastního kola. A to se
k naší radosti stalo. Z každého ročníku postou-
pili vždy nejlepší kluk a holka. Jmenovitě tedy
Majda Froschová a Patrik Gabriel (6. ročník),
Pája Vančurová a Štěpán Dušek (7. ročník),
Šarlota Urlichová a Kryštof Pohanka (8. roč-
ník). Soutěžilo se v atle tických disciplínách
(hod granátem, člunkový běh), ale také ve
střelbě ze vzduchové pistole. Hlavní náplní ce-
lého dne byl 4 km běh s tematickými úkoly
pod názvem Záchranná mise. 

Soutěžní družstva představovala skupinky
lidí, která jsou vyslána na záchrannou misi za-
jatých českých zaměstnanců ambasády. Při ces-
tě za záchranou je čekalo nejedno překvapení
v podobě kontrolních stanovišť s rozmanitými
úkoly a šiframi (hašení požáru, výměna píchlé-
ho kola u vojenského auta aj.). 

No a jak jsme dopadli? Naše škola obsadila
krásné 4. místo v rámci družstev, v kategorii jed -
 notlivců obsadil Štěpán Dušek nejvyšší pozici na
vítězné bedně – tedy 1. místo za všechny kluky!

Všem moc děkuji za perfektní reprezentaci
naší školy a parádní fyzické výkony! 

Školní turnaj v kuželkách
Začátkem listopadu se začaly odehrávat ne -

lítostné souboje žáků druhého stupně ve sportu
zvaném kuželky. Po těžkých vyřazovacích bojích
ve třídách nastoupili vždy dva nejlepší chlapci
a dívky k finálovém turnaji. Ten se uskutečnil
díky COVIDové pandemii až 18. května 2022.
Me zi mladšími žákyněmi se nejvíce dařilo Nel -
le Šmej dové z 6. B, stejnou kategorii chlapců
ovládl Ondřej Novotný z 6. A. Starší žáky opa-
novali Bára Medvegyová a Lukáš Kobera z 8. A.
Ten dosáhl i celkově nejlepšího výkonu, když
dohromady shodil na 40 hodů 166 kuželek. Tur-
naje se celkem zúčastnilo195 žáků Děkujeme
tímto všem členům klubu SK kuželky Přelouč,
kteří nám umožnili změřit své síly v této spor-
tovní disciplíně. 

Hymna o mém městě, o mé vesnici
Práce žáků 5. tříd

Kde domov můj?
Tam, kde ptáci zpívají,
psi na dvoře štěkají,
Tam, kde teče vodička,
tam je moje vesnička!
Ve Břehách je domov můj.

Jan Osinek, 5. A

Přelouč
Řeka Labe tudy teče,
přes most to je jenom skok.
Když vám pejsek neuteče
na procházku za potok.
Na náměstí naše škola
vlídně děti do třídy volá!
Tam, kde moje třída byla,
kdysi Magdaléna žila.
Kuchařka to byla skvělá,
to je přece jasné!
Kdo podle ní těsto dělá,
při obědě jenom žasne!

Eva Schwarzkopfová, 5. A

Přelouč, Přelouč,
chodilo se přes louč.
Uprostřed je kopeček,
na něm stojí domeček.
Je to naše škola,
ráno na nás volá.
Najdete tu parky, hřiště,
to vám povím někdy příště…

Matěj Školník, 5. A

Kde domov můj?
Kozašice jsou vesnice,
na mapě jen tečka.
Žiju si v ní, je mi dobře,
v každém dvoře traktor a sečka…

Dan Jarolím, 5. A

V Pardubickém kraji
město Přelouč je.
Parky, louky, stromy 
tady najdete.
Školy, gympl máme, 
na hřiště se podíváme.
Pojďte se mnou na náměstí, 
vizitku si kupte,
potom dále, tam u listí
památku najdete…
Je vysoká jako strom,
jmenuje se morový sloup.

Andrea Waldhansová, 5. A

Kde domov můj?
Tam, kde Valy pod Přeloučí,
Labe tady krásně hučí.
A ten les, kam chodívám,
Vždy mé srdce zahřívá!

Agáta Homolová, 5. A
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Exkurze třetích tříd – BOTANICUS 
5. května jsme se vypravili na exkurzi. Cílem

naší cesty byla středověká vesnička Botanicus

v Ostré. Začátek sice nebyl úplně růžový, zdrželi
jsme se na dálnici, kde jsme si počkali asi 1,5 ho -
diny v koloně aut. Potom jsme si to ale krásně
užili. Mohli jsme si vyzkoušet výrobu mýdla, sví-
ček, papíru, provazů, loutek, drátkování, rýžo-
vání zlata, ražbu středověkých mincí, výrobu
svícnů či váziček na hrnčířském kruhu, trochu
si pobloudit v bludišti a ochutnat pravé keltské
palačinky. Domů jsme si tak přivezli spoustu
pěkných věcí a spoustu pěkných zážitků 

TECHNOhrátky 
SOŠ a SOU technické Třemošnice

Patnáct žáků z osmých tříd naší školy se
zúčastnilo 24. května TECHNOhrátek v SOŠ
a SOU technickém Třemošnice. 

Jeho zaměstnanci a žáci připravili pro zhruba
110 účastníků šest pracovišť – obráběč kovů, ná-

7–8/22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45

Krásné letní dny plné nezapomenutelných zážitkù!



Přeloučské školství

15

lé
to

 2
0

2
2

7–8/22

Přeloučské školství
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

14
7–8/22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.

Technohrátky
V květnu vyrazilo 15 vybraných žáků z 8. ročníku na akci Tech-

nohrátky, kterou pořádalo SOŠ a SOU technické Třemošnice. Žá-
ci se formou soutěží a praktických ukázek seznámili s obory ob-

ráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač CNC strojů, strojní
mechanik a truhlář. Vyzkoušeli si svůj talent a schopnosti při
frézování drážky, modelování klíčenky, měření rozměrů, dělení
materiálu nebo montáže dřevěné stoličky. Vyzkoušeli si tak prá-
ci s pilníkem, pilkou, kladivem, hoblíkem a dalšími nástroji. Sou-
částí akce byla také prezentace firmy DAKO-CZ, vyrábějící brzdo -
vé systémy pro kolejová vozidla.

Paměť národa 
V pátek 20. 5. naše třída 8. A

navštívila výstavu PAMĚŤ NÁRO-
DA v Pardubicích. Celý program
začal besedou, na které nás orga-
nizátoři provedli příběhem politic-
kého vězně v totalitním Českoslo-
vensku. Zkusili jsme si napsat dopis
na cigaretové papírky a posloucha-
li, jaké to bylo zažít vyšetřovací vaz-
bu StB, soud a nucené práce v do-
lech na těžbu uranu. 

V druhé části programu jsme se
přesunuli do suterénu Machoňovy
pasáže na výstavu o 2. světové vál -
ce. S pomocí interaktivních table-
tů jsme plnili úkoly na stanovištích
a prošli stezku, na níž jsme vyslech-
li vyprávění člověka, který působil
za 2. světové války ve druhém od -
boji. Výstava byla velice zajímavá.

Bára Levínská a Tereza Matoušková, žákyně 8. A

Kariérové poradenství – ohlédnutí zpět
15 žáků osmých tříd se zúčastnilo projektového dne, který pro

nás připravila Střední odborná škola v Přelouči. Žáci si nejprve
zvolili grafické motivy s různou tématikou (nápisy, obrázky – had,
loďka, ovladač na PlayStation), které poté upravovali na počí-
tačích. Výslednou práci pak vytiskli na plátěné tašky, které si jako
odměnu za svou práci mohli odnést domů. Podle reakcí žáků by-
lo vidět, že se jim činnost líbila a některé z nich i motivovala pro
možné studium oborů Reprodukční grafik, Polygrafie či Tiskař
na polygrafických strojích, které škola nabízí. Poděkování na závěr
patří našim průvodcům, pedagogům SOŠ Přelouč, kteří vše při-
pravili a našim žákům byli ve všem nápomocni.

Nejlepší Cvrček v ČR 
Matěj Štarman z 2. C postupně vyhrával všechna kola v sou-

těži MATEMATICKÝ KLOKAN 2022. „Propočítal se“ až do celo-
státního kola, kde v kategorii Cvrček získal 1. místo a to s plným
počtem bodů. 

Máťo, jsme na tebe pyšní a moc ti gratulujeme .

Školy v přírodě 
Končící školní rok bývá obdobím škol v přírodě. Letos se do

Bartošovy pece v Českém ráji vydalo ve dvou termínech sedm na -
šich tříd. Páťáci již tradičně jezdí na školu v přírodě zaměřenou
na prohloubení znalostí anglického jazyka a třeťáci, ke kterým
se letos přidala 4. C, na čistě turistickou. 

Děti si mohly vyzkoušet rafting, lukostřelbu, střelbu z lase-
rové zbraně nebo geocaching. Areál byl vybaven dvěma hřišti,
lezeckou stěnou, lanovým parkem, nafukovací trampolínou a ba -
zénem, i když ten ještě nebylo možné využít. Děti se bavily pře-
vážně venkovními hrami. Nesměla chybět ani túra na zříceninu
hradu Frýdštejn, noční stezka odvahy nebo diskotéka. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
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Na konci letních prázdnin se do areálu letní restaurace Machač
nedaleko Čeperky sjedou příznivci alternativní hudby. Ve dnech
26.–27. srpna 2022 se zde bude konat dvoudenní hudební festival
nazvaný KAREL. „Nechceme se podobat masovým festivalům, proto
dáváme důraz na kapely a interprety alternativní scény a na místní
umělce,“ uvádí pořadatel Vilém Vinopal. Podle něj patří k hlavním
hvězdám mladý písničkář s kapelou Thom Artway, pardubická pun-
ková legenda Dukla vozovna nebo alternativní rappeři Mutanti hledaj
východisko.

Vedle skupin i bohatý doprovodný program
Neméně důležitý je ale podle organizátorů i doprovodný program.

V něm účast zatím předběžně přislíbili například spisovatel Dominik
Landsman, známý například svým úspěšným a nedávno zfilmovaným De-
níčkem moderního fotra, dále by se mělo uskutečnit autorské čtení mla-
dých básníků a návštěvníci se také mohou těšit na ukázku prací mladých
fotografů z nově otevřeného oboru fotograf na Gymnáziu a Střední od-
borné škole v Přelouči. Ti za sebou mají první ročník pod vedením zkuše-
ného fotoreportéra Radka Kalhouse, který své svěřence chválí. „Předsta -
víme závěrečné klauzurní práce na volné téma. Mělo se jednat o subjektivní
pohled na prostředí, ve kterém se studenti pohybují. Myslím si, že se jim práce
povedly. Obzvlášť, když si uvědomíme, že někteří s fotkou na začátku školní -

ho roku teprve začínali. Posun je výrazný,“ láká na práce žáků několikaná -
sobný držitel ceny Czech Press Photo a novopečený učitel Radek Kalhous.

Ondřej Vojtěch

Nikoliv už automechanik, truhlář nebo zá-
mečník, ale reprodukční grafik, technolog po -
lygrafie, fotograf nebo operátor tiskových tech -
nologií – po pěti letech, kdy sem znovu zavítal
projekt TECHNOhrátky, změnilo Gymnázium
a Střední odborná škola Přelouč výrazně sklad -
bu svých vyučovaných oborů. Zasvětit se do
jejich základů a současně si prohlédnout učeb-
ny i další zázemí sem 8. června 2022 přijelo
114 žáků osmých tříd z osmi základních škol
z Chrudimska a Pardubicka.

„V rámci Pardubického kraje je Gymnázium
a SOŠ Přelouč unikátní škola, protože vyučuje

obory, které se nikde jinde v našem regionu ne-
studují. Její zaměření na grafiku a polygrafii se
v blízké budoucnosti promítne také do nového
názvu této školy. Pardubický kraj v ní navíc chystá
v dalších letech významné investice na moder-
nizaci. Aktuálně se rekonstruuje nákladem 64 mi -
lionů korun domov mládeže,“ řekl v úvodu po-
sledních předprázdninových TECHNOhrátek
Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro škol-

ství. Kromě něj se slavnostního zahájení zúčast-
nila i starostka Přelouče Irena Burešová.

Šest stanovišť v neustálé pohotovosti
Veškeré aktivity probíhaly na šesti speciál-

ních pracovištích v areálu střední odborné ško -
ly v Jaselské ulici. Například na stanovišti zva-
ném Slepotisk bylo úkolem školáků skládání
různých geometrických tvarů a poté s pomocí
lisu výroba samotného slepotisku. Ve Vektoro-
vé grafice skládali puzzle a zdobili plátěné tašky
nažehlováním smajlíků, pracoviště 3D nabídlo
nákres a tisk žetonu, zatímco Řezaná šablona je
prověřila ve zdobení svícnů. 

„Dětem se hodně líbily také další aktivity, kte-
ré je seznamovaly s činnostmi spojenými s médii,
grafikou, polygrafií či reklamou. Nadchl je třeba
obor fotograf, kde v rámci jeho komerčního vy-
užití nejprve v profesionálním programu photo -
shop upravovali vlastní portrét a poté ho ozdobili
rámečkem. Naučili se vlastnoručně vyrobit do-
pisní obálku a vyzkoušeli si svou zručnost sklá-
dáním Rubikovy kostky,“ popsal část programu

Vladimír Zemánek, manažer projektu TECH-
NOhrátky. 

