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Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 11. 2007 evidováno celkem
753 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci listopadu tedy činila v této oblasti 5,11 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému da-
tu např. Tetov (26,67 %), Vápno 12,28 %), Pravy (10,81 %),
Sovolusky (10,45 %), Turkovice (10,32 %), Hlavečník (10 %),
Morašice (9,8 %), Semín (9,47%), Rohovládova Bělá (9,09 %),
Lipoltice (8,81 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti:
Chvaletice (4,8 %), Choltice (3,56 %), Břehy (7,08 %). V Pře-
louči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,59 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,42 % s celkovým počtem 3332 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,39 %, Holicko 2,56 % a Přelouč-
sko 5,11 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 11. 2007 cel-
kem 5464 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,6 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 30. 11. 2007 hlášeno na ÚP celkem 496 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo cel-
kem 1,5 uchazeče.

Michaela Hývlová, vedoucí pobočky

Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice, K. H. Máchy 908, Přelouč

Oddělení zprostředkování                   - telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516
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Trh práce
na Přeloučsku

Vzhledem ke garancím Krajského úřadu
Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP
(4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, ne-
děli a svátek), v návaznosti na vyhlášku číslo
434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné služ-
bě, v platném znění, a zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mě-
ní zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(tzv. Regulační poplatky ve zdravotnictví), se z or-
ganizačních důvodů ordinační doba na praco-
višti v Přelouči s platností od 1. 1. 2008 mě-
ní takto:

LSPP PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST: 
" pracovní den: 16.00 - 20.00 hodin

" so, ne, svátek:  8.00 - 17.00 hodin

Dále bude s platností od 1. 1. 2008:
" pozastaven výdej léků (klienti po vy-

šetření lékařem obdrží předpis léku / re-
cept),

" pozastaveno provádění chirurgických
zákroků (klienti budou k těmto zákrokům
odesíláni do Pardubické krajské nemoc-
nice a.s.) a 

" pozastavena aplikace léčiv do svalu
a žíly na žádost klienta a/nebo prak-
tického lékaře (klienti budou k těmto
aplikacím odesíláni na pracoviště LSPP do
Pardubic, kde jim po aplikaci bude poskyt-
nut předepsaný odborný dohled)

# vše s výjimkou akutního ohro-
žení zdraví či života klienta!!

ORDINAČNÍ DOBA
LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Inzerce



Poslední rada roku 2007 se konala
3. 12. Rada vzala na vědomí finanční
rozbor týkající se přírodního koupaliště
Mělice písníky za rok 2007. Roční ztrá-
ta z činnosti byla cca 40 tis. Kč. Dále
radní vzali na vědomí zápis ze schůze
sociálně zdravotní komise, oznámení ře-
ditele ZŠ Smetanova o uskutečnění stáv-
ky na škole dne 4. 12. 2007 a také vyúč-
tování XIII. Ročníku udílení ceny Fr. Fili-
povského za dabing 2007. 

Rada nedoporučila zastupitelstvu
města vyhovět žádosti na přejmenová-
ní části ulice Pražská dle požadavku pe-
tice zástupců organizací města ze dne
2. 11. 2007.

Dále radní zastupitelům doporučili
požádat o pomoc ve věci omezení toná-
že a výstavby nového mostu přes řeku
Labe na katastru města Přelouče Radu
Pardubického kraje. Tento nevyhovující
most, který je veden jako státní tech-

nická památka, slouží v současné době
pro odklon dopravy z města ve směru
Hradec Králové, zejména jako nájezd (či
sjezd) na dálnici.
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Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočet města Pře-
louče na rok 2008. Klíčovou kapitolou rozpočtu je - správa ma-
jetku, investice. V souladu se záměrem města je zde zařaze-
no především 22,5 mil. Kč na výstavbu autobusového nádraží
a 27 mil. Kč na část přístavby tělocvičny u ZŠ Kladenská. Do-
stavba tělocvičny bude financovaná z rozpočtu 2009. Tzn.
veškeré výdaje pro rok 2008 jsou podřízeny záměru realizovat
tento rok tyto dvě významné akce. Do rozpočtu města jsou
zařazeny pouze rozpracované nebo velmi důležité akce, aby-
chom dokázali realizovat obě stavby bez úvěru.

Dále zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaž-
jování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů s účinností od 1. 1. 2008, který je stejně
jako minulý rok ve výši 492,- Kč.

Zastupitelé zamítli návrh zástupců organizací města na
přejmenování části ulice Pražská. Návrh zněl: pojmenovat část
ulice Pražské nám. T. G. M. ke kruhovému objezdu „Třídou
Dr. E. Beneše“ (na zastupitelstvu bylo řečeno, že tento návrh
měl být podán před 15ti lety v roce 1991, kdy se ulice hro-
madně přejmenovávaly, a ne tej, kdy by to byl spíš trest pro
občany či instituce, které v ulici sídlí.)

Zastupitelstvo souhlasilo se zpracováním studie rekonstruk-
ce Perštýnského a Václavského nám. se zachováním dvou-
směrného provozu. Podnikatelé sepsali dopis, ve kterém žá-
dali o zachování dvousměrného provozu v této části města.
Tzn., že až bude 2. studie zpracovaná, obě varianty se porovna-
jí (jaké budou jejich výhody i nevýhody) na společném pracov-
ním jednání se zástupci podnikatelů. Poté se rozhodne o reali-
zaci jedné z variant.

RADA MĚSTA PŘELOUČE

ZASTUPITELSTVO konané dne 13. 12. 2007

Inzerce



$ 1. 12. 2007 - starostka měla tu čest poprvé v historii města
slavnostně rozsvítit vánoční stromek na Masarykově náměs-
tí, poděkování patří organizátorům akce, zejména p. Dráb-

kovi a pracovníkům Technických služeb, že proběhlo vše
tak, jak jsme si přáli. Nejkrásnější a potěšující byla ovšem
ohromná účast občanů, která zaskočila pořadatele i sta-
rostku, měla trému - bylo to znát na hlase.

$ 6. 12. 2007 se starostka zúčastnila v Chrudimi setkání sta-
rostů Pardubického kraje obcí s rozšířenou působností (tzv.

trojek), setkání se koná pravidelně čtvrtletně a pro účastní-
ky je to příležitost k výměně svých zkušeností i problémů
v oblasti samosprávy.

$ 6. 12. 2007 se starostka a místostarosta zúčastnili v Občan-
ské záložně slavnostního setkání s bývalými pracovníky vo-
jenského zařízení Přelouč, uspořádaného armádou při příle-
žitosti definitivního ukončení její činnosti u nás ve městě.