Aktivity v plném tempu
„Ze zadání úkolů i bezproblémového průběhu

akce bylo vidět, že vyučující odborných před mě -
 tů jsou převážně profesionální grafici a fotografo -
vé, kteří mají vlastní grafická nebo fotografická
studia. Vše mělo tempo a spád. Role demonstrá -
torů a pomocníků se po jejich boku za se úspěš-
ně zhostili studenti Gymnázia a SOŠ Pře louč,“
uvedla Helena Bártlová, manažerka projektu
TECHNOhrátky.

„Výhodou všech grafických oborů, které u nás
mohou žáci studovat, je rozšířená praktická vý-
uka již v průběhu studia. Žáci mají možnost bě-
hem odborného výcviku pracovat s různými
gra fickými programy a na vlastní kůži tak zažít,
jaké je vytvářet grafiku v profesionálních pod-
mínkách,“ připomněl výhodu hostitelské střed-
ní školy její ředitel Miroslav Pavlata. Navíc vý-
hodou oborové skladby školy je, že žáci zde
mohou získat zároveň výuční list i maturitní
zkoušku.

Tradiční dorty za výhru v manuální části pro -
gramu si domů odvezli žáci Základní školy Chol -
tice, za nejlepší výsledek v kvízu „Hej ty, víš to?!“
se odměny dočkala výprava Základní školy Heř -
manův Městec.

Tisková zpráva, Vladimír Zemánek

Více informací o projektu TECHNOhrátky 
na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

Od nového školního roku čeká žáky i zaměstnance jediné střední
školy v Přelouči změna. A to v názvu školy. Ten původní, který platil od
sloučení více přeloučských škol v roce 2011, zněl Gymnázium a Střední
odborná škola Přelouč. Brzy se ale stane minulostí a nahradí ho název
no vý. Vedení školy navrhlo nové jméno, a to Gymnázium a grafická střed-
ní odborná škola Přelouč. 

„V souvislosti s mým nástupem na post ředitele jsme začali dělat změny
ve skladbě oborů. Nově bude naše škola nabízet pouze grafické a gymna-

ziální obory. Chtěli jsme to promítnout i do názvu školy,“ vysvětlil ředitel
školy Miroslav Pavlata důvody přejmenování. Školu tak podle něj čeká
i kompletní změna vizuální komunikace. „Shodli jsme se na tom, že bu-
deme používat zkratku GYGR, takže budeme vedle loga školy měnit na-
příklad i webové stránky a jejich adresu,“ uvedl Pavlata. 

Pokud nový název schválí zastupitelé Pardubického kraje, škola by podle
Pavlaty měla nový název začít používat od nového školního roku, tedy od
roku 2022–2023.                                     Ondřej Vojtěch

Gymnázium a Střední odborná škola končí. Čeká ji přejmenování

Přeloučské TECHNOhrátky se nesly po pěti letech ve znamení grafiky

Jaký by měl být grafik? Práce by ho měla především bavit

Na festivalu KAREL se vedle kapel představí i nejlepší práce mladých fotografů z Přelouče

Fotoseriál: rekonstruujeme domov mládeže IV

Pivo si ještě v restauraci objednat nemůže, ale
už navrhuje grafiku jako profesionál. Aby toho
nebylo málo, byl navíc ve středu 16. června 2022
oceněn radním Pardubického kraje pro školství
Josefem Kozlem jako Mladý talent Pardubic-
kého kraje. Řeč je o Jakubu Vránovi – studentu
2. roční ku oboru reprodukční grafik pro média
na Gym náziu a Střední odborné škole v Přelouči.
Byl jsi oceněn představiteli Pardubického kra-
je za svou práci v uplynulém školním roce,
představil bys nám, čeho se tvá práce týkala?
Jakub Vrána: V posledních dvou letech jsem se

zúčastnil soutěže EU4U, kterou pořádá Minis-
terstvo pro místní rozvoj. V rámci soutěže jsem
měl vytvořit plakát na projekt, který dotovala
Evropská unie. 
A čeho se týkal plakát, který jsi vytvářel?
Jakubu Vrána: Týkal se klubu HC Havířov, který
právě dotacemi podpořila Evropská unie.
Předpokládám ale, že pouhá účast, abys byl
oceněn plaketou Mladý talent Pardubické-
ho kraje, nestačila.
Jakubu Vrána: Tak musel jsem se nějak umístit.
V tomto případě na 2. místě. 

Vím o tobě, že se grafické práci nevěnuješ jen
ve škole, ale pomalu míříš k profesionální
dráze. Na čem teď pracuješ?
Jakubu Vrána: Teď dělám logo a web pro firmu
Kermilab, což je 3D tisk – možná bych řekl více
než 3D tisk, společnost toho vytváří víc. A dál
vytvářím vizuální identitu druholigovému ho-
kejovému týmu Slezan Opava. 
V jaké fázi jsi u Slezanu?
Jakubu Vrána: Každou chvílí už to bude hotové.
Někdy v příštím týdnu máme jet za klientem
a doladit poslední detaily. Takže už pomalu fi-
nišujeme.
Co by podle tebe měl dobrý grafik mít? Jaké
vlastnosti?
Jakubu Vrána: Musí ho to bavit. 
Takže k tomu, aby ze mě byl dobrý grafik, sta-
čí, aby mě to bavilo?
Jakubu Vrána: Tak samozřejmě byste měl mít
i grafické myšlení. Než jsem se hlásil na obor gra-
fik, mamka se mě ptala, jestli si myslím, že na to
mám. Když jsem se zajímal o to, co konkrétně

tím myslí, řekla mi, zda si myslím, že budu mít
dost originálních nápadů. Jestli mám dost origi -
nálních nápadů sice posoudit nedokážu, ale
podle mě to je odpověď na vaši otázku. Grafik
by měl mít nápady, nějakou vizi a představu
o tom, kam se se svou prací chcete dostat. 

Jak by podle tebe měla vypadat kvalitní gra-
fická práce?
Jakubu Vrána: Když mě nějak osloví. A když od-
povídá věci, pro kterou byla ta grafika vytvo-

řená. Jinak na to asi odpovědět nedokážu. Mys-
lím si, že každému se líbí něco jiného. Já mám
například rád minimalismus. 
Jak dlouho se už grafice věnuješ? 
Jakubu Vrána: Od osmé třídy, ale aktivně se zá-
kazníky to je od prvního ročníku. 
Co byl ten impuls, že ses začal grafice věno-
vat na profesionálnější bázi?
Jakubu Vrána: Chtěl jsem si založit vlastní fir-
mu a tu taky zakládáme. S mou partnerkou
Galinou Formánkovou chceme založit firmu
VGSTUDIO. Webové stránky vgstudio.cz už
máme hotové a zbývá nám už jen doplnit port-
folio a založit živnost. Takže čekám, až mi bu-
de 18, což už bude zanedlouho.
Takže jste s Galinou i obchodní partneři?
Jakubu Vrána: Ano. Ale práci máme rozděle-
nou. Já se věnuji hlavně grafice, Gali ilustracím. 
Máš nějaké vzory?
Jakubu Vrána: Ani ne, řídím se sám sebou. Jak
to chci, tak to bude. (smích)

Ondřej Vojtěch

V další části našeho seriálu, který mapuje rekonstrukci
interiérů domova mládeže, se podíváme do části budovy,
která je určena pro ubytování žáků. V pátek 17. června 2022
se na více než dva měsíce celý domov mládeže uzavřel
a žá kům předčasně začaly letní prázdniny. Ptáte se proč?

Odpověď je naprosto jednoduchá. Pokoje musely být vy-
klizeny, aby poslední srpnový den mohli žáci začít nový
školní rok v novém. No a jak to tam nyní vypadá, se mů-
žete podívat na přiložených fotografiích.

Miroslav Pavlata, ředitel školy

Foto Ema Jánská Foto Adéla Vyskočilová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Koncem května se v sále chvaletického kina
ko nala závěrečná vystoupení žáků literárně-dra-
matického oboru a tanečního oboru ZUŠ. Mladé
tanečnice a tanečníci, které vyučuje Petra Mori,
vystoupili v rozmanitých choreografiích a před-
vedli hned několik druhů tance. Žáci „dramaťá-
ku“ sehráli pásmo scének a starší z nich dokonce
vlast ní autorskou detektivní hru, která částečně
vznik la během výuky v rámci improvizace. Literár -
ně-dra matický obor vede Klára Tvrdíková. Vy stou -
pení se konala za velké účasti rodičů, přátel a dal -
ších návštěvníků, kteří začínající umělce od mě nili

dlouho trvajícím potleskem. Velké podkování
patří i městu Chvaletice za skvělou spolupráci.

Žáci smyčcového oddělení 
koncem roku nezahálejí!

Žáci smyčcového oddělení se připravovali a za -
 pojovali do různých školních akcí, interních a ve -
 řejných vystoupení, nacvičovali se souborem a vě -
 no vali této přípravě i některé volné víkendy. Ocho-
ta cvičit a radost z houslové hry se kladně pro jevila
již na velice povedeném koncertu Rodin né muzi -
círování, který se konal začátkem dubna. 20. 5. se
přesunul celý tým smyčcařů včetně 2 vio loncell do
zámecké kaple v Cholticích, kde se za pojil do Mu -
zej ní noci. Nadšený a upřímný potlesk posluchačů
děti přesvědčil, že společná týmová práce má smysl. 

Účast na Dni otevřených dveří
Elektrárny Chvaletice

Nejen na koncertních pódiích a divadelních
prknech vystupují žáci přeloučské ZUŠ. V sobotu

11. června jste měli možnost vidět vystoupení ta -
nečního oboru v rámci doprovodného programu
akce Den otevřených dveří Elektrárny Chvaletice.
Samostatně zde vystoupily mažoretky pod ve-
dením Jarmily Pavlíčkové a žáci tanečního oboru
s choreografií „Kniha džunglí“. O program krea -
tiv ní díly v hlavním stanu se výrobou lampionků
společně s dětmi postarala naše výtvarnice Ka-
teřina Hývlová. 

NOCTURNO
Začátkem června naše škola pořádala chrá -

mo vé Nocturno, koncert tradičně zahajující fes-
tival dechových hudeb Polanského Přelouč. V dů -
stojném prostoru kostela čs. církve husitské se
představili mladí hudebníci, od začátečníků po
zkušené žáky nejvyšších ročníků. Nepotřebovali

ani velkou reklamu, ani ohňostroje a podobné
oslnivé efekty, přesto, nebo možná právě proto,
předali publiku radost, optimizmus a sílu spo-
lečného sdílení hudby. Děkujeme panu faráři
ThDr. Martinu Chadimovi, ThD. za vstřícnost
a spo lupráci.                                  Petra Lojínová 

Závěrečná vystoupení tanečního a literárně-dramatického oboru

Buď fit FEST poprvé
Skupina Buď fit velkolepým způsobem v pá-

tek 10. června oslavila své 15. výročí. V tento den
se to tiž konal historicky první ročník Buď fit FESTu,
u jehož zrodu byla myšlenka uspořádat přátel-
skou akci, kde by vystoupili současní i bývalí čle-
nové kapely. A to nejen během samostatného
vý ročního koncertu, ale také jako součást dal-
ších hudebních skupin, které si založili a kde si
plní své osobní muzikantské sny. Na pódiu se tak
vystřídalo během večera několik uskupení, další
hosté přijeli například z Pardubic (Jazz Band Jindři -
cha Pavlíka) nebo Zdechovic (kapela Adrenalin).

Polanského Přelouč
17. ročník festivalu dechových hudeb Polanského Přelouč se tradičně

konal první sobotu v červnu v parku za školou na náměstí v Přelouči. Na
letošním ročníku zahrály čtyři kapely. Festival zahájil Dechový orchestr
ZUŠ Přelouč pod vedením Michala Chmelaře. Orchestr doprovodily ma-

žoretky ZUŠ Přelouč. Poté zahrála Havlíčkobrodská dvanáctka kapelníka
Zbyňka Paličky. Následovalo vystoupení kapely 12°Plzeň, dechovky Kon-
zervatoře Plzeň, kterou vede Jindřich Kolář. Finále patřilo Straňance Petra
Houště. Festival moderovaly Monika Kaplanová a Eliška Koberová. Až na
malou přeháňku počasí festivalu letos přálo, a tak se v parku sešlo velké
množství posluchačů. Festival pořádalo Kulturní a informační centrum
měs ta Přelouč ve spolupráci se ZUŠ Přelouč. Velké poděkování za finan -
ční podporu patří Městu Přelouč a Pardubickému kraji.

Svátky písní Olomouc
Úžasná atmosféra, vystoupení v krásných prostorách, vynikající vý-

kony sborů z různých zemí světa a neskutečný zážitek pro všechny účast-
níky, to byl letošní ročník mezinárodního soutěžního festivalu pěveckých
sborů Svátky písní Olomouc!

Tento festival jsem poprvé navštívila v roce 2008 jako jedna ze zpěva-
ček sboru a od roku 2015 již jako sbormistryně dětského a mládežnického
sboru. Díky výborné organizaci, pestrému doprovodnému programu, se -
tkávání a navazování kontaktů s českými i zahraničními sbory (např. z Ma -
lajsie, Kostariky, Filipín, Německa, Kanady, ...) je pro nás festival zájezdem,
na který se každý rok těšíme. 

Velký zážitek a spokojenost z letošního 49. ročníku festivalu umocnilo
vítězství zlatého pásma obou sborů Rošťák a Plamen a účast obou sborů
na závěrečném gala koncertu se soutěží o Absolutního vítěze, kam bylo
vybráno 5 nejlepších sborů celého festivalu. Radost přineslo i vítězství zla -
tého pásma přeloučského sboru J. B. Foerster, který je od letošního února
pod mým vedením a je obohacen i o zpěváky sboru Plamen. 

Anna Grecmanová

Úspěch žáků
dechového oddělení

Skvělého úspěchu dosáhli žáci dechového
oddělení naší ZUŠ na mezinárodní soutěži Žes-
tě Brno – 1. cenu získala Eva Krejčíková (fagot,
ze třídy Filipa Krytináře), 2. cenu obdržela Mar-
tina Junková (baryton, ze třídy Michala Chme-
laře), 3. cenu Nicol Amy Vindušková (fagot, ze
třídy Fi lipa Krytináře) a Tomáš Vondrouš (trom -
bon, ze třídy Michala Chmelaře), čestné uzná-
ní Klára Junková (trubka), Martina Junková
(trombon) – obě ze třídy Michala Chmelaře
a Viktorie Soukupová (lesní roh, ze třídy Marie
Mechové). Všem moc gratulujeme!!! Za skvě-
lý klavírní doprovod děkujeme paní učitelce
Knou lichové. 

Vedení školy
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Jmenuje se Michal Semerád, je mu 16 let, bydlí
ve Štěpánově a studuje přeloučské gym názium.
Navíc je skutečně velice úspěšný na TikToku,
kde vystupuje pod přezdívkou Majkl33.

Co to TikTok je? 
TikTok je mobilní aplikace a sociální síť pro

vytváření a sdílení krátkých videí. Dříve aplikace
umožňovala uživatelům vytvářet krátké video-
klipy o délce až 15 sekund, od července to mohou
být videa dlouhá až 3 minuty. 

Kdy jste s TikTokem začal?
Bylo to v roce 2020, kdy nastala první karan-

téna. Školy se zavřely 11. 3. Všichni kolem mě už
dávno natáčeli na TikTok a já se od nějakých so-
ciálních sítí držel dál. Po nějaké době jsem se už
v karanténě nudil, a tak jsem si stáhl TikTok a na -
hrál první video. Má videa a jejich témata se po-
stupem času dost měnila, ale hlavní cíl byl jasný,
pobavit v té těžké době děti a ostatní lidi. Myslím
si, že smích je jeden z nejlepších léků na stresující
dobu, která byla. 

Kdy jste natočil první videa a o čem byla?
První video jsem natočil 9. 4. 2020. Přesně

v den, kdy jsem si stáhl TikTok. Toto mé první vi -
deo bylo takové, že jsem tam dal fotky naší fenky,
když byla v tu dobu ještě štěňátko. Nejdříve jsem
byl tak po dobu 2 měsíců v takovém utajení, že
nikdo nevěděl, kdo se ukrývá za tímto TikTo-

kem. Až po něja-
ké době jsem se
začal ukazovat ve
videích a začal
tvo řit nové série,
kte ré by nejen ro -
ze smáli, ale i ně-
co naučili. Svoji
hlavní výhodu vi -
 dím v tom, že do
té doby se všich-

ni řídili pravidlem, že každý musí natáčet videa
o jednom tématu, ale to se mi nelíbilo a řekl jsem
si, že to zkusím jinak a začal jsem natáčet videa
o různých tématech. Když se nějaké téma lidem
více líbilo, tak jsem z to ho udělal sérii. 

S většími a většími dosahy si člověk uvědomil
najednou také odpovědnost, že musí myslet na
to, že nesmí prezentovat nějakou blbost, kterou
by pak lidé mohli opakovat. Je třeba si předem vše
naplánovat, promyslet a pak teprve jednat. 

Potkaly Vás nějaké komplikace 
během natáčení?

Bohužel v polovině roku 2021 přišel velký pro -
blém, a to nová pravidla TikToku. Tou byla ochra -
na uživatelů do 16 let. V tu dobu lidé neviděli má
videa ve for you (což je hlavní strana na TikToku),
kde jsou doporučována videa, platil zákaz komen -
tovaných videí a živého vysílání. To bylo nepří-
jemné období. Musel jsem vydržet do ledna až
mi bude 16 let a vše se mi opět povolí. V tomto
obo ru je půl roku dost dlouhá doba a během
tohoto období má videa vidělo minimum lidí,
ale nevzdal jsem se a vydržel. Konečně přišel
leden a s tím bylo pro mne vše povoleno a teď
opět za žívám nejlepší časy na TikToku. 

A pak je to ještě jedno nemilé zjištění. Bohu-
žel videa na TikToku mají jednu velkou nevýhodu

a to tu, že videa, ve kterých se člověk snaží něco
někdo naučit, nějaké zajímavosti, … tak ty mají
mnohem méně shlédnutí, než videa zábavná.
Zkouším to stále, ale pořád na to narážím. 

Které video mělo největší úspěch?
Jednou takhle jsem si řekl, že natočím zábavné

video na téma babička, ale v tu dobu jsem netu -
šil, že se z toho stane největší série a nejvíce oblí-
bená série u lidí. Vydal jsem tedy první díl babič-
ky a do hodiny měla přes 30 000 shlédnutí, což
bylo do té doby neobvyklé. Každý díl babičky byl
sledovanější a sledovanější a za jeden den mi při -
bylo kolem 8 000 sledujících. Za týden má videa
v tomto období vidělo třeba i přes 800 000 lidí,
což bylo pro mě jako pro tvůrce ta největší odmě -
na, kterou jsem mohl dostat. Když bych vzal celou
sérii videí o babičce, tak tato videa mají celkem
kolem 1 milionu shlédnutí. Na TikToku nejsledo -
vanější video má kolem 300 000 shlédnutí. 

A jaké máte cíle do budoucna? 
Můj aktuální cíl je přesáhnout 100 000 sledu-

jících, což je jedna z největších ocenění tvůrců na
jakékoliv sociální síti. Na českém TikToku je jen
pár stovek lidí, co toto číslo přesáhli, a to natáčí
už přes 5 let. 

A druhý velký cíl do budoucna je ten, že bych
chtěl začít natáčet na TikTok více videí o téma-
tech, s kterými se mohou lidé setkat a měli by vě -
dět, jak těm druhým pomoci. Třeba jak pomoci ši -
kanovanému dítěti a jak se před tím bránit. Na dále
bych se chtěl věnovat převážně vtipným videím
a zároveň videím, které by ostatní i něco naučily.
Určitě děkuji mojí rodině, kamarádům a fanou-
škům za podporu. Nikdy jsem nevěřil, že mě lidé
budou poznávat na ulici, fotit se se mnou nebo
mě malovat. Je to pro mě nepopsatelný pocit štěs-
tí. Chtěl bych jen vzkázat ostatním lidem, že pokud
si v něčem věříte a nebudete to vzdávat a půjde-
te si za svým snem, tak to dokážete. 

Michal Semerád a Marcela Gryčová

Za úspěchy na TikToku může seriál o babičce
Nový vlakový jízdní řád pro příští kalendářní

rok, který vstoupí v platnost před koncem letoš-
ního roku (11. 12.), přinese několik podstatných
změn a zohlední ukončení další fáze moderniza -
ce železničního koridoru. Návrh jízdního řádu je
zveřejněný na https://www.spravazelez nic.cz/
/ces tu jici/jizdni-rad/navrh-2023 a je k dispozici
k po sledním připomínkám.

Co nový jízdní řád přinese?
Příští vlakový jízdní řád 2023 bude svou plat -

ností rozdělen na dvě období. V první polovině
roku (do 30. 6.) bude ještě platit větší množství
omezení, a to především na relaci Praha – Brno,
kde je stále s ohledem na dokončované rozsáhlé
stavební práce nutno počítat s pokračováním
zpo malení a omezení. Dálkové vlaky v tomto ob -
dobí budou ještě vedeny po pomalejší trase Pra -
ha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno. Od druhé
poloviny roku (od 1. 7.) už budou expresní vlaky
přesměrovány na rychlejší a výhodnější trasu
Praha – Kolín – (Přelouč –) Pardubice – Česká
Tře bová – Brno. 

V Přelouči v současnosti zastavují každou ho-
dinu rychlíky. Jednou za dvě hodiny je to rychlík
Slovácký expres Praha – Luhačovice a ve druhé
dvouhodině jsou to rychlíky Praha – Brno. Tyto
druhé rychlíky budou už od začátku platnosti
jízdního řádu skutečně vedeny až do Brna a na
rozdíl od současnosti nebudou muset být ukon -
čeny v Blansku.

Vedle pohodlnějšího spojení na Moravu
a bo hatšího množství přestupů na expresní vla-
ky v Par dubicích přinese nový jízdní řád i další

změny. V souvislosti se zrychlením dopravy do-
jde ke změně polohy rychlíků zastavujících v Pře -
louči. 

Rychlíky od Prahy směr Pardubice budou
z Přelouče odjíždět každou hodinu v 57. minu-
tu (namísto stávající 45.) a v opačném směru bu -
dou odjíždět na Prahu vždy v 11. minutu (na mís -
to současné 19. minuty). V souvislosti s novou
polohou rychlíků se změní i jízdní rády osobních
zastávkových vlaků (viz odkaz v úvodu).

Dopad na MHD Přelouč
Jak je známo z průzkumů a jak již bylo v Roš -

tu zveřejněno, největší část cestujících (více než
polovina) MHD Přelouč se dopravuje na vlak
nebo od vlaků. Jízdní řád MHD tedy od 11. pro-
since bude upraven tak, aby bylo zachováno ma -
ximální množství přípojů. Přesná podoba jízdních
řádů MHD bude řešena. Je jasné, že to nebude
jednoduché, protože na rozdíl od současnosti
bude méně často docházet k současnému pří-

jezdu vlaků od Pardubic i Kolína a s jedním auto -
busem MHD bude zajištění přípojů kompliko-
vané. Samozřejmě při tom nebudou opomenuty
ani další přepravní potřeby především na pod-
statnou dopravu zaměstnanců na směny ve spo -
lečnosti KIEKERT a v průmyslové zóně na vý-
chodě města. Bude to ale ještě komplikované.
Požadavky k MHD můžete kdykoli zasílat na
mail mhdprelouc@email.cz.

Možnosti připomínek
Připomínkovat lze samozřejmě cokoli. Pokud

pošlete připomínku dopravci, u objednávaných
vlaků dopravce musí řešit případné změny s ob -
jednateli vlaků. Těmi jsou u osobních vlaků pří-
slušné kraje a u dálkových vlaků MD ČR.

S komplexní změnou jízdního řádu na zákla -
dě připomínky cestujícího nelze příliš počítat,
pokud ale zjistíte, že například není uspokojena
nějaká podstatná přepravní potřeba, určitě je
nejlepší se co nejdříve ozvat. Doplnění napří-
klad nějakého (obzvláště regionálního) vlaku,
úprava zastavování vlaku nebo změna omezení
ještě může být možná.
Za Přelouč je počítáno se zpracováním a za -
sláním komplexního návrhu připomínek. Rádi
zvážíme i každou vaši připomínku a každému
z vás odpovíme (uveďte prosím ideálně i telefon
pro případnou možnost doplnění informací).
Při pomínky můžete zaslat i na níže uvedený
kontakt. Jako jeho pověřený smluvní partner
města Přelouče budu pro město Přelouč při-
pomínky zpracovávat. 
Kontakt: mhdprelouc@email.cz.

MHD Přelouč čekají od 1. 7. jen drobné změ-
ny, které však především zvýší spolehlivost jízd-
ních řádů a zajistí pohodlnější a spolehlivější
přestupy na vlaky. Dojde také ke zlepšení dopra-
vy zaměstnanců společnosti KIEKERT z odpo-
lední směny. 

Zajíždění na autobusové nádraží
Zajíždění na autobusové nádraží cestou na

železniční stanici využívají jen příležitostně ná-
hodní cestující (často zákazníci OD TESCO)
a prakticky nikdo nejezdí MHD z aut. nádraží
na žel. stanici. (Není to potřeba, protože tam
drtivá většina meziměstských autobusů zajíždí
přímo.) Proto bude od 1. 7. zajížďka na autobu -
sové nádraží označena jako „pouze pro výstup“
a u většiny spojů, kde se nikdo na a. n. ne odbaví,
bude řidič vědět, že tam cestou na vlak nemu-
sí zajíždět (a dávat při tom dvakrát přednost při
odbočování doleva). Většina cestujících v tomto
úseku, která přestupuje na vlaky, bude mít na
železniční stanici o cca dvě minuty více času.

Pohodlněji z odpolední KIEKERTu
Většina zaměstnanců třísměnného provozu

odchází z vrátnice již krátce po 22. h. Jiní ale přes -
to mají problém stíhat autobus s odjezdem ve
22:05 ve dený po okružní trase 2 (protože napří -
klad pra cují v provozech dále od vrátnice). Spoj
ve 22:23 (vedený po trase 1) jezdí však výrazně
méně obsazen než zmíněný dřívější spoj (a to
i přesto, že zajistí i spojení z dvousměnného pro -
vozu, který končí až 22:15). Zaměstnaných na
dvě směny je totiž výrazně méně a pro ostatní
jede spoj zbytečně pozdě a dříve dojdou domů
pěšky.

Proto bude zvoleno následující: První od-
jezd z Jaselské opožděn o 2 minuty na 22:07,
aby dojezd autobusu do města a na sídliště zů-
stal v atraktivním čase, ale zaměstnanci troj -
směnného provozu spoj pohodlněji stíhali. Od -
jezd následného spoje zůstane ve 22:23 a pojede
přes sídliště až na Lipiny. Aby to bylo časově
možné, nebude první spoj zajíždět na nádraží,
kam cestující už v tuto dobu stejně nejezdili.