$ 7. 12. 2007 se starostka, místostarosta, vedoucí odboru sta-
vebního a majetkového MěÚ zúčastnili společného jedná-
ní s projektantem a zástupcem Zemědělské vodohospodář-
ské správy, řešil se zásadní problém tj. odvádění dešpových
vod v rámci připravované bytové výstavby Na Obci a na
Hodinářce.

$ 12. 12. 2007 se starostka zúčastnila jednání Finančního vý-
boru v budově Krajského úřadu Pardubice, výbor projednal
a doporučil ke schválení Zastupitelstvu Pardubického kraje
rozpočet kraje na rok 2008.

$ 17. 12. 2007 svolala starostka do budovy Občanské zálož-
ny zástupce obcí, které jsou členy Svazku obcí Přeloučska,
valná hromada schválila rozpočet SOP na rok 2008, byly
projednány připravované změny legislativy v oblasti odpa-
dového hospodářství a jejich dopady na obce.

$ 18. 12. 2007 se starostka, vedoucí majetkového a staveb-
ního úřadu MěÚ zúčastnili pracovního jednání se zástupci
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, byl projed-
nán plán investičních akcí, které bude tato společnost na
katastru města v roce 2008 realizovat, byla projednána i fi-
nanční spoluúčast města na těchto akcích.

4 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Stalo se

Již v roce 2005 rozhodla Rada města Přelouče o nutnos-
ti výstavby bytů zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou
službou) a využít k tomu v té době budovu městské ubytov-
ny v Libušině ulici v Přelouči. K tomu ji vedly minimálně dva
důvody: zvyšující se požadavky našich občanů na přidělení
takovýchto bytů a neuspokojivý technický stav budovy uby-
tovny. Bylo zřejmé, že z vlastních zdrojů není město schop-
no tuto finančně náročnou akci zrealizovat a bylo tedy roz-
hodnuto o podání žádosti o státní podporu na rekonstrukci
- výstavbu těchto bytů. V závěru roku 2005 jsme již věděli,
že naší žádosti bude Ministerstvem pro místní rozvoj vyho-
věno. Následovala proto výpověj smlouvy o pronájmu uby-
tovny dosavadnímu provozovateli s tím, že ubytovna musí
být městu předána „vyklizená“ nejpozději do 30. 6. 2006. Na
základě vypsané veřejné obchodní soutěže zakázku na re-
konstrukci nemovitosti získala firma AZ stavební Heřmanův
Městec s.r.o., hodnota díla 27 220 837,00 Kč. Stavební práce
byly započaty v červenci 2006 a dle uzavřené smlouvy ukon-
čeny v říjnu 2007. Bylo vystavěno celkem 30 bytů o veli-
kosti 1+ KK a 4 byty o velikosti 2 + KK. Celková výše po-
skytnuté státní dotace činila 27,200 mil. Kč, město se podílelo
částkou cca 1 mil. Kč na opravu přilehlé místní komunika-
ce, úpravu okolního terénu a výstavbu přístřešku pro nádoby
na odpad.

V prosinci 2007 se do nových bytů začali stěhovat první
nájemníci. Zpočátku zájem občanů převyšoval kapacitu domu,
o byty bylo losováno. Přednost dostali potřební občané z na-
šeho města a občané, kteří mají u nás ve městě příbuzné (ze-
jména děti). Pravidla pro přidělení dotace striktně nařizují, že
nájemníky těchto bytů se mohou stát pouze poživatelé starob-
ního nebo invalidního důchodu, nebo občané starší 65ti let
a že všechny byty musí být nejpozději do 6ti měsíců od kolau-
dace obsazeny, což zvládneme.

Nový dům s chráněnými byty



V minulém čísle „Roštu“ vyšel článek k zahájení výstavby
víceúčelové tělocvičny. Tato akce se konala 26. 11., kdy „Rošt“

byl již v tiskárně, a proto nebylo možné připojit fotografie. Na
fotografiích je zobrazen poklep základního kamene:
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V souvislosti s touto skutečností rada města v závěru ro-
ku 2007 rozhodla o tom, že pro potřeby těchto občanů bude
omezen provoz v domě s pečovatelskou službou Za Fontánou,
který by měl do budoucna sloužit jako přechodné ubytování
ve zvláštních případech (např. živelní události, bezdomovci, ře-
šení soudních výpovědí nájemních bytů města apod.).

Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovníkům Měst-
ského úřadu, kteří se na stavbě podíleli a s investorem spolu-
pracovali, zejména pak. p. Miroslavu Manželovi za důsledný
výkon stavebního dozoru za město, p. Ing. Lukáši Kuchyňkovi

za bezchybné „zúřadování“ státní dotace i p. Květě Bociánové
a členům komise sociálně zdravotní, kteří se věnovali a ještě
musí věnovat spravedlivému výběru a návrhům na přidělová-
ní jednotlivých bytů.

Věřím, že výstavbou těchto bytů jsme alespoň částečně při-
spěli k ulehčení života těch, kteří již nejsou schopni se v dů-
sledku vysokého věku či zdravotního stavu o sebe plně po-
starat.

Irena Burešová
starostka 

STAVBA SPORTOVNÍ HALY



Opět v souvislosti s vydáním nové
obecně závazné vyhlášky města Přelou-
če č. 1/2007 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažjování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, (dále jen místní
poplatek za odpad), která opět na rok
2008 ukládá všem fyzickým osobám - te-
dy i nezletilým dětem - s evidenčním trva-
lým pobytem na území města povinnost
k zaplacení poplatku ve výši 492,- Kč za
rok jakožto příspěvku na provozování
systému zavedeného městem (zde zdů-
razňujeme, že se nejedná o poplatek za
vyprodukovaný odpad, tedy že není pod-
statné, zda občan města systém skuteč-
ně využívá nebo ne či zda vyprodukuje
a do tohoto zavedeného systému předá
10 kg nebo 100 kg za kalendářní rok),
upozorňujeme občany na některé otáz-
ky spojené s vybíráním a vymáháním to-
hoto poplatku. Zdůrazňujeme, že v pod-
statě jediným kritériem určujícím, kdo je
povinen tento poplatek Městu Přelouč za
příslušné období zaplatit, je místo ohlá-
šeného a evidencí obyvatel zaregistrova-
ného trvalého pobytu na území našeho
města a místních částí - tj. Lohenic, Mě-
lic, Lhoty, Škudel, Klenovky, Tupes a Ště-
pánova.

Osoby přistěhované - tj. ty, kterým
vznikl trvalý pobyt v Přelouči a místních
částech až v průběhu kalendářního ro-
ku, mají 6ti měsíční lhůtu pro splnění
oznamovací povinnosti zpravidla na for-
muláři Přihláška k registraci, který lze
obdržet na oddělení právním v budově
na Masarykově náměstí čp. 25 v příze-
mí naproti podatelně nebo na evidenci
obyvatel v budově AGRY. Co se týče po-
platkové povinnosti, poměrnou část po-
platku je osoba přistěhovaná povinna
uhradit také v 6ti měsíční lhůtě počítané
ode dne nahlášeného resp. uvedeného
v evidenci obyvatel jako den vzniku trva-
lého pobytu. Poměrnou částí se rozumí
1/12 z poplatku ve výši 492,- Kč (tj. pou-
hých 41,- Kč za měsíc), a to za každý ka-
lendářní měsíc trvalého pobytu, tedy i za
měsíc, v němž se osoba přistěhovala. Na-
př. osobě vznikne trvalý pobyt 13. 3. 2008,
oznamovací a poplatkovou povinnost
tedy musí splnit nejdéle do 13. 9. 2008

a poměrná část poplatku činí 410,- Kč,
což se rovná 10 x 41,- Kč za březen až
prosinec 2008.

Obdobný princip pro ohlášení a za-
placení poplatku nebo jeho poměrné
části (pokud k nabytí vlastnictví došlo
v průběhu roku) platí též pro poplatníky
vlastnící na území města objekt určený
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. Zde je pouze roz-
díl v tom, že i v případě nabytí takové-
ho objektu do spoluvlastnictví více spo-

luvlastníky, platí se za všechny tyto spo-
luvlastníky pouze jeden poplatek ve výši
492,- Kč. Tito spoluvlastníci by se měli
mezi sebou dohodnout, jakým způsobem
tento poplatek zaplatí. Jinak platí, že jsou
povinni dle zákona o místních poplatcích
zaplatit poplatek tzv. společně a neroz-
dílně, což znamená, že správce poplat-
ku může vybrat celý poplatek najednou
od kteréhokoliv z nich, nemusí vybírat
od každého spoluvlastníka jen poměr-
nou část odpovídající jeho spoluvlastnic-
kému podílu na rekreačním objektu. 

V této souvislosti upozorňujeme, že
na základě písemného formuláře žádos-
ti, který je opět k dispozici na oddělení
právním popř. na pokladně dveře číslo 3
v přízemí budovy na Masarykově náměs-
tí 25, lze požadovat při odstěhování resp.
zrušení trvalého pobytu v Přelouči v prů-
běhu roku vrácení vzniklého přeplatku
na poplatku, přičemž výše tohoto přeplat-
ku se opět vypočte jako poměrná část
za kalendářní měsíce po zrušení trvalé-
ho pobytu. 

Výjimky z povinnosti výše uvedených
poplatníků zaplatit místní poplatek - tzv.

důvody osvobození od placení poplatku:
tyto důvody pro osvobození jsou uvede-
ny v čl. 8 obecně závazné vyhlášky tak,
jak je na příslušný rok stanovilo zastu-
pitelstvo. Jsou to níže uvedené důvody
- následuje citace z platné obecně závaz-
né vyhlášky:

Čl. 8
Osvobození

(1) Od poplatku na rok 2008 jsou
osvobozeny:

a) fyzické osoby s celoročním pobytem
v zařízeních sociální péče a obdob-
ných zařízeních neziskových organi-
zací. Tuto skutečnost doloží potvrze-
ním příslušné organizace nebo zaří-
zení;

b) fyzické osoby, které jsou celoročně ve
vazbě nebo výkonu nepodmíněného
trestu odnětí svobody.Tuto skutečnost
doloží potvrzením vydaným vězeňskou
službou;

c) fyzické osoby, které se celoročně zdr-
žují v zahraničí za účelem studia, za-
městnání nebo trvalého pobytu v za-
hraničí. Tuto skutečnost doloží dokla-
dem prokazujícím tento pobyt a dobu
jeho trvání, zejména dokladem ze ze-
mě pobytu, společně s českým pře-
kladem;

d) fyzické osoby s trvalým pobytem na
území města, které mají ve vlastnic-
tví stavbu, určenou nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci nacházející se na
území města, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba;

e) děti narozené v tomto kalendářním
roce.

(2) Celoročním pobytem pro uplat-
nění nároku na osvobození dle odst. 1.,
písm. a), b), c) se rozumí nepřetržitý po-
byt od 1. 1. do 31. 12. téhož kalendářní-
ho roku.

(3) Vznik nároku na osvobození od
placení poplatku ad. a), b), c) v odst. 1.
je poplatník povinen správci poplatku
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Místní poplatky za provoz systému
shromaž_ování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů



Po několika marných pokusech se městu podařilo v roce
2007 získat státní podporu z programu Ministerstva pro místní
rozvoj Regenerace panelového sídliště. Město má zpracova-
nou projektovou dokumentaci, která zahrnuje regeneraci pa-
nelového sídliště, tj. část města ohraničenou ulicemi Obránců
míru, část ulice K. Čapka a náměstí 17. listopadu. Regenera-
cí a odpovídajícími stavebními úpravami chceme v této části
města docílit většího počtu parkovacích míst, úpravu vegeta-
ce, opravy povrchů chodníků včetně vytvoření bezbariérových
vstupů, úpravy povrchů vozovek, výměnu sloupů veřejného
osvětlení a dovybavení městským mobiliářem. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti potřebných úprav rada města již v minulém
volebním období rozhodla o tom, že celá akce bude rozdělena
do 4 etap tak, abychom s podporou státu akci bez problémů
z rozpočtu města postupně profinancovali. Jednou z podmí-
nek přidělení dotace je finanční spoluúčast města ve výši mini-
málně 1/3 hodnoty díla. Na počátku roku 2007 jsme obdrželi
z ministerstva dobrou zprávu, že nám dotace ve výši 4,2 mil. Kč
bude přidělena a to na realizaci 1. části etapy I regenerace
sídliště. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma Co-
las CZ, a.s. Praha 9, která stavební práce zahájila dne 1. 8.
2007. V této etapě bylo vybudováno několik parkovacích míst
před panelovým domem čp. 1301 - 1303, několik parkovacích
míst ve vnitrobloku před Handicap servisem s.r.o. (věžák), vět-
ší počet parkovacích míst v centru náměstí 17. listopadu, kde
byla provedena povrchová úprava některých částí chodníků
a komunikací. Zde byly také stavebně upraveny autobusové
zastávky dle platné normy a byly zde umístěny autobusové pří-
střešky. Finanční spoluúčast města činila cca 1,9 mil. Kč. Sta-
vební dozor za město vykonával p. Miroslav Manžel, zásluhu
na získání dotace má pracovník majetkového odboru Ing. Lu-
káš Kuchyňka.