Cena MHD zůstává 7 Kč – 
a je nejlevnější v kraji 

Vedení města Přelouče rozhodlo, že i přes
zvyšování nákladů na PHM apod. zůstane jízd-
né MHD na 7 Kč a MHD bude podporována ja-
ko služba cestujícím, pro které má být finančně
zajímavá. To má význam i pro další občany, kte -
rým větší počet cestujících v autobusech šetří
nedostatková parkovací místa. 

K tomu je dobré připomenout, že i přes nízké
jednoduché jízdné vyjde pro pravidelné cestu-
jící ještě výrazně levněji možnost pořídit si časo -
vé jízdné (7denní, 30denní nebo 90denní), u ně -
 hož platí ze snížené ceny dále i poloviční pro děti
a seniory.
                                   Ing. Pavel Matouš
                                   odpovědný partner města 
                                   pro MHD Přelouč

Připomínky a podněty k MHD i veřejné do-
pravě na Přeloučsku obecně můžete zasílat
na: mhdprelouc@email.cz.

Návrh jízdního řádu vlaků na rok 2023 je připraven k připomínkám

Drobné změny MHD od 1. 7. 2022 zvýší spolehlivost jízdních řádů
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světových šampionátech, jak v týmech, tak
v individuálních soutěžích, reprezentoval jsem
zde taky Českou republiku. A pak to byl dob-
rý výsledek v soutěži Oceánie v Austrálii, kde
jsem vyhrál v otevřené kategorii nad skuteč-
nými mohutnými sumisty a bylo to asi jen dí-
ky dobré technice a rychlosti, o váze to neby-
lo. Ale v současné době už jsem sumo opustil
a zrovna nedávno jsem měl možnost zúčast-
nit se jednoho japonského festivalu v Sydney
a udělat nějakou exhibici v sumu, ale nechtělo
se mi do toho, asi by to už bolelo. 

Vraťme se zpátky k Sydney…
V Sydney se mi výrazně změnil celkový po -

hled na život. Jedna část života je samozřejmě
ta pracovní, v současné době pracuji na uni-
verzitě v Sydney jako Associate Professor a zá -
stupce děkana inženýrské fakulty (Associate
Dean) a věnuji se mimo jiné projektu pro Indo -
nésii, kde zase mapujeme sociální sítě. A zase
díky dlouhodobému zavádění důležitých bodů
do této sítě se pak lépe zavádí nová technologie
pro různá místa v této zemi, hlavně na venkově. 

No a ta druhá část v Sydney je ta osobní.
Našel jsem si zde partnerku a společně jsme
založili rodinu. Máme syna Lukáška, je mu
rok a půl a přiznám se, že po jeho narození se
mi zcela změnily životní priority a celkově po-
hled na svět a život jako takový. A právě díky
Lukáškovi a partnerce jsme tady teď v Přelouči
poprvé na delší dobu, budeme tady celý měsíc
a program je celý věnovaný převážně Přelouči,
rodině a nejbližším kamarádům. 

Jak Přelouč vnímáte v porovnání s tou,
kterou si pamatujete z dětství a co všech -
 no plánujete při pobytu tady? 

Snad nejvíce mě zaujaly nové chodníky, no -
vé fasády na domech, to bylo snad první, če-
ho jsem si všimnul. Všechno je tu nové a hezké
a světlé. Já si Přelouč pamatuji spíš takovou še -
dou a trochu mě i mrzí, že už ji takovou asi ni -
kdy nezažiji. Setkání s rodiči a bratrem bylo dí-
ky Lukáškovi a partnerce mnohem emočnější
a hodně si tady teď uvědomuji jejich roli ba-
bičky a dědy. V Sydney tohle fakt nezažijeme,
partnerka pochází z Brazílie, naši jsou tady
v Přelouči, ta dálka je prostě veliká a já až teď
vidím, co to pro mé rodiče muselo být, když
jsem se jim takhle vzdálil a nebyli jsme v čas-
tém osobním kontaktu. Přiletěl jsem sem za
nimi, jak to šlo třeba i v rámci mých některých
pracovních cest po Evropě, ale moc často to
nešlo. Syn se tady během pár dní bleskově na-
učil říkat třeba dědo. Doma s ním komuniku-
jeme ve třech jazycích. Já česky, partnerka por -
tugalsky a ve školce, kam začal chodit, mluví
anglicky. A jinak jsem hlavně rád, že se vzájem-
ně užijeme. Lukáškovi s Flavií bych chtěl ukázat
kus mého dětství a života tady. Rád bych se
chtěl alespoň na chvíli sejít s kamarády ze Skau-
ta a pak taky se spolužáky z gymnázia, moc se
na všechny těším. Lukáškovi bychom rádi uká -
zali koně v Kladrubech a možná i ve Slatiňa-
nech, koupání na Mělicích, Železné hory. Ne-
budeme asi dělat moc výlety do velkých měst,
spíš prostě zůstaneme tady v Přelouči s babič-
kou a dědou. Čeká na nás česká kuchyně, Flavie
už ochutnala svíčkovou, makové buchty, ty jí
moc chutnaly.

Jak vnímáte život v Čechách v porovnání 
s Austrálií a také s Japonskem?

Můj život by se dal zatím popsat v několika
etapách. První byl život tady v Přelouči, pak
v Praze a Irsku, což je pořád Evropa, tady to je
všechno takové podobné. Pak přišlo Japonsko –
což je jiný svět a ten nemá podobu s ničím. To -
kio je město snad přímo nekonečné a od lišné
od všeho dalšího. A pak je ta další etapa, a to je
Sydney a život v Austrálii. To mi připadá v pod -

statě hodně blízké tomu životu tady. Austrálie
je v podstatě migrační země, každý je odně-
kud… člověk není zajímavý, že je přistěhovalec,
tím mi přijde jednoduchá. Byd líme ve středu
Sydney, je tam jednoduché se dostat na pláž,
jsou tam krásné národní parky, město s výbor-
nou ekonomikou a zároveň divoká příroda na
dosah, takže jsem rád, že s ro dinou žijeme tam.
Ale pozor, partnerce se tady v Přelouči moc lí-
bí, takže co já vím, co bude dál… hlavně když si
uvědomíme, jaké výhody a možnosti tady ma  jí
právě rodiče malých dětí. Narážím na mateř-
skou dovolenou do třech let. V Sydney děti cho -
dí běžně do školky již v půl ro ce života. Nám se
poštěstilo díky dobré práci nás obou, že jsme
mohli se synem zůstat každý půl roku doma
na rodičovské a do školky šel a v roce. To není
v Austrálii úplně běžné. Finan čně to je taky ve -
lice odlišné. Mateřská škola v Sydney je drahá.
Finančně se rodině uleví, když dítě pak postou-
pí do státní základní ško ly. Tady v Přelouči je
fajn, že je všude blízko měs ta plno zeleně, tro-
chu jako v Sydney, i když v jiném měřítku. Tře-
ba hodně mě ale zarazilo, jak málo je zeleně
v historickém centru Prahy, kam jsme na jeden
den zamířili na výlet, nikde nic. To je škoda.

Máte v Sydney nějaké české přátele?
V Sydney jsem dříve moc Čechy nevyhledá-

val, ale po příchodu syna se to změnilo… chci,
aby Lukášek mluvil česky. Když jsem v parku
a slyším češtinu, protože třeba na rozdíl od To-
kia, tak v Austrálii je občas slyšet čeština, tak
si beru telefony rodičů a trochu se stýkáme. Do-
konce jsme založili WhatsApp skupinu. Je to
hlavně kvůli synovi, byl bych moc rád, aby měl
kamarády, kteří mluví česky. A moc rád mlu-
vím o Přelouči všude po světě. Když se dosta-
ne na místo, kde jsem se narodil, chlubím se,
že jsem vyrůstal ve městě, kde nebyl ani jeden
semafor! Na Přelouč nedám dopustit. 

Petr Matouš s rodinou v době, kdy náš letní
Rošt vychází, už budou zase zpátky v Austrálii.
Bylo velice milé, že si udělal ve svém pestrém pro-
gramu i čas pro naše čtenáře a přejeme, aby se
do Přelouče zase brzy za svými nejbližšími se
svou rodinou vrátil. 

Pozn. red.: první semafor byl v Přelouči zaveden
v roce 2000

Text: MG
Fotografie: MG, archiv P. Matouš

Petr Matouš se narodil v roce 1980 v Pardu-
bicích a do svých 18 let žil a studoval v našem
městě. Pak se jeho životní cesty postupně za-
čaly od Přelouče vzdalovat a v současné době
žije již 7 let na druhé straně zeměkoule v Austrá -
lii. Po větší téměř čtyřleté pauze, způsobené mi-
mo jiné také covidem, přiletěl do Přelouče za svou
rodinou a poprvé hlavně se svou novou rodinou.
Nejenom o rodině a jeho cestách jsme si společ -
ně povídali. Dovolte mi, podělit se s vámi milí
čtenáři Roštu o jeho klikatou životní cestu aneb
jak se z přeloučského skauta stal zástupce děka-
na prestižní Univerzity v Sydney nebo také úspěš -
ný sumista lehké váhy. 

Jaké bylo vaše dětství tady v Přelouči?
Do školky jsem chodil na Kladenskou, na

základní školu „na starou“. Pamatuji si, že
první třídu jsme měli v hlavní budově na Ma-
sarykově náměstí, druhou pak v budově býva -
lé družiny (v bývalém soudu) rovněž na Ma-
sarykově náměstí. Pamatuji si, že jednu třídu
jsme také měli v budově Záložny. Po páté tří-
dě jsem přešel na sedmileté přeloučské gym-
názium. Třídní profesorku jsme měli Dagmar
Martínkovou a maturovali jsme v roce 1998.
A z dětství si asi nejvíce pamatuji, jak jsme si
chodili hrát na dvůr mezi paneláky, bydleli jsme
s rodiči a bratrem v současné ulici Pardubické
č. 132 s výhledem na parčík, tenkrát to byla uli-
ce 28. října. Byli jsme s kamarády pořád venku,
hodně jsme si jezdili hrát k Labi do tzv. „dolíku“
na Labišťatech, tam, kde stojí plynový most.
Moc mě překvapilo, že tohle místo je nyní za-
rostlé a evidentně si sem už děti hrát nechodí.

A vlastně ani na ten dvůr, to se nějak změnilo
od doby mého dětství. Chodil jsem do Skauta,
jezdili jsme na tábory, měl jsem plno kamará-
dů. A co se mi z dětství ještě rozhodně vybaví,
je pohled z kola, my jsme všude pořád jezdili
na kole, to bylo moc fajn.

Co následovalo po maturitě?
Po maturitě jsem odešel na Stavební fakul-

tu na ČVUT do Prahy, kde jsem studoval 4 roky.
Mezi tím jsem odešel v rámci studijního pro -
gramu Erasmus na studijní pobyt do Irska. Tady
jsem studium poprvé spojil částečně i s pra -
cí. Jednalo se o modelování vodních systémů
pro jednu inženýrskou firmu. No a pak více
méně náhodou jsem zpátky na fakultě v Praze
narazil na plakát o možnosti získat stipendium
na Tokijské univerzitě v Japonsku. Zjistil jsem si,
že je to výborná univerzita, jedna z nejprestiž -
nějších univerzit nejenom v Japonsku, proslulá
také díky svým výzkumným ústavům a labo-
ratořím a rozhodl se, že to zkusím. Ještě teď si
pamatuji, jak jsem velmi narychlo dával dohro-
mady přihlášku. Byl jsem také za svou profe-
sorkou z gymplu, aby mi napsala doporučení
nutné pro podání přihlášky, zbytek jsem dopi-
soval v Pardubicích na poště… nevím, možná
si říkali, že Čecha tam dlouho na Tokijské uni-
verzitě neměli, ale vybrali si mě.

Jaké to bylo v Japonsku? 
Vystudoval jsem zde nejprve magisterské

(Masters of Engineering) a pak i doktorské stu-
dium a pak jsem dostal práci odborného asis -
ten ta a následně docenta (Associate Profes-
sor) přímo na univerzitě a působil tam až do
roku 2015. Pracoval jsem se na projektu pro Ja-

ponskou rozvojovou banku, který se týkal mo -
delování vodního systému na Filipínách. Díky
tomuto projektu se velmi zjednodušeně řeče-
no zjistilo, že jestli si někdo může nechat zavést
pitnou vodu do své domácnosti, tak to není
až takový problém, co se týče technického pro-
vedení, ale spíše se jedná o problém sociální-
ho charakteru. Skoro polovina města v Manile
žila ve slamech, kde se úplně oficiálně voda ani
zavést nedala, a tak obyvatelé vodu sháněli
prostřednictvím kontaktů na další osobu a ta
na další osobu, skrze tzv. sociální síť kontaktů.
To mě velice zaujalo a začal jsem se zabývat
modelováním sociálních sítí. Vyhodnocoval
jsem, jak se lidé organizují, kontaktují, propo-
jují, aby v podstatě měli co pít. Nastalo u mě
v té době jakési přesměrování z oblasti čistě
technického rázu do oblasti sociální. Možná ješ-
tě trochu jinak by se to dalo popsat, že díky
dob ře vytvořené sociální síti lze pak napláno-
vat zavádění techniky tak, aby dobře sloužila
celé společnosti. Nyní je můj hlavní obor ana-
lýza sociálních sítí mezi lidmi a nemyslím tím
pouze online sociální sítě. 