Ještě bych se touto cestou chtěla omluvit všem, kterým zpož-
dění stavby přineslo komplikace. Původně měla být stavba
dokončena ke dni 31. 10. 2007. Ke zpoždění došlo v důsled-
ku pozdějšího dodání speciálních obrub pro autobusové za-
stávky (v ČR je pouze jediný výrobce, který nestačí vykrývat
objednávky) a obruby byly dodány i přes včasnost objednáv-
ky až dne 5. 11. 2007.

Je naším přáním, aby i v roce 2008 byl p. Ing. Kuchyňka
úspěšný jako v roce 2007 a stavební práce mohly pokračovat
další etapou. Tentokrát budeme žádat 6 mil. Kč, finanční spolu-
účast města se předpokládá ve výš cca 3 mil. Kč. 

Irena Burešová
starostka
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oznámit písemně spolu s doložením pří-
slušných dokladů nejpozději do 31. 1.
následujícího kalendářního roku. Bude-li
nárok na osvobození uplatněn předběž-
ně již v průběhu kalendářního roku, je
třeba nejdéle ve lhůtě uvedené ve větě
první tohoto odstavce prokázat trvání po-
bytu ke dni 31. 12. téhož kalendářního
roku.

Dále připomínáme touto cestou všem
poplatníkům, tedy i osobám vlastnícím
na území města objekt určený nebo slou-
žící k individuální rekreaci, ve kterém
není hlášena k trvalému pobytu žádná

fyzická osoba, že splatnost poplatku je
již tradičně do poloviny příslušného ro-
ku, tedy do 30. 6. 2008, aniž by o tom
byli úřadem jednotliví poplatníci předem
vyrozumíváni !!!

Na závěr je třeba se také zmínit
o sankcích za nezaplacení místního po-
platku v termínech uvedených výše. Zá-
kon o místních poplatcích umožňuje
včas nezaplacený poplatek zvýšit sankč-
ně až na trojnásobek, tedy např. místo
492,- Kč až na 1476,- Kč. V minulých
letech se v našem městě uplatňovala
sankce ve výši 50 % z nezaplacené ne-
bo pozdě zaplacené výše poplatku, te-

dy zpravidla 246,- Kč. Pro letošní rok se
předpokládá stejné řešení.

Bližší informace o místních poplat-
cích za „odpad“ event. potřebné formulá-
ře lze získat na právním oddělení Měst-
ského úřadu Přelouč, dále na webových
stránkách města www.mestoprelouc.cz,
na evidenci obyvatel v budově AGRY, na
úřední desce městského úřadu, na po-
kladně městského úřadu, e-mailem na
adrese stepanka.cerna@mestoprelouc.cz
nebo na telefonním čísle 466 094 122.

Zpracovala  Mgr. Klára Norková,
právní oddělení

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ

Inzerce



Po více jak dvou stovkách let ukon-
čila dnem 31. 12. 2007 v našem městě
činnost armáda. Z historických pramenů
o posádkách v našem městě se můžeme
dočíst toto.

Ubytování vojska v míru přinášelo
v minulosti městu značný prospěch. S vo-
jáky přicházely peníze, pracovní příleži-
tosti, ale také řada nectností, včetně
prostituce a pohlavních chorob zvláště
v dobách, kdy byli ještě vojáci ubytová-
ni po domech a nikoliv v kasárnách. Ví-
taným přínosem pro město byla pomoc
vojska při požárech, ap již při hašení ne-
bo formou přípřeže ke stříkačce hasič-
ského sboru. Přelouč, ostatně jako celé
okolí Pardubic, mívala již od 18. století
jezdeckou posádku. Na počátku 19. stole-
tí byla zřízena zatimní kasárna v čp. 149
a 150, jež částečně vyhořela v roce 1837
a definitivně 12. 3. 1844. Stavba nových
kasáren byla povolena roku 1846, ale
vybudovali je až v letech 1858-1859
stavitelé Jan Slavík a Karel Muška. Stála
v nynější Hradecké ulici při Perštýnském
náměstí. Ke kasárnám patřily stáje, pro
potřeby výcviku byla zřízena jízdárna.
V 19. století zde zpravidla sídlily eskadro-
ny pluků, jejichž velitelství bylo v Pardu-
bicích. Do roku 1845 husaři, od tohoto
roku huláni I. pluku, od roku 1854 opět
husaři 9. pluku knížete Lichtensteina. Od-
tud husaři odešli do války proti Dánsku
roku 1864 i na nešpastné tažení roku
1866. Před 1. světovou válkou byli v Pře-
louči místo husarů opět huláni.

Za 1. světové války byl ve městě zří-
zen vojenský lazaret. Také vojenská po-
sádka za I. československé republiky byla
jezdecká eskadrona 8. jezdeckého plu-
ku. 5. 4. 1921 vykonal přehlídku hrdina
bojů ruských legií generál Jan Syrový. Od
dubna 1933 do ledna 1935 byly eskad-
rony jezdeckého pluku z Přelouče po-
stupně odveleny a na jejich místo přišla
„technická trupa obrněných automobilů.“
Ovšem i tato jednotka hrůzu vzbuzující
obrnění vozby byla organizačně přičle-
něna jezdectvu. Důstojníci zdejší posád-
ky byli již za Rakouska-Uherska žádaný-
mi účastníky společenských akcí a za
I. republiky ještě nabyli na významu. Ně-
mecká armáda obsadila v Přelouči po
svém příchodu nejen stávající kasáren-
ské objekty, ale také Sokolovnu a Hasič-
ský dům. Když civilní objekty po něko-
lika týdnech uvolnila, další týden se po
nich uklízelo. Roku 1940 byla v Přelou-

či provizorně ubytována jednotka vlád-
ního vojska. Po osvobození byla zdejší
posádka tvořena technickými jednotka-
mi. V poválečném období sloužil armá-
dě především areál na východním okra-
ji města, stará kasárna byla po II. sv.
válce demolována.

Do roku 1968 byla v Přelouči jen vý-
pomocná jednotka přidružené výroby
z Horních Počernic, která byla nasaze-
na na výpomoc ve výrobě v AOZ Přelouč.
Na přelomu roku 1968-1969 se do Pře-
louče přestěhoval VÚ 6769, který musel
opustit zámeček Zdechovice a uvolnit jej
pro sovětské vojáky. Na východním okra-
ji Přelouče byly ubytovny pro žáky učiliš-
tě (automechaniků, strojních obráběčů
kovů) AOZ Přelouč. Tyto ubytovny byly
uvolněny pro VÚ 6769 tehdejším ředite-
lem AOZ. Město Přelouč poskytlo prosto-
ry Záložny (na výstrojní materiál) a „Dro-
gerie“ poskytla dvoupatrovou budovu bý-
valých jezdeckých kasáren.