A v tomto duchu se vlastně objevila má dal-
ší velká životní příležitost, kdy jsem dostal na-
bídku práce pro univerzitu v Sydney v Austrá -
lii. V Japonsku jsem byl již docela dlouho, v té
době 13 let. Když jsem do Japonska přijel, ani
ve snu by mě nenapadlo, že tam zůstanu tak
dlouho a po poradě se svým šéfem jsem nako -
nec nabídku pracovat v Sydney přijal. A v ro-
ce 2015 začala má další životní etapa a tou je
život v Sydney. 

Co sumo, věnujete se mu ještě?
K sumu jsem se dostal samozřejmě v Tokiu.

Všeobecně se ví, že v Japonsku se dělá sumo
cel kem vážně jak profesionální, tak amatérské,
které mají i rozdělení podle váhových kate-
gorií. Já jsem se sumu začal docela dost věno-
vat a asi mým největším úspěchem bylo třetí
místo v soutěži ve východním Japonsku ve své
váhové kategorii. Startoval jsem i na několika

Zajímavá cesta Petra Matouše z Přelouče až do Sydney

Petr Matouš (třetí zleva) s přeloučskými skauty

Návrat s přeloučskými kamarády z výletu 
na Ukrajinu (PM nejvíce vpravo)

Fotka se spolužačkami na maturitním plese

Fotka z japonských novin 
(článek o přípravě na mistrovství světa)

Slavnost s rodinou v domě guvernérky 
Nového Jižního Walesu, při které získal 

Petr Matouš australské občanství, 
malému Lukáškovi byly tři týdny

První setkání syna Lukáška s prarodiči 
na letišti v Praze

Petr Matouš (sedící uprostřed) 
na srazu 14. 6. 2022 v Přelouči 

se spolužáky z přeloučského gymnázia

Na Seči
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Jak se chovat na vodě
V létě se tráví mnoho času u vody. Jinak tomu není ani na našich Mělických písnících.

Jeden chytá ryby, druhý se potápí, třetí má rád vodní skútr, čtvrtý rád plave, ale málo kdo
ví, že je taky účastníkem plavebního provozu a musí dodržovat určitá pravidla. 

Vodní cesta = vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody
Dozorové orgány – Státní dozor na vodních cestách vykonává Statní plavební správa.

Na základě plavebních předpisů ukládá sankce za jejich porušení. Obdobně postupuje i Po -
licie ČR, která může některá porušení řešit příkazem na místě (pokutou). Městská policie
přestupky pouze oznamuje těmto orgánům. 

Účastník plavebního provozu = každý kdo svojí činností zasahuje do vodní cesty (pla-
vec, potápěč, rybář, paddleboardista, …)

Základní pravidla pro plavce – neplav, nekoupej se a nepotápěj v části vodního toku
určeného pro vodní lyžování, skútry a podobně. Prostor je vyznačen žlutými bójemi s ná-
pisem SPORT. Neohrožuj bezpečnost svojí ani ostatních. Nekřiž cestu plavidlům. Pokud
se koupeš s použitím lehátka, nebo jiného plovoucího předmětu, platí pro tebe totéž.

Malá plavidla – na nesledovaných vodních cestách (Mělice) lze provozovat plavidla s vý -
konem do 10 kW. Lze plout pouze ve výtlačném režimu (vyjma prostoru určenému ke spor -
tovnímu plutí, jako třeba vodní lyžování). Maximální povolená rychlost je 10 km/h. Také zde
je zakázáno požívat alkohol. 

Tam kde je signální značení zakazující plavbu plavidel s vlastním pohonem se plout nesmí.

Plavební značení 
Vyznačení prostoru pro vodní lyžování a obdobné sporty

Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem

Vodní lyžování povoleno

Více informací naleznete také zde: Miniseriál o bezpečnosti plavebního provozu
Bezpečně na vodě i v létě 2022. Preventivní kampaň se letos zaměří na malé plavce
Na vodě nejsi nikdy sám

Pravidla 
silničního provozu 48

Nastává doba prázdnin a letní dovolené, na kterou
mnozí řidiči po předchozích letech covidových omezení,
vyrazí někam dále, a ke své cestě využijí dálnice. Proto si
připomeňme něco k provozu na nich. Řidič smí na dálnici
vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu urče -
ných. Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel
a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není
nižší než 80 km/h. To zřejmě proto, aby nikdo nezdržoval
ostatní účastníky provozu, pomalou jízdou vlivem ne -
schop nosti svého vozidla. Proto také, dojde-li během jízdy
na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze do -
sáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič
dálnici opustit na nejbližším výjezdu. Pokud by vozidlo
z uvedených důvodů nebylo schopno odjet z dálnice vlast -
ní silou, je dovoleno jej vléci, ale jen k nejbližšímu výjezdu,
kde musí dálnici opustit. Mimo obslužná zařízení dálnice
je ostatním účastníkům provozu na pozemních komuni-
kacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.
Tedy i řešení, že při poruše vozidla řidič dojde do nejbliž-
šího cíle v případě nouze pěšky, je z důvodů bezpečnosti
dle zákona nepřijatelné. Rovněž nežádoucí je otáčení, cou -
vání a vjíždění na střední dělicí pás v místech, kde je pře-
rušen. A co se týká nejvyšší povolené rychlosti, tak na dál-
nici smí jet řidič motorového vozidla o maximální hmot-
nosti nepřevyšující 3 500 kg rychlostí nejvýše 130 km/h
mimo obec a 80 km/h na dálnici v obci.

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

7–8/22

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Členové spolku Klas kromě pravidelného

čtvrtečního cvičení v sokolovně pořádají spo-
lečné akce 1x za čtrnáct dnů. 24. 5. jsme se vy-

pravili do Nových Hradů. Lákal nás nejen zámek,
který od potomků rodu Chamare koupila rodi-
na Kučerových v roce 1998 a za 4 roky ho po ná-
ročné opravě otevřeli. Zámek získal označení Čes -
ké Wersailles. Neuvěřitelně se proměnilo okolí.
Zámecká zahrada se skládá z mnoha částí, vidět
můžete Zelený labyrint, Zelené divadlo, Rosa-

rium, bílou zahradu, zeleninové záhony, kaská-
du, italskou zahradu i leknínové jezírko a další.
Zatím bylo ještě zavřeno Muzeum cyklistů, mu-
zeum klobouků a voliéra papoušků.

Měli jsme štěstí, protože pršet začalo až teh-
dy, když jsme využili možnosti oběda v zámecké
restauraci. Pokud neznáte tuto perlu našeho kra-
je, doporučujeme vám návštěvu.

7. června jsmse měli domluvenou procházku
zahradami Pražského hradu. S naší známou prů-
vodkyní, paní Kratochvílovou, jsme prošli 3 za-
hrady – Ledeburskou, Pálffyho a Fursstenber-
skou. Součástí zahrad jsou i drobné stavby, Sala
terena a více než 400 schodů, které spojují jed-
notlivá patra na jižním svahu pod Pražským hra-

dem. Samozřejmě jsme se dověděli i historické
okolnosti, které jsou spojeny se vznikem těchto
nádherných zahrad. 

Do konce 1. pololetí plánujeme návštěvu Koz -
lova, malé vesnice u České Třebové, kde tvořil Max
Švabinský a žil v malém domku, který je upraven
na muzeum a obsahuje také část jeho tvorby,
která zde vznikala. 

První pololetí ukončíme společným posezením
u ohníčku v prostranství u místní Sokolovny. Sokol
nám vychází vstříc nejen možností cvičit v je ho
pro storách, ale využít i zahrady k našemu setkání.

S našimi dalšími aktivitami se přihlásíme opět
po prázdninách. Prožijte pěkné léto.

Klas

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

V Domově u fontány poskytujeme péči 155 seniorům a osobám s one-
mocněním demence. Nicméně ani v tomto velkém počtu nesmíme zapo-
mínat na individuální přání a potřeby, neboť právě jejich uspokojení přináší
našim klientům největší pocity radosti, důvěry a bezpečí. Abychom toho
byli schopni, musíme naše obyvatele velmi dobře poznat, a to co nejdříve
po tom, co u nás začnou žít. K tomu našim pracovníkům pomáhá tzv. Ži-
votní příběh klienta, což je dokument, díky kterému naši pracovníci vědí,
co má konkrétní klient rád, kterým vzpomínkám bychom se měli např. vy -
hnout, jakým aktivitám se věnoval v průběhu svého života, ale také sny
a přání, které v sobě stále uchovává a jejichž splnění mu může přinést velké

uspokojení a vnitřní klid. 
Příkladem může být nedávný vý-

let naší klientky paní Jiřiny do rodné
vesnice. Jejím velkým přáním bylo
navštívit místní kostel, ale i lidi blíz-
ké jejímu srdci. To se jí díky našim
pracovníkům vyplnilo. Výlet to byl
plný silných emocí, a i po návratu
do našeho Domova bylo vidět, ja-
kou velkou radost paní Jiřině přines-
lo splnění takovéhoto nevelkého
přání.

Součástí individuálního přístu-
pu je také aktivizace „šitá“ na míru
konkrétnímu klientovi. Opět uvede-
me konkrétní příklad. Pan Jiří je in-
ženýr chemie a čas od času požádá

pečovatele, aby mu vytiskli Perio -
dic kou soustavu prvků, o kterých se
po té s velkou chutí rozpovídá. Vel-
mi rád zaměstnance také zkouší, jak
jsou na tom se svými znalostmi a mí -
vá radost, když je nachytá na něčem,
co nevědí 😊

Chce-li být poskytovatel sociál-
ních služeb uznávaný odborníky a vy -
hledávaným místem svých budou-
cích klientů, musí klást na indivi -
dualizaci péče velký důraz. V našem
Domově se tak děje, a právě proto
je držitelem hned několika důleži-
tých ocenění, jakým je např. certifi-
kát Vážka® za poskytování kvalitní
pé če osobám s onemocněním de-
mence, který Domov u fontány letos v květnu již po páté obhájil, dále cer-
tifikát Značka kvality, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR za kvalitní péči o klienty sociálních služeb, a v neposlední řadě také
certifikát Paliativního přístupu v rozšířené podobě, který je udělen v pří-
padě, že poskytovatel sociálních služeb prokáže profesionální a kvalitní
péči o klienty v závěru jejich života.

Individuální přístup je v sociálních službách klíčový



Napsali nám

27

Pozvánka na prázdninové poutě 
turistického oddílu přeloučského Orla

Červnovou pouť jsme nakonec realizovali „pouze“ v úseku Hronov-Česká Ska-
lice (předchozí cestu z Police nad Metují do Hronova doplníme později). Po cestě
hromadnou dopravou jsme před 10.00 vyšli z Hronova od kostela Všech svatých
a pokračovali směr Červený Kostelec, abychom údolím řeky Úpy sestoupili do Ba-
biččina údolí. O půl sedmé večer jsme vyjeli vlakem z České Skalice zpět do Pře-
louče. Etapy, která měla 27 km, se zúčastnilo 7 poutníků, z toho jeden na kole.

V neděli 24. července se na skok vrátíme do Přelouče, jelikož se budeme podílet
na programu Svatojakubského dne. V rámci něj jsme připravili zhruba osmikilo-
metrový výšlap po okolí Přelouče za zajímavými faráři 19. a 20. století. V Lohenicích
si připomeneme ThDr. Rudolfa Šetinu (1878–1929), který byl též orelským hudeb ním
skladatelem. Ve Břehách se zastavíme u rodného domu Vincence Šetiny (1876–1961),
pardubického arciděkana. Nakonec půjdeme kolem přeloučského rodného domu
Josefa Parduse (1801–1892), který se stal inspirací pro ústřední postavu románu
Západ od K. V. Raise. Vycházíme v 15:00 od kostela sv. Jakuba, provází M. Pešta.

V sobotu 13. srpna nás čeká pouť z České Skalice do Jaroměře, délka trasy je
zhruba 25 km. Sraz je v 9.00 u kostela Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici,
vlak z Přelouče jede v 7.22.

Členové oddílu obdrží za registrační poplatek 200 Kč tzv. credenciál, do kte-
rého 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 facebookových stránkách (Centrum svatojakubských
poutníků Přelouč).

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

Farnost Přelouč vás zve

PRÁZDNINY V JAKUB KLUBU
V červnu jsme oslavili Den dětí opékáním na zahradě.

A už jsme se navnadili na prázdniny, na které se moc těšíme a také si je
řádně chceme užít. Stejně jako v jiných letech, bude změna otevírací
doby. Děti a mládež k nám může zavítat každé pondělí – čtvrtek
v čase od 10:00 – 15:00. 

Plánujeme spoustu aktivit s dětmi. Budeme tvořit, vařit, soutěžit
hrát si… 

Děti se mohou těšit na výlet do Čáslavi, do obory ve Žlebech, do
Zdechovic nebo Škudel. Nechci být konkrétní, co je čeká, protože je
to překvapení. Ale každý výlet je připraven tak, aby si z něj děti odnesly
nějaké zážitky. Konkrétní termíny se děti dozví, když budu chodit do
klubu. S ohledem na vysoký počet dětí docházejících do klubu, bude
kapacita bohužel omezená. 

V spolupráci se studenty gymnázia připravujeme příměstský
tábor pro děti z Ukrajiny v termínu 18.–22. 7. a 8.–12. 8. 2022. Vše
je v procesu tvoření, tak uvidíme, jaký program nakonec sestavíme.