Vojenský útvar 6769 byl silničně-sta-
vebním praporem. Svépomocí zahájil v ro-
ce 1969 stavbu štábní budovy. Prostory
pro techniku poskytl bývalý Svazarm.
V prostorách bývalého letiště byl uvolněn
velký dřevěný hangár a radiotechnická
budova. Po roce 1972 začala výstavba
autoparku a později výstavba jídelny
mužstva s kotelnou (prováděly Vojenské
stavby Praha). Tento útvar byl v roce
1992 zrušen a do uvolněných prostor
byl redislokován Ústřední materiál tř. 11
z Pardubic, který byl součástí VÚ 1733
Chrudim. Ústřední sklad byl v roce 1995
osamostatněn a vznikl VÚ 4978 Přelouč
- Ústřední sklad silničního a železniční-
ho materiálu a techniky.

V roce 2000 byl Ústřední sklad reor-
ganizován a vznikl VÚ 5595 - Ústřední
základna materiálu všeobecného použi-
tí. Součástí ústřední základny se stala
základna v Praze. Ústřední základna ma-
teriálu všeobecného použití byla tvoře-
na dvěma zásobovacími základnami. Ve
svém působení navazovala na činnost
Ústředního skladu silničního a železnič-
ního materiálu a techniky a Ústřední zá-
kladny topografického a osvětového ma-
teriálu. Dnem 30. 6. 2004 byla Ústřední
základna materiálu všeobecného použi-
tí VÚ 5595 Přelouč v rámci reorganiza-
ce AČR zrušena. Dnem 1. 7. 2004 přešla
podřízená 1. zásobovací základna dislo-
kovaná v Přelouči do podřízenosti nově
vytvořené Základny neopravovaného

materiálu Brno jako samostatná záso-
bovací základna. Podřízená 2. zásobova-
cí základna, dislokovaná jako samostat-
né nákladové středisko v Praze Čimicích,
byla ke dni 30. 6. 2004 zrušena bez ná-
hrady. Ke dni 31. 12. 2007 Zásobovací
základna Přelouč zrušena a ukončena
činnost armády v Přelouči.

Město Přelouč požádalo Ministerstvo
obrany ČR o bezúplatný převod veške-
rých vojenských objektů do svého vlast-
nictví. Malá část nemovitostí (nacháze-
jících se mimo hlavní areál) je již do
vlastnictví města převedena, o převod
dalších usilujeme. Kromě vojenských ob-
jektů, které zde budou stát i nadále, nám
něco bude vojáky připomínat i do bu-
doucna. Pamětníci vědí, že v 60. a 70. le-
tech záklajáci z Přelouče hráli pod hla-
vičkou Dukla Přelouč první ligu ragby
(v roce 1970 mistři republiky). V těchto
letech do kasáren nastoupili k výkonu
základní vojenské služby také např. pá-
nové Blachut, Trejbal, Němec, Mít, Vašut,
Franta, jimž zapálení pro ragby zůstalo
doposud. Byli to oni, kteří později po
absolvování základní vojenské služby
stáli v roce 1974 u zrodu sportovního
oddílu Tesla ragby, jehož činnost od de-
vadesátých let pod názvem Rugby club
Přelouč trvá doposud. Mnozí z nich se
věnují na úkor svého volného času rag-
by aktivně dodnes - pomáhají při výcho-
vě tohoto sportu naší mládeže v Přelou-
či, za což jim patří velký dík.

Na základě vlastních zkušeností si
troufnu říci, že vztahy mezi městem a vo-
jáky byly u nás v Přelouči vždy korekt-
ní a přátelské. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem dnes již bývalým pra-
covníkům tohoto zařízení, se kterými jsem
se setkávala a spolupracovala, zejména
pak p. mjr. Šaršovi, pplk. Ing. Šindelářovi,
pplk. Ing. Hadáčkovi, mjr. Ing. Křenkovi
i p. Pyskaté (pánové prominou, nevím,
zda tyto vojenské hodnosti mají i dnes).
Chtěla bych nejen jim, ale i všem býva-
lým pracovníkům vojenského zařízení,
kterým byl z důvodu likvidace zařízení
pracovní poměr ukončen popřát, aby na-
šli odpovídající pracovní uplatnění v no-
vých zaměstnáních a hodně zdraví a po-
hody v osobním životě.

Za poskytnuté podklady děkuji pa-
nu Ing. Křenkovi.

Irena Burešová
starostka
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Přeloučské školství !

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2008-2009

od 1. února do 28. února
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,  

domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků

CO NABÍZÍME:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se zaměře-

ním na tradice a čtyři roční období „Hrajeme si celý rok“
3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Půldenní vycházky do přírody s baqůžky
5. Úzkou spolupráci se Základní školou a Základní umělec-

kou školou
6. 1 krát ročně celodenní výlet
7. Preventivní zubní prohlídky
8. V rámci vzdělávání návštěvu hvězdárny v Hradci Králové

9. Hru na zobcovou flétnu
10. Výtvarný kroužek
11. Hudebně pohybovou výchovu
12. Seznamování se základy anglického jazyka
13. Masopustní karneval
14. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
15. Vítání jara
16. Den dětí 
17. Návštěvy divadelních a filmových představení
18. Besídky pro rodiče a veřejnost
19. Výprava za lesním skřítkem

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy, podrobné infor-
mace podáme denně od 7.00 do 16.00 hod. v mateřské škole nebo
na tel. 466 672 019.
- rodiče obdrží přihlášku, kterou vrátí vyplněnou do mateřské ško-

ly nejpozději do 28. února
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zaháje-

ní řízení, tj. nejpozději 30. března 2007 

- pokud přesáhne množství  vrácených přihlášek počet míst v MŠ,
rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy 

- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce z ja-
kéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to ne-
prodleně nahlásí ředitelce mateřské školy

- k zápisu se dostaví i  rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ
v průběhu školního roku

Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

Mateøská �kola Kladenská Pøelouè vyhla�uje od 1. 2. do 3. 3. 2008

do mateøské �koly na �kolní rok 2008/2009
�kolní vzdìlávací program M�

doplòují tyto aktivity �koly:
Úèast 
na akcích mìsta: % Dabing

% Vánoèní zpívání
Dal�í akce: % Rozlouèení s pøed�koláky

% Besídky v domovì dùchodcù
% Výstavy a soutì�e
% Úèast na Holické Mateøince
% �kola v pøírodì
% Plavecký výcvik

Výlety: % �kolní, do pøírody, za zvíøátky
Spolupráce: % Se Základními �kolami ve mìstì

% Se ZU� - rytmika

Tradice: % Èertí rojení
% Vánoèní besídky a koledování
% Masopust
% Vítání jara - vyná�ení Morany

Dále nabízíme: % Pìvecko-taneèní krou�ek
% Základy práce s keramickou hlínou

- vlastníme keramickou pec
% Maòáskové divadlo
% Základy hry na flétnu
% Logopedickou prevenci
% Práci s poèítaèem
% Seznamování s Aj a Nj

V�echny akce probíhají v dobì pobytu dìtí v M� pod vedením uèitelek. V pracovních dnech jsou pøihlá�ky k vyzvednutí
v øeditelnì M� nebo na 2. pavilonì dole od 8.00 do 15.00 hodin. Pìtileté dìti mají ze zákona pøednost pøijetí do M�.