O prázdninách se budeme také věnovat sportovním aktivitám v klu-
bu, ale i venku. Co už teď víme, že naše trampolína bude využívána kaž-
dý den, pokud nám to nezkazí počasí. ☺ S aktivitami nám budou pomá-
hat dobrovolníci, za což jim moc děkujeme. Je skvělé, že věnují čas druhým.

V klubu se budeme věnovat i doučování se s dětmi, které se bu-
dou připravovat na opravné zkoušky v srpnu. V rámci klubu se budeme
též věnovat výuce českého jazyka ukrajinských dětí, které k nám do-
chází. Tyto děti nám potřebují porozumět, aby mohly bez větších prob-
lémů nastoupit v září do základních škol, pokud jim okolnosti nedovolí
se vrátit zpět na Ukrajinu. 

A koncem prázdnin se uskuteční letní zážitkový pobyt v Deštné
v Orlických horách, kde nás čeká bohatý zábavný program. A to bude
stát za to! PRÁZDNINY, JEDEM!!!!! ☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

SLUŽBA PODPORA RODINY 
Půl roku je za námi, před námi léto, dovolená, prázdni-

ny . . . užijte si krásné dny s rodinou, přáteli, odpočiňte si, načerpejte sílu
pro vše nadcházející. Našim uživatelským rodinám o prázdninách také
na bídneme výlet, zážitkový pobyt pro děti, individuální práci v rodinách
pro obohacení volného času rodičů i dětí. To vše nám pomáháte finan -
covat, pokud jste přispěli do Tříkrálové sbírky. Dary dostáváme i od našich
pravidelných sympatizantů a podporovatelů. Můžeme pak dětem kou -
pit i něco dobrého v cukrárně, odměny do soutěží, prostě něco pro radost.
Nic takového si z dotací na provoz služby nemůžeme dovolit financovat. 

Finance na letošní provoz služby ale máme a velmi za ně DĚ-
KUJEME. Naši službu podpořily Pardubický kraj a Město Přelouč. 

A ještě si neodpustím krátké zamyšlení. Válka na Ukrajině pokračuje
a já vnímám kolem sebe upadající touhu pomáhat, dostávají se ke mně
tak nesmyslné a xenofobní informace, až je mi úzko. Často je slýchám
i v našich uživatelských rodinách, tam, kde bylo tolik pomoženo . . . Přáte -
lé, vezměte rozum do hrsti a mějte srdce otevřená, ukrajinská krize je šan -
ce pro odvahu a dobrou vůli každého z nás. Ať už ji ukážete jakýmkoliv
způsobem. Všem přeji Boží požehnání a sounáležitost dobrých lidí.

Rita Levinská, vedoucí služby

SLUŽBA 
PODPORA PRO PĚSTOUNY 

Milí čtenáři Roštu,
rádi bychom Vás informovali, co jsme si připravili pro děti z pěstoun-
ských rodin o letošních prázdninách. V polovině července plánujeme
jednodenní výlet na zámek Žleby, do obory, kde jsou bílí jeleni a dravci.
Na zpáteční cestě se zastavíme na koupališti ve Vrdech. Pak budou ná -
sledovat další menší turistické výlety např.: do Škudel a do Zdechovic,
abychom některé lenivější děti vytáhli ven z domovů od počítačů a mo -
bilů. Tyto výlety budou zpestřeny různými soutěžemi. 

Prázdniny s dětmi ukončíme na zážitkovém pobytu v Jedlové v Orlic-
kých horách. Pobytu se budou účastnit děti ze všech služeb Charity Pře -
louč. Z loňského pobytu se děti vrátily nadšené, takže i v letošním roce
pro ně připravujeme spoustu aktivit. 

Všechny pracovnice Charity Přelouč se těší na společně strávený čas
s dětmi a hromadu zábavy. Cílem těchto prázdninových akcí je, aby
děti volný čas využily smysluplně, poznaly nová místa a našly si nové
kamarády. Všem čtenářům Roštu i jejich rodinám přejeme krásné léto.

Pavlína Křepská, vedoucí služby
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kova usídlení se v Praze a počátků žurnalistické
činnosti (Korespondence III, 1845–1847). 11. břez -
na tohoto roku byl vydán čtvrtý díl, věnovaný
korespondenci z roku 1848. Dosud vydané díly
již mají úhrnem více než 2000 stran a zdá se, že
tedy celkově edice překoná rozměry Quisova
souboru více než trojnásobně.

Novotného kniha 
o Julii Havlíčkové

Mezi drobnějšími knihami věnovanými Hav -
 líčkově korespondenci je pro nás zajímavá pře -
devším práce Karla Novotného Co jsem po-
znal srdce tvé. Její podtitul zní Studie k biografii

Hav líčkovy choti Julie. Text vyšel v nakladatel-
ství Hejda a Tuček roku 1921, tedy u příležitosti
stého vý ročí narození Karla Havlíčka Borovské-
ho. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší a jedinou
knižní bio gra fii Julie Sýkorové-Havlíčkové. Text
o rozsahu 168 stran má velice pěknou úpra-
vu, na obalu vidíme siluetu Julie, uvnitř jsou
vlepeny listy s jejími fotografiemi, faksimile
jejího dopisu z Brixenu i prvopisu Havlíčko-
vy básně Má hvězda. Tu jsme již připomína-
li, báseň je věnována právě Julii a název celé
práce je citací verše z ní. Celá práce nám pře -
devším dokládá, jak velké množ ství Havlíčko-
vy a Juliiny korespondence se tehdy ještě na-
cházelo rozptýleno po Čechách. Právě cesty za

prameny dávají minimální řád jinak chaotic-
ké práci. Novotný nejprve vyrazil do Ju liina rod-
ného kraje okolo Svojšic, poté do Proseče, kam
se Sýkorovi přestěhovali, vypsal údaje o Julii
ze starších prací a korespondence a pak opět
vyrazil do terénu za novými prameny – zvl. do
Bechyně.

V příštím, předposledním dílu naší havlíč-
kovské studie se zaměříme na kapitolu Cesta
do rodiště z této práce. Domnívám se, že by
procházka okolím Svojšic sto let po narození
Karla Havlíčka Borovského a sto a jeden rok
před naší současností nemusela být zcela bez
zajímavosti.

Text a foto Martin Štěpánek

V čp. 25 na přeloučském náměstí vznikal na
počátku 20. století svými rozměry monumen-
tální soubor korespondence Karla Havlíčka Bo -
rovského. Jednalo se o počin jediného činoro-
dého muže – Ladislava Quise. Korrespondence

Karla Havlíčka zůstala nakonec torzem, práce
na ní se zastavila zhruba v polovině, nevydány
zůstaly především dopisy Karlu Havlíčku adre-
sované. Již minule jsme uvedli příčiny nedokon-
čenosti tohoto díla. Mezi ně patřil pocit hoř-
kosti a nevděku, který se zmocnil Ladislava Quise
po vydání kritik Jana Jakubce.

Kritika Jana Jakubce
Literární kritik Jan Jakubec, ctitel nových edič-

ních zásad, se ve dvou kritikách (v Listech filolo -
gických a Naší době) podíval na Quisův soubor
přísným okem. Co vše bylo Quisovi vytýkáno?
Chaotické uspořádání souboru, nedodržení
chronologie, převážné využití korespondence
z muzejního souboru a malý podíl pátrání po
nové korespondenci v terénu, jazyková pochy-
bení, ne vždy příhodné ilustrace, vytečkování
hrubších výrazů, ale i některých jmen, jichž se
týkají. Současní vydavatelé Havlíčkovy korespon-
dence podstatu shrnují slovy: „Edičními zásada -
mi své školy soudil výkon vydavatele laického
typu.“ Ladislava Quise se Jakubcovy kritiky velice
dotkly. Ve své korespondenci hovoří přímo o ne -
vděku po „úmorné, mnohaleté a poctivé práci“.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé body
Jakubcovy kritiky, ve své podstatě správné, po-
drobněji a zkusme alespoň částečně „našince“
Quise obhájit. Občasná (to zdůrazněme!) chao -
tič nost a nechronologičnost souboru je dána
postupným vytvářením díla bez celkové před-
chozí přípravy. L. Quis v předmluvě svého sou-
boru vyzdvihuje občasnou náhodnost objevení
dalších dopisů a dodává k tomu: „Následkem
toho, že se to nestalo najednou, ale z větší části
již tehda, když kniha tato se tiskla, a že i do Mu-
sea mezi tiskem jejím až do poslední chvíle nové
listy Havlíčkovy docházely, povstala nutně jaká -
si nesoustavnost v uspořádání díla…“ Takový pří-
stup byl především jakýmsi kompromisem, po -

stupné vydávání sešitů korespondence bylo
cestou k získání dalších dosud neznámých do-
pisů, a to na základě tištěných výzev. Řád práce
utrpěl, ale na druhé straně tak byly patrně za-
chráněny některé listy, které by jinak patrně od-
nesl čas. Jakubec vytýká nedostatečné pátrání
autora edice po nových souborech Havlíčkovy
korespondence. Sám Quis oponuje slovy, že „na
svůj groš jezdil po Čechách, prosil, žádal, ba se
i rval“. Pravda bude asi někde uprostřed, řada
dopisů Havlíčkovy korespondence zůstala i po
této edici dosud neobjevena v rukou soukro-
mých držitelů. Úsměvné je „vytečkování“ někte-
rých výrazů, např. některých „ostřejších titulů
a epithet“, jak v předmluvě napsal sám Quis. Pří-
klad – z hanlivého označení jedince osel se po
úpravě stává o..el. V předmluvě Quis přiznává

i jistou cenzuru, výjimečné vynechání celých vět.
I pro „vytečkování“ a vynechání pasáží má Quis
vysvětlení, byla to prý podmínka dárkyně kore-
spondence muzeu. Vidíme, že sám Quis si byl
vědom nedostatků své práce, snad i vzhledem
k tomu, že je uvedl v předmluvě, spoléhal na
mírnost recenzentů.

Quisovo odcházení
Ladislav Quis věnoval Havlíčkovi i několik

drobnějších prací (o jeho studiích lidových pís -
ní, milostnou korespondenci s F. Weidenhoffro-
vou), po roce 1904 přidal již jen soubor sedmi do -
pisů Viléma Gablera, otištěný a okomentovaný
ve Zvonu. Matěj Pešta připomněl, že před od-
chodem do Prahy (1908) věnoval Quis přelouč-
ské knihovně mj. i díla Karla Havlíčka Borovské-
ho. Havlíčkovské téma ale Quis v té době spíš
opouštěl, zdá se, že mu po Jakubcových výtkách
zhořklo. V dalších letech se chtěl zaměřit více na
dalšího obdivovaného spisovatele (a tentokrát
i někdejšího přítele) – Jana Nerudu.

Životní pouť Ladislava Quise se tou dobou
již pomalu naplňovala. Závěr Quisova života byl
poměrně tklivý. Celkové rozčarování ze své do -
by vyjádřil roku 1904 slovy, že kolem sebe vidí
„samý hnis a hnus“. Roku 1908 opustil advokacii,
kterou ve své korespondenci jednoznačně hod -
notí jako nenáviděnou, bídnou otročinu, jež mu
zkazila nejlepší léta života. V souvislosti s tím
opustil Přelouč a vrátil se do milované Prahy. „Teď
probírám se jako z mrákot a zvolna zase navra-
cím se tam, odkud jsem vyšel před pětatřicíti
le ty. Ale vyšed jako mladík, vracím se tam jako
umdlený stařec a bojím se, že již pozdě…“ Naději
přehlušila neblahá předtucha. Budoucnost uká-
zala, že tato předtucha byla zcela namístě. Již ro-
ku 1910 stihla L. Quise mrtvice, dostavily se další
nemoci a zcela jej paralyzovaly. Ladislav Quis ze -
mřel 1. 9. 1913 ve věku 67 let.

Prověřeno časem
Jakkoli byly Jakubcovy výtky opodstatněné,

jakkoli rozumíme i Quisovým pocitům a máme
chuť ho obhájit, Korrespondenci Karla Havlíčka
prověřil především čas. Po celý zbytek 20. století
si nikdo netroufl na tak obtížný úkol, jako bylo
vy dání kompletní Havlíčkovy korespondence.
Ta byla zpřístupňována pouze v menších výbo -
rech. Quisova edice se tak stala na více než sto let
hlavním zdrojem jejího poznání, její přínos je tak
nesporný.