Dodr�ujte proto termín zápisu. 
V týdnu od 4. 2. do 8. 2. v dobì od 9-10 hod. si mù�ete k nám pøijít pohrát a prohlédnout na�i mateøskou �kolu.

����������



Projekt „Klinický rok“
Jedním z oborů, které nabízí Filoso-

fická fakulta Univerzity Pardubice je uči-
telství anglického jazyka pro základní ško-
ly. Součástí tohoto pětiletého studia je
tzv. klinický rok pro studenty čtvrtého roč-
níku. To znamená, že netráví daný rok
za zdmi univerzity, ale na základních ško-
lách jako asistenti učitelů a učitelé. 

Studenti si sami vyberou školu, na kte-
ré by chtěli klinický rok strávit. Univer-
zita následně školu osloví a seznámí ji
s projektem. Škola se rozhodne, zda chce
být součástí klinického roku a pomoci
studentům se dále rozvíjet v oboru, které-
mu se rozhodli věnovat. Každý asistent
je přiřazen k mentorovi, který mu má po-
moci zorientovat se v novém prostředí
a seznámit ho s prací učitele. Mentor hra-
je v klinickém roce pro studenta důleži-
tou roli. Je to osoba, na kterou se stu-
dent v případě potřeby obrací jako první.
Spolu s mentorem by se měl asistent ta-
ké podílet na tzv. týmovém vyučování, kdy
vedou jednu hodinu oba. 

Činnost studentů na škole je převáž-
ně na dohodě mezi školou a studentem.
Mezi nejčastější činnosti patří samozřej-
mě výuka žáků. Dále potom již zmíně-
né týmové vyučování spolu s mentorem,
plánování hodin, hledání vhodných ma-
teriálů pro výuku, pedagogické porady,
třídní schůzky, administrativní práce, atd.
Nedílnou, dokonce povinnou, součástí
jsou observace. Student by měl zhléd-
nout hodiny různých učitelů a převzít si
z jejich metod a postupů ty, které se mu
zdají nejvíce přínosné pro jeho budoucí
pedagogickou činnost.

Klinický rok má také pomoci studen-
tům ujasnit si, zda učitelská profese je
opravdu to, čemu se chtějí po ukončení
studia věnovat. Za celý rok se totiž set-
kají s různými situacemi, které by během
krátkodobé praxe jen těžko zažili. Sez-
námí se se školou jako s institucí, s je-
jím chodem.

Během roku musí student také plnit
úkoly zadané univerzitou. Zhruba třikrát
za semestr je setkání studentů na uni-
verzitě. Zde si předávají své zkušenosti
a předvádí projekty, na kterých během
klinického roku pracují. Tyto projekty
samozřejmě úzce souvisí s jejich půso-
bením na základní škole. Součástí kli-
nického roku je i návštěva tutorů z uni-
verzity na základní škole. V první polo-

vině roku navštíví mentora a v druhé
polovině asistenta a podívají se na je-
ho výuku a práci v hodině.

Klinický rok bývá novou zkušeností
nejen pro studenty, ale často také i pro
základní školy, kde studenti působí. Stu-
denti konečně přejdou od teoretických
pouček k praxi. Klinický rok je tedy ne-
jen propojení teorie a praxe, ale i pře-
chod od role studenta, přes roli asisten-
ta, k roli učitele.

M. Pospíšilová, posluchačka FF UP

AUSTRÁLIE
- Kouzelný svět protinožců

Takto se jmenoval pořad pro žáky
2. stupně naší školy, který měli možnost
navštívit počátkem listopadu. A jaký do-
jem na ně udělal?

... na přírodovědné filmy se ráda dí-
vám, proto mě zajímalo, co nového se do-
zvíme ze země klokana Skippieho a kro-
kodýla Dundeeho. Z vyprávění redaktorů
jsme blíže poznali tři australské státy - No-
vý Jižní Wales, Jižní Austrálii a Queens-
land a dvě teritoria. V pořadu jsme se
seznámili s tradičním způsobem života
původních obyvatel a unikátní faunou
a flórou australské přírody. Vše bylo do-
plněno o videoreportáže. Mě osobně nej-
více zaujala australská zvířátka. Kromě
již zmiňovaného klokana, ještě obávaní
žraloci a obrovští krokodýli. Zajímavá by-
la i reportáž z hlubin oceánu, pestrý ži-
vot korálových útesů.

Jsem ráda, že občas navštívíme tako-
vý pořad, který nám obohatí naše vědo-
mosti a přeruší každodenní školní rutinu.

Kateřina Havlíčková, 7. A

... zhlédli jsme téměř všechny zají-
mavosti. Od největšího města Sydney
až k těm nejmenším domorodým vesnič-
kám. Viděli jsme celosvětově známou bu-
dovu SYDNEY OPERA HOUSE. Dokonce
jsme viděli i tzv. ROAD TRAINS (silniční
vlaky), které mohou dosahovat délky až
109 m. Tento kolos je nejčastější příči-
nou smrti některého z nevinných zvířat,
protože potřebuje k zabrzdění neuvěři-
telných 5 km. Zároveň jsme se dověděli,
že v Austrálii žije mnoho rostlin a živoči-
chů, které nikde jinde nepotkáme. Austrá-
lie je opravdu krásná a já jsem se do ní
díky tiskové agentuře MEDIA PRO mohl
podívat.

Ondřej Miláček, 7. B

Hurá, vyhráli jsme pohár!
S vítězným pokřikem se vraceli naši

šplhači ve čtvrtek 28. 11. z Vánočního
turnaje ve šplhu z Řečan nad Labem. Na-
še výprava byla málo početná, ale nene-
chala si vzít titul „Vítěz turnaje“. K úspě-
chu přispěli:
1. roč. Jakub Šolta - 1. místo
2. roč. Michal Růžek - 3. místo a 

Adéla Marková - 1. místo
3. roč. Filip Marek - 1. místo, 

Jan Bureš - 3. místo a 
Rebeca Součková - 1. místo

4. roč. Jan Školník - 1. místo
5. roč. Daniel Jedlička - 3. místo a

Gloria Andreeva - 1. místo

Nejrychlejším z naší školy byl Jan
Školník s časem 4,07 s.