V současné době jsme v situaci, kdy dosud ne -
byla kompletní Havlíčkova korespondence vydá-
na. Tento stav se však záhy změní, neboť v nakla-
datelství Lidové noviny začala roku 2017 vycházet
šestidílná Havlíčkova Korespondence. Jedná se
tedy o její první kompletní kritické vydání. Dosud
vyšly dopisy z Havlíčkova raného mládí (Kore-
spondence I, 1831–1842), z Havlíčkova ruského
pobytu (Korespondence II, 1843–1844), z Havlíč -

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 10. díl

Drobné kamenné památky Přeloučska. Křížek ve Vlčí Habřině
V jednom z domů nad podloubím na přelouč-
ském náměstí, čerstvě ozdobeném majestátní

budovou Záložny, vznikal Quisův soubor
kores pondence Karla Havlíčka Borovského

Deska nad schodištěm Záložny 
připomíná před nášku T. G. Masaryka 

o významu Karla Havlíčka Borovského, 
která v této budově zazněla roku 1906

Obal studie Karla Novotného 
o Julii Havlíčkové z roku 1921

Fotohádanka
Správná odpověď na červnovou fotohádanku zněla: „Černobílý sní-

mek zobrazuje dnes již neexistující vstupní část Račanské ulice směrem
od dnešní Pardubické, resp. Sladkovského ulice. Historie zástavby zde
sahá do poslední čtvrtiny 18. století. Větší dům vlevo měl čp. 187 (je na
něm dokonce viditelná cedule označující někdejší Purkyňovo náměstí),
za ním je dodnes dochovaný, a nyní v této řadě poslední, dům čp. 186.
Zástavba na protější straně silnice zcela ustoupila nové výstavbě v 70. le -
tech 20. století, v popředí vidíme dům čp. 185. Fotografie vznikla u pří-
ležitosti demolice domu čp. 187, která proběhla zřejmě v roce 1969, neboť
v březnu toho roku bylo vydáno povolení. Důvodem demolice bylo roz-
šíření nájezdu křižovatky. Toto číslo popisné bylo poté přesunuto na no -
vostavbu do Bratrouchovské ulice.“

V rámci losování se výherkyní stala Jitka Černá, gratulujeme. V redak -
ci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou fotohádanku za -
sílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň. 

Kříž u cesty, v zatáčce, na křižovatce – že by symbolizovaly místo tragé-
die? V tomto případě není tomu tak. Už dříve lidé bojovali proti věcem, které
se jim nelíbily, všemi možnými způsoby. O tom budou následující řádky. Kříž
neznamená jen smrt, neštěstí, vděčnost, naději, ale je to také symbol protestu.

Na křižovatce na severovýchodním okraji Vlčí Habřiny si můžeme u sil -
nice č. II/323 povšimnout zajímavého křížku z kombinovaného materiálu.

Na betonovém soklu se nachází nezdobený kamenný podstavec o půdo -
rysu 97x70 cm a na něm již zdobnější sokl s římsou. Následuje největší část
díla, na které je nápis, který nás informuje o tom, že kříž je věnován památce
manželů Josefa a Marie Virthových a také je vybudován ke cti a chvále Pan -
ny Marie (s kuriózní pravopisnou chybou, ve slově „panny“ chybí jedno pís-
meno „n“). Podle datace na díle křížek pochází z roku 1868. Následuje již
méně viditelný nápis (zřejmě to byl záměr), podle kterého byla památka
zřejmě naposledy opravena v roce 2010 díky finančnímu daru rodiny Kníž -
kových z Lázní Bohdaneč čp. 609 (dům se nachází v ulici A. Dvořáka). Zdá
se, že tato deska je k dílu nově připojena právě od roku 2010. Na profilo-
vané hlavici je pak pěkný kovový motiv andílka s dvěma prázdnými štíty
a zejména železný kříž s ukřižovaným Kristem a nápisem INRI. Památka
je v horní části zpevněna kovovou obručí a je v celkem dobrém stavu.

K historii křížku se podařilo zjistit zajímavé informace. Podle starosty
obce Vlčí Habřina, pana Jaroslava Bartoše (který se ptal starších obyvatel),
sem byl umístěn proto, aby zabránil výstavbě silnice přes pozemek, který
patřil Virthovým. Podle indikační skici stabilního katastru z první polo-
viny 19. století skutečně Josef Virth velkou část tohoto pozemku vlastnil.
Pan starosta J. Bartoš situaci vtipně komentuje s tím, že díky křížku vznikl
„obchvat naší obce a možná jeden z prvních v republice“.

Naučíme se bojovat stejným způsobem jako lidé ve Vlčí Habřině? Proč
zbraně, naschvály, násilné protesty – jsou i jiná řešení, snad se člověk někdy
poučí.

Text+foto: Jiří Rejl (kurziva) a Matěj Pešta
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Po třech herních měsících jarní části se nám
uzavřela celá sezóna 2021/22.

A mužstvo v silné konkurenci nasbíralo 44 bo -
dů, umístilo se na krásném 3. místě a slaví postup
po 6 letech do Krajského přeboru. Mužstvo loni
převzal trenér Leoš Cirkl s asistentem Tomášem
Zelinkou a dokázali z poměrně mladých a per-
spektivních kluků vytvořit silný tým, který ukázal
svojí herní šikovností a výsledky, že by se nemusel
ani příští sezónu v Krajském přeboru ztratit. 

B mužstvo opět dokázalo podpořit A muž-
stvo a doplňovat jejich řady kdykoliv bylo potře-
ba. A naopak do svých řad dosazovat a oťukávat
kluky z dorostu.

Dorostu se zase podařilo vychovat kluky pro
dospělý fotbal. A to hlavně v posledních letech
díky trenéru Milanu Hladíkovi, který se touto
sezónou rozloučil. Patří mu velký dík.

Starší a mladší žáci v Krajském přeboru získá-
vali potřebné zkušenosti a oba celky obsadily
střed tabulky.

Starší a mladší přípravka se umístila v horní
části tabulky a děti nám jak nadšením, tak účastí
dělají radost. 

Výsledky našich mužstev:
Žamberk – A mužstvo 1:0
A mužstvo – FC Jiskra 2008 4:1
Branky:  V. Voženílek, Vančura, Janecký, Oliva
Dolní Újezd – A mužstvo 4:1
Branka: Hejcman
A mužstvo – Rosice n/L 1:2
Branka: V. Voženílek

Opatovice – B mužstvo 3:2
(Mar. Beránek, Štainer)
B mužstvo – Srch 0:2
Rohoznice – B mužstvo 1:2 (Forman, Hřečín)
B mužstvo – Bukovka 0:3

Litomyšl – Dorost 4:1 (M. Hladík)
Česká Třebová – Dorost 4:1 (M. Hladík)
Dorost – Choceň 3:2 (Sekyrka, Sirůček, Katzer)

Slatiňany – Starší žáci 1:0
Starší žáci – Choceň 6:1 (Hývl, Hataš, Dostál,

Kobera, Pohanka, Macháček)

Slatiňany – Mladší žáci 5:0
Mladší žáci – Choceň 6:5 (5x Kobera, Rob)

Starší přípravka – 
finálový turnaj Krajské soutěže

Starší přípravka – Třemošnice 2:1
(Remler, Moravec)

Starší přípravka – Dolní Újezd 2:2
(2x Moravec)

Starší přípravka – Dašice 1:0 (Moravec)
Starší přípravka – Lázně Bohdaneč 2:4

(Moravec, Mareček)

Starší přípravka – Nemošice 2:4
(2x Moravec)

Starší přípravka – Litomyšl 2:1
na pen. (Remler, Gasparovič)

Starší přípravka skončila celkově na 3. místě

Mladší přípravka – Litomyšl 3:7
(Pilný, Heřmánek, Marek)

Mladší přípravka – Slatiňany 3:0
(Pilný, Heřmánek, Kopecký)

Mladší přípravka – Staré Hradiště 2:4
(Pilný, Heřmánek)

Mladší přípravka – Dašice 1:2 (Pilný)
Mladší přípravka – Holice 7:2

(5x Pilný, Širůček, Novotný)
Mladší přípravka – Dašice 7:1

(4x Pilný, Širůček, Novotný, Kopecký)
Mladší přípravka skončila celkově na 5. místě

RichNov
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Na letošní rok připadají dvě kulatá výročí ve
spojitosti se zřejmě nejznámějším přeloučským
malířem, kterým byl František Emler. 26. červen -
ce uplyne již 110 let od jeho narození a 25. květ -
na to bylo 30 let od jeho úmrtí. V tomto článku
si připomeneme základní informace o jeho ži-
votě a díle a podíváme se také, jaké obrazy, ja-
kožto i další dokumentaci jeho činnosti, máme
od něj ve sbírkách přeloučského muzea.

František Emler pocházel z rodiny přelouč-
ského sládka Vojtěcha Emlera. Narodil se pří-
mo v areálu tzv. Emlerova pivovaru (později
Vel ko sklad Drogerie) v domě čp. 84 v Česko-
bratrské uli ci. V letech 1924–1932 studoval na
reál ném gymnáziu v Pardubicích a poté v letech
1932–1938 na Akademii výtvarných umění
v Pra ze. Čerpat inspiraci v zahraničí byl poprvé
již v roce 1935. V roce 1938 získal tzv. Římskou
cenu, to jest roční stipendium v Itálii. Studoval
v Římě na Academii di belle arti. V roce 1939 se
vrátil zpět do vlasti a roku 1940 měl první sa-
mostatnou výstavu a to v Přelouči (na kolektiv-
ních výstavách začal působit už o čtyři roky dří -
ve), následovala řada dalších samostatných či
kolektivních výstav (k roku 1981 je uváděno ví -
ce jak 40 samostatných, z toho 7 v Praze). Jen
v Přelouči měl výstavy ještě v letech 1943, 1949,
snad 1958, 1961 a 1987.

V roce 1944 se oženil s Luďou Tačnerovou
a v následujícím roce se manželům narodil syn
Ivan. Roku 1946 Emler absolvoval studijní cestu
do Belgie a v letech 1947–1948 studoval na Éco-
le des Beaux-Arts v Paříži. Zde také v roce 1948
samostatně vystavoval. Roku 1949 se Emlero-
vým již v Čechách narodil syn Vojtěch. V letech
1956–1968 Emler pobýval na studijních cestách
v Egyptě, Polsku a státech v okolí Středozem-
ního moře. Další zahraniční výstavu měl v Halle
v Německu (1966 či 1968) a v Kodani v Dán-
sku (1971). V letech 1971–1972 totiž absolvoval
studijní cestu po Dánsku a Norsku. Uvádí se ta -
ké jeho účast na kolektivních výstavách v New
Yor ku (1967), Londýně (1968) či Bologni (1968).

V roce 1982 obdržel čestný titul zasloužilý
umělec (výše uvádíme Mistrovu fotografii zřej-
mě právě z roku 1982) a hned v dalším byla ote -
vřena Síň Františka Emlera v Přelouči (v budově
tzv. staré lékárny na Masarykově náměstí, objekt
sloužil poměrně dlouho jako výstavní síň). Ješ-

tě roku 1985 podnikl cestu do Turecka, Řecka
a Egypta. Ve stejném roce vznikla v obci Sněžné
(okr. Žďár nad Sázavou) Síň Františka Emlera
(dnes zvaná Galerie zemědělského družstva
Sněž né). Roku 1987 byl natočen u příležitosti
jeho 75. narozenin film František Emler, malíř
Vy sočiny a Mistr obdržel čestné občanství v Pře -
louči a Sněžném. Na konci 80. let 20. století byly
jeho obrazy zastoupeny ve sbírkách ministerstva
kultury, Národní galerie, Galerie hlavního města
Prahy, v krajských i okresních galeriích a různých
veřejných i soukromých sbírkách v Českosloven-
sku i zahraničí (snad dokonce i v USA, Kanadě,
Austrálii a některých asijských a afrických ze-
mích). Byl velmi pilným výtvarníkem, jen soupis
jeho grafického díla (tedy bez započtení olejo ma -
leb a podobně) z roku 1978 (kdy mu bylo 66 let)
čítá 1370 položek! Emler pobýval většinu života
v Praze, na Vysočině, popřípadě v Přelouči. Ze-
mřel v roce 1992 v Praze. Některé jeho samostat -
né výstavy byly i posmrtné.

V katalogu výstavy v Pardubicích z roku
1982 uvádí Emler zajímavé vzpomínky na dět-
ství a mlá dí v Přelouči – měl dva starší bratry
a jelikož jeho matka chtěla holčičku, říkala mu
Fančo (jeho kamarádi potom Fančíku). Kreslit
začal již jako dítě, nejprve zvířata. V létě se jako
děti koupali v Labi, v zimě sáňkovali přímo za
za hradou jejich domu. Prázdniny trávil jako stu-
dent Akademie v Přelouči, kde byl činný ve stu -
dentském spolku Ladislav Quis (např. i s F. Fi-
lipovským). Hrávali divadlo, pořádali výlety
a po večerech sedávali a zpívali na schodech
Občanské záložny. F. Filipovský uvedl ve své
vzpomínce z roku 1980, že Emlera poznal více
až jako svého mladšího spolužáka na pardubic-
kém gymnáziu (v zimě jezdili společně občas
na přeloučské ná draží na saních taženými koň-
mi). Později se setkávali v Praze, ale také v Pře-
louči. Dokonce prý Filipovský pomáhal Emle-
rovi budovat (nelze zřej mě přesně zjistit kdy,
ale muselo to být ně kdy v období od druhé po-
loviny 40. let 20. století nejpozději do počátku
60. let 20. století) jeho přeloučskou chatu u La-
be (nedaleko Labišťat či tzv. starých písáků), při-
čemž ji jednou při vichři ci poškodil spadlý to-
pol. Pokud víme, tato chata později vyhořela,
na jejích základech je nyní no vostavba na GPS
souřadnicích 50.0454919N, 15.5454281E.