Všem blahopřejeme.
Mgr. V. Káňová 

Memento
Ve středu 28. 11. zhlédli žáci 8. a 9.

ročníků pořad umělecké agentury Raj-
cha - „Memento“, zpracovaný podle ro-
mánu Radka Johna.

„Memento“, nebo-li výstraha, varová-
ní, líčí skutečný příběh šestnáctiletého Mi-
chala Otavy, který se nechá svou novou
partou z diskotéky stáhnout k drogám.
Román zachycuje 10 let jeho života s dro-
gou, popisuje všechna stadia působení
drogy na lidský organismus. Z normální-
ho chlapce, který si myslí, že má užívá-
ní drog pod kontrolou, se stává troska
s jediným smyslem života - sehnat pe-
níze na dávku.

Hlavním cílem pořadu je odradit mla-
dé lidi a varovat je před účinky působe-
ní návykových látek.

M. Špicová a N. Švejdová, 9. A

Čertomikulášské malování
Koncem měsíce listopadu vyhlásily

děti z 1. oddělení školní družiny pro dě-
ti ze všech ostatních oddělení i pro děti
z Jakub klubu výtvarnou soutěž na téma
„Čertomikulášské malování“.

Děti malovaly a malovaly, až vznikla
velká hromada krásných obrázků ztvár-
něných různými výtvarnými technikami.

Dětská porota za dohledu paní vy-
chovatelky těžko vybírala ten nejlepší
výkres, protože všechny byly malovány
s velkou chutí a toužebným očekáváním
tajuplné nadílky. A věřte, to se pozná!
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VÝHERCI: 
1. odd. - 1. místo Ester Ševčíková

2. místo Kateřina Vamberská
3. místo Jakub Šolta a 

Radim Vala
2. odd. - 1. místo Tereza Karabcová

2. místo Barbora Matičková
3. místo Kristýna Čížková

3. odd. - 1. místo Lucie Svobodová
2. místo Martina Svobodová
3. místo Denisa Havránková

Ze starších dětí obsadila 1. místo Te-
reza Svobodová. Z Jakub klubu se na
1. místě umístila Eva Šindelářová.

Zvláštní ocenění získala z 1. odděle-
ní Šárka Veselá za soubor výkresů vytvo-
řených různými technikami.

Všem výhercům i ostatním zúčastně-
ným dětem gratulujeme.

S čerty nejsou žerty
Zábavné odpoledne plné čertovin pro-

žily děti ze školní družiny.
Nemyslete si, že čert to má jednodu-

ché. Musí být trochu šikovný, třeba když
má foukat ryby na pekáč nebo poslepu
kreslit jiného čerta. Musí být i obratný,
když má soutěžit jako medvěd nebo vézt
čertův trakař. Musí být i přemýšlivý, když
má uhodnout čertí hádanku, složit roz-
stříhaný obrázek, zazpívat zimní písnič-
ku nebo přelomit špejli jednou rukou.

Bujaré veselí bylo zakončeno společ-
nou hrou chytání čertích ocásků. Těch by-
lo! Čertovských laskomin bylo také dost.

Tej už to voní jen cukrovím, okna
jsou oblečena do čistých záclon a děti
čekají až zazvoní zvoneček a otevřou
se dveře do zamčeného pokoje...

E. Zoulová, vychovatelka ŠD

Divoké safari
Počátkem prosince se žáci 8. tříd zú-

častnili exkurze do pražského 3D kina
IMAX. Viděli jsme cestopisný film „Divo-
ké safari“ - dobrodružství z jižní Afriky.
Spolu s místními ochránci a stopaři jsme
se pokusili najít stáda slonů afrických, na
první pohled neškodých bůvolů, vzácných
nosorožců tuponosých, téměř neviditel-
ného levharta a krále všech zvířat - lva.
Těmto živočichům dali cestovatelé a lov-
ci název „Velká pětka“.

Po návštěvě kina jsme si mohli „vy-
chutnat“ předvánoční atmosféru Václav-
ského náměstí.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme
se na další.

T. Pokorný a P. Dostálek, 8. A

Afrika zněla naší školou

20. listopadu zavítali na naši školu
bývalí obyvatelé afrického Konga, kteří
v rámci projektu „Na pomoc Africe“ ce-
stují po českých školách a rozšiřují po-
vědomí o africkém způsobu života ve
městech a roztroušených vesnicích. Před
vlastní návštěvou naši žáci zhlédli doku-
mentární film o Africe, po zajímavé před-
nášce měli možnost se ptát. V otázkách,
kterých bylo požehnaně, zjišpovali přede-
vším rozdíly v životě dětí u nás a v Afri-
ce (rodina, škola, volný čas, hračky…). Asi
největší ohlas ovšem získala část pro-
gramu, která měla naznačit rozdíly v af-
rické a evropské kultuře, zejména v hud-
bě-africké bubnování. Mezi děti se rozdě-
lilo více než 20 afrických bubnů různých
velikostí a po krátké ukázce se všichni
naučili jednoduchý africký popěvek a ales-
poň se pokusili vžít do afrického tempe-
ramentu a rytmů.

Byla to výborná zkušenost a možnost
ohmatat alespoň kousek exotické Afriky
zblízka…                Mgr. V. Pokorná

Okrskové kolo v basketbalu
Ve středu 21. 11. 2007 proběhlo v pře-

loučské sokolovně okrskové kolo v bas-
ketbalu chlapců za účasti žáků ze 4 škol.
Celkovými vítězi se stali studenti přelouč-
ského gymnázia. Na druhém místě se
umístili žáci ZŠ Smetanova Přelouč, na
třetím chlapci ZŠ Masarykovo náměstí
a čtvrté obsadili hráči ZŠ Choltice.

Naši školu reprezentovali:
Jaroslav Pospíšil, Tomáš Bělka, Lukáš

Vlk, Matěj Boháč, Miloš Tichý, David Hajn,
Patrik Šetina, Jan Pokorný a Ondřej Minář.