Ve sbírkách přeloučského muzea máme ce-
lou řadu různých katalogů a dalších tisků z Emle -
rových výstav po celé republice i zahraničí. Ob -
sahují také Emlerovy fotografie. Zejména ale ve
sbírkách nalezneme mnoho jeho výtvarných děl,
tvoří dokonce zhruba 24 procent celé naší pod -
sbírky výtvarného umění! Je to konkrétně 66 in -
ventárních čísel ve sbírce grafik, 32 inventárních
čísel ve sbírce obrazů a jedno inventární číslo ve
sbírce kreseb. Některá svá díla muzeu Emler pří -
mo věnoval a to již v období před rokem 1963.
Mnoho jeho děl bylo zapsáno až v 90. let 20. sto-

letí. Podrobnější analýza přeloučských Emlero-
vých výtvarných děl není v možnostech tohoto
článku, za všechna tak zmiňme jeden z posled-
ních „emlerovských“ přírůstků, který přibyl v ro ce
2017. Jde o soubor pěti drobných grafik, mezi ni -
miž nalezneme ex libris, přání k MDŽ či k 70. na -
 rozeninám dále zmíněné L. Dudkové. Pro ukázku
uvádíme grafiku o rozměrech 10,5x15 cm zobra -
zující přeloučské panorama snad i s Mistrovým
autoportrétem. Soubor věnovala paní Marie
Strouhalová z Chvaletic na paměť paní Lenky
Dud kové, za svobodna Dvořákové (1917–2013)
z Přelouče (žila v domě čp. 604 v Kladenské
uli ci), která se s F. Emlerem osobně znala a do-
stala tyto grafiky přímo od něj.

Použitá literatura a prameny (výběr):
František Emler. Hodonín: Galerie výtvarného umění
v Hodoníně, 1981, nestr.
František Emler. Pardubice: Východočeská galerie
Pardubice, 1982, nestr.
HES, Jaroslav. František Emler. Plzeň, 1949, 8 s.
PEŠTA, Matěj. Slavní přeloučští rodáci a obyvatelé
(20. století). Kulturní a informační centrum měs ta
Přelouče, 2022. 16 s.
Seznam grafického díla Františka Emlera. Pardubice:
Východočeská galerie, 1978, 32 s.
Zasloužilý umělec František Emler, výběr z díla. Praha:
Svaz českých výtvarných umělců, 1983, nestr.
Zasloužilý umělec František Emler, výběr z díla. Praha:
Svaz českých výtvarných umělců, 1987, nestr.
Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. T 137,
T 391, T 696, Tm 72
https://www.galerie-narodni.cz/cs/autori/21-deta-
il/emler-frantisek/
https://www.snezne.cz/galerie-zd-snezne/os-1021

                                      Mgr. Matěj Pešta, 
                                      správce muzejních sbírek, 
                                      KICMP, +420 731 697 085, 
                                      muzeum@kicmp.cz
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FK Přelouč – oddíl fotbalu

63. ročník Celostátního žákovského turnaje v kopané – výsledky

První 4 týmy

A mužstvo po postupujícím zápase

FC Zbrojovka Brno – vítěz turnaje

Vzpomínka na přeloučského malíře Františka Emlera (1912–1992)
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V našem areálu bude přes prázdniny klid
„zbraní“, uvidíme se v září.

Výsledkový servis

A-tým: 2. Liga-východ
Play-off: 

Finále č. 1
HC Jestřábi – TJ Lokomotiva 
Přelouč           Česká Třebová   

3:4pp (0:0, 1:2, 2:1)
G+A: Pospíšil (Menc), Slanina (Šmíd, Štefanský), Mo-
ravec (Šmíd, Štefanský).

Finále č. 2
HC Jestřábi – TJ Lokomotiva 
Přelouč           Česká Třebová    

5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
G+A. Příhoda (Horák, Hejhal), Slanina (Moravec),
Moravec (Slanina, Čapek), Horák, Hejhal.

Finále č. 3
TJ Lokomotiva – HC Jestřábi   
Česká Třebová           Přelouč

5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
G+A: Horák (Svoboda, Šmíd)

Finále č. 4
TJ Lokomotiva – HC Jestřábi   
Česká Třebová           Přelouč

1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
G+A: Moravec (Příhoda), Příhoda (Spáčil), Moravec,
Horák (Štefanský, Čapek)

Finále č. 5
HC Jestřábi – TJ Lokomotiva 
Přelouč           Česká Třebová 

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Konečný stav série 2:3

Áčko tedy skončilo na 2. místě 2. Ligy-vý-
chod.

V sezoně za tým nastoupili:

Brankáři: Smekal, Motyčka, Varga

Hráči: Štefanský, Horák, Příhoda, Slanina, Vor-
ba, Svoboda, Pospíšil, Hejhal, Spáčil, Šmíd,
Čapek, Kazimír D., Kazimír M., Menc, Sto-
klasa, Kajda, Hájek, Moravec, Zděnek, Mi-
chetschlager.

Trenéři: Štefanský, Křemenák.

Manager: Komůrka

MŽ: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč 
                 – SK Kometa Polička                  1:6
                  – Ježci Heřmanův Městec         0:7

                  – HBC Pardubice (bílá)             0:8
                  – Ježci Heřmanův Městec         0:2
                  – HBC Rangers Opočno           8:0
                  – HBC Svítkov Stars Pardubice  3:1

Přípravka: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč 
                 – TJ Nový Bydžov                       3:3
                  – HBC Hradec Králové 1988    3:1
                  – Ježci Heřmanův Městec         0:6

Minipřípravka: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč 
                 – HBC Hradec Králové 1988    6:3
                 – Ježci Heřmanův Městec         4:6
                 – HBC Jokerit Chrudim             0:2
                 – HBC Svítkov Stars Prdubice  3:9

více na www.hcjestrabi.cz
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Hokejbal o prázdninách!

Sezóna U14 jako na houpačce
Sezóna kategorie U14 nebude patřit mezi tu nejpovedenější. Všechna

soutěžní utkání ligy U14 tým složený z hráčů Přelouče a Babic na podzim
prohrál a ani na jaře se výkony nezlepšili, tak byl tým nucen kvůli upadající
morálce a nedostatku hráčů odstoupit předčasně ze soutěže.

Tým ale nechtěl ukončit sezónu tak brzy, takže se trenéři s hráči dohodli,
že se zúčastní sedmičkové soutěže nazvané U14 Open 7´s, pro převážně
menší kluby, které mají problém postavit týmy pro klasické ragby. Soutěž
se skládala ze čtyř turnajů. Hráči se tedy během měsíce museli přeorien-
tovat na odlišný styl hry. Turnaje postupně proběhli, 30. 4. Rumburk, 22. 5.
Slavia, 29. 5. Úžice, 11. 6. Kamenice. A-tým prošel soutěží vcelku s přehle-
dem, když první dva turnaje vyhrál.

Ve třetím byl tým oslaben o hráče, kteří reprezentovali na turnaji v Kla-
genfurtu, což se i podepsalo na předvedené hře. Tím se také vyrovnaly bo-
dově týmy v tabulce, takže až v posledním turnaji se rozhodlo, kdo si nako-
nec odnese zlaté medaile a pohár za celkové vítězství. Náš tým vedl tabulku
s 54 body, následován Olympem Praha s 52 body a Jabloncem se 49 body.

Na poslední turnaj se hráči poctivě připravovali na víkendovém sou-
středění a cíl byl jasný, pověsit si na krk zlato. V prvním utkání ve skupině

jsme porazili Jablonec, ve druhém Slavii. To nás posunulo do finále právě
proti druhému týmu celkové tabulky Olympu Praha, takže se o celkových
vítězích rozhodlo až ve finálovém souboji. Z toho jsme nakonec vyšli lepé
my, když po vyrovnaném prvním poločase a obdržené první pětce v druhé
půli dokázali hráči otočit vývoj utkání pětko v poslední akci utkání a za-
slouženě zvítězili.

Do těchto čtyř turnajů se zapojily tyto týmy: Přelouč/Babi ce
A+B+Girls, Olymp Praha A+B, Slavia Praha A+B, Friffins Jablonec, Lions
Rumburk, Strong Girls Velké Popovice, Strong Girls Kamenice, Vlci Úžice,
Mad Squirrels Vrchlabí

Titul obhájily Říčany
28. květen byl den, kdy se rozhodovalo o konečném umístění v Extralize

ragby 2022.
Ve finále se proti sobě postavily týmy Říčan a Tatry. Říčany tento zápas jed -

noznačně ovládly a dokráčely si pro titul mistra ČR po vítězství 45:8 (19:3).
O bronzu se rozhodovalo ve vysočanském derby mezi Spartou a Pragou.
I tento zápas byl v rukou jednoho týmu, když si po výsledku 42:7 (21:0) Spar-
ta s klidem po utkání přebírala bronzové medaile. Páté místo obsadil tento
rok Vyškov, když porazil Dragon Brno 38:12 (12:7) a o sedmém se rozhodlo
na Slavii, kde hostující Přelouč vlivem malého množství hráčů podlehla vy-
soko 103:22 (47:8).

V dvou barážových zápasech se o prvním červnovém víkendu rozhod-
lo o účastnících pro sezónu 2023. Slavie si doma lehce poradila s týmem
Petrovic, když o utkání bylo rozhodnuto už po prvním poločase. 87:15
(40:10). Ve druhém utkání to byly nervy až do poslední minuty. Utkání Zlí -
na proti Přelouči rozhodl proměněným obtížným trestným kopem z po-
slední minuty zlínský hráč pro svůj tým a po závěrečném hvizdu se mohli
začít radovat z postupu do Extraligy po výsledku 26:24 (13:14).

Přelouč tímto po dvou letech opouští elitu a bude muset znovu bojovat
v 1. lize o možnost poprat se v baráži znovu o postup.

Vojtěch Horáček

Květen byl měsícem dětského ragby 
v Přelouči

V květnu jste mohli v Přelouči navštívit dětské turnaje, které jsme tři po
sobě jdoucí neděle pořádali na našem hřišti. Ten první byl 15. 5., kde se
představili ty nejmladší kategorie U6 a U8. V U6 to byl první oficiální tur-
naj pro naší nově vzniklý tým. Poté se u nás utkali U12 a poslední květnový
víkend U10.

Přeloučské ragby

Svou sezónu mají za sebou hráči U16. Po základní části obsadili kluci
3. místo po 2 výhrách a 2 prohrách, které jim přisoudilo do semifinále tým

Tatry Smíchov B, kterému podlehli 7:29. O celkové 8.místo svedli boj na
domácím hřišti s Petrovicemi, kterým bohužel také podlehli 12:38.

Společný tým U16 Přelouč/Babice skončili na 9. místě
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Černé jezero největší ledov -
cové jezero na Šumavě a záro-
veň i největší jezero v České re -
pub li ce, pokud nepočítáme vod-
ní plochy vzniklé s přispěním
člověka. Má rozlohu 18,47 hek-
taru. Leží v nadmořské výšce
1008 me trů a jeho maximální
hloubka dosahuje 39,8 metru.
Vzniklo v poslední době ledové.
Nachází se šest kilometrů seve-
rozápadně od Železné Rudy, mé -
ně než jeden kilometr od česko-
-německé státní hranice.

Čerpáno z internetu

V rámci losování se výherkyní stala Božena Jin-
dřišková, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený
malý dárek. Nové odpovědi zasílejte jako vždy do
redakce Roštu na mail: rost@mestoprelouc.cz. 

DOPLŇOVAČKA

V Plzeňském kraji leží
nej větší hradní zříceni-
na v Česku – … dokon -
čení v tajence.
1. Příběhy. – 2. Důstojné
starší ženy. – 3. Cizo pas -
 nící sající krev. – 4. Sladi -
ny vařené s chme lem. –
5. Přerušení těhoten ství
(množné číslo). – 6. Mou -
chy. – 7. Nástro je ke sto -
lování. – 8. Prs tíčky. 
Pomůcka: matróny

7–8/22

Správné znění červnové křížovky bylo: Šest
medvědů s cibulkou. V rámci losování se výher -
kyní stala Anna Jirásková, gratulujeme. Malý dá -
rek je připravený v redakci Roštu. Všem děkuje-

me za přízeň, přejeme hezké léto a těšíme se na
vaše nové odpovědi, které zasílejte na e-mail:
rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon
466 094 103.

VŠECHNY TAJENKY (KŘÍŽOVKA, 
DOPLŇOVAČKA, FOTOHÁDANKA) 

PROSÍME HLÁSIT NEJPOZDĚJI 
DO 15. 8. 2022 !!!!!! 

KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 7/8 – 1. července 2022. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 10. 8. 2022.

OCENĚNÍ BUSINESS
SUPERBRANDS 2022
PRO DAKO-CZ

DAKO-CZ prožívá skvělé období.
Od roku 2019, kdy firma prolomila
miliardový obrat, rostou její tržby
každoročně zhruba o dvacet procent.
Loni překonaly již miliardu a půl
a tento úspěch nezůstal bez ode-
zvy. Loni se DAKO-CZ stalo Firmou
roku Pardubického kraje, letos
získalo prestižní ocenění Business
Superbrands 2022. Gratulujeme!

DAKO-CZ zkrátka jede. A vzhledem
k zakázkové naplněnosti je velmi
pravděpodobné, že loňské znovu
rekordní tržby opět překoná.
Firma, která loni oslavila 205 let od
svého založení, jde úspěchu naproti.
V minulém roce rozšířila a přesku-
pila montážní halu a zapracovala
na logistice ve výrobě tak, aby ji
maximálně zefektivnila. Zároveň
založila v Ostravě dceřinou společ-
nost DAKO-CZ Machinery, která
se zaměřuje primárně na sériovou
výrobu určenou pro indický trh.
O ocenění Business Superbrands
rozhodují obchodní výsledky spo-
lečnosti, známost značky, budování
brandu, inovace či prestiž. DAKO-CZ
je jednou z mála společností půso-
bících v B2B segmentu, která v roce
2022 ocenění získala.

Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Tajenka květnové doplňovačky byla: Černé jezero



Příští číslo Roštu vyjde v pátek 26. 8. 2022.