Bc. M. Bulušek

Mikuláš a čerti
5. listopadu se již tradičně na naší

škole rozdělily děti do dvou skupin - na
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Proè vybrat naši školu:
�

�

�

�

�

dìtem nabízíme mo�nost výuky nìmeckého
a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových
útvarech
nabídka zájmových krou�kù
školní dru�ina je souèástí školy v budovì
I. stupnì
program školní dru�iny je organizován èásteènì
v rámci krou�kù
moderní odborné uèebny informatiky a fyziky,
tìlocvièna, keramická dílna, posilovna apod.
souèástí školy

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu,
si vezmou rodný list dítìte (nebo obèanský prùkaz)

a zdravotní prùkaz.
Mimo uvedený termín lze dìti zapsat
od 15. ledna 2008 v kanceláøi školy.

do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi,
Masarykovo námìstí

na školní rok 2008/2009
se koná

V PÁTEK 18. LEDNA 2008
OD 14 HODIN DO 18 HODIN

Poznáte nás? Žáci 9. tříd: Tichý, Balá-
nová, Kubínová, Kučerová K., Šenková,

Čermáková, Janák, Kučerová A.



hodné a zlobivé. Navštívil je totiž Miku-
láš se svými pomocníky, spanilými andě-
ly a zlými čerty. Vyslechli si spousty krás-
ných písniček i básniček, zazněly i sliby.
Nakonec všichni díky Mikulášovi i čer-
tům byli hodní a dostali sladkou odměnu.
Doufáme, že už to tak zůstane. Nadílku
především pro žáky 1. stupně připravili
jejich větší spolužáci z devátých tříd. 

J. Müllerová, Mgr.

Turnaj ve florbalu
Ve čtvrtek 6. 12. 2007 jsme se zúčast-

nili jako jedno z postupujících družstev
za oblast Přeloučska celookresního tur-
naje ve florbalu chlapců. Tento turnaj se
uskutečnil v Pardubicích na ZŠ Polabi-
ny I. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, kte-
rá byla rozlosována do 2 skupin po čty-
řech. Čekaly nás tedy 3 zápasy, které
měly rozhodnout o našem dalším půso-
bení na turnaji. První soupeř /jeden z fa-
voritů turnaje/ nám uštědřil herní a výsled-
kovou „lekci“, ale další naše dva zápasy
byly vyrovnané, rozhodlo v nich štěstí
a důraz ve prospěch našich soupeřů.

I když jsme svá utkání prohráli, pře-
sto jsme si dobře zasportovali, změřili

síly s ostatními, hráli snaživě a obětavě.
Chlapcům patří poděkování za reprezen-
taci školy.                Mgr. V. Ostatek

Návštěva na Úřadu práce
v Pardubicích

V úterý 11. 12. 2007 navštívili žáci
9. ročníků Úřad práce v Pardubicích. Zde
nám pracovnice v Informačním a pora-
denském středisku pro volbu povolání
Mgr. Markéta Laštůvková a Mgr. Lucie
Tvarůžková poskytly informace a rady
ohledně výběru středních škol a volby bu-
doucího povolání. Mnohým z nás tato
akce pomohla v rozhodování čím se za-
bývat po ukončení povinné školní do-
cházky. Exkurze se velmi líbila.

Na závěr bychom chtěli poděkovat
panu učiteli Buluškovi, paní učitelce
Müllerové a Nápravníkové za to, že
nám tuto návštěvu zprostředkovali.

Hedvika a Kristýna Kučerovi 9.B

Život dětem
Žáci devátých tříd uskutečnili již dru-

hou sbírku pro občanské sdružení Život
dětem. Prodávali reflexní pásky a zápis-
níky. Celkový výtěžek činí 7 000 Kč. Výtě-

žek z prodeje je určen na pomoc dětským
oddělením nemocnic v České republice
a dětským zařízením, která pečují o ne-
mocné a handicapované děti na nákup
přístrojové a zdravotnické technologie
a na rekonstrukci a zlepšení prostředí
těchto oddělení. žáci 9. tř.

Poděkování sponzorům
Žáci a učitelé děkují sponzorům, kte-

ří již věnovali finanční částku na zakou-
pení interaktivní tabule. Jak se s ní pra-
cuje, co všechno umí, můžeme vidět dne
18. 1. 2008 od 14 hod. v přízemí nové bu-
dovy při zápisu prvňáčků. Přijjte se podí-
vat. Interaktivní tabule bude zapůjčena.

Přání do nového roku
Přelom roku je pro mnohé z nás ob-

dobím ohlédnutí, nových plánů a bilan-
cování. V jedné písničce se zpívá: „Kou-
kám, jak ten čas letí, všem ale letí, tak co
bych se bál...“ Do nadcházejícího období
přejeme oceán zdraví, moře lásky, řeku
naděje a jen malou kapičku zklamání.
Štěstí je tou vzácnou květinou, kterou na-
jdeme jen ve svém srdci.

vedení školy
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Dárek pro Radima
Koncem října bylo rodině našeho zdravotně znevýhodně-

ného žáka Radima Navrátila odcizeno auto, invalidní vozík a cho-
dítka. Způsobilo to nemalé komplikace pro nechodícího žáka
a vznikla značná finanční škoda. Celý příběh jsme mohli sle-
dovat v mnoha médiích. I žáci naší školy, Radimovi spolužá-
ci, se spontánně přidali k pomoci a školní sbírkou získali
22.500,- Kč. K tomu nám přidala 5.000,- Kč přeloučská Chari-
ta. Protože zásadní problém - automobil - byl prozatím vyřešen,
po poradě s matkou Radima paní Radkou Navrátilovou jsme
se dohodli, že celková částka 27.500,- Kč bude účelově pou-
žita až do jejího vyčerpání na dofinancování platu osobního
asistenta. Finanční dar byl paní Navrátilové symbolicky předán
na prosincové vánoční akademii naší školy.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Školní družina se „zvětšila“
Už v několika letech minulých jsme měli problémy se za-

řazením dětí 1.-3. ročníku, jejichž rodiče o to projevili zájem, do
školní družiny. Oficiálně stanovená kapacita totiž byla 75 dětí.
Tento počet jsme nemohli (nesměli) překročit. Začátek letošní-
ho školního roku se stal v tomto směru přímo dramatickým.
Naléhavě a opakovaně chtělo své dítě zařadit do ŠD 89 rodičů,
zájem projevili ještě další. Proto jsme v součinnosti se zřizova-
telem - MěÚ Přelouč (stejně jako přede dvěma roky, kdy nám
nebylo vyhověno) požádali odbor školství, mládeže a sportu
krajského úřadu Pardubického kraje o navýšení kapacity ŠD
ze 75 dětí na 90. Nebylo to jednoduché, museli jsme předložit
dostatečné množství podkladů, které dokumentovaly, že naše
žádost je opodstatněná. Došlo i na osobní jednání na krajském
úřadu. Prvního se zúčastnil místostarosta ing. Ivan Moravec
a vedoucí odboru školství MěÚ Přelouč Alena Hanušová. Proto-
že se řešení neustále protahovalo a odkládalo, vyvolal jsem
další jednání s vedoucím odboru Mgr. Karlem Peškou, kterého
se se mnou zúčastnila moje zástupkyně Mgr. Magda Pacáko-
vá. Společným úsilím jsme nakonec dosáhli toho, že od 1. led-
na 2008 byla navýšena kapacita naší školní družiny na 90 dětí.
Pro zbytek letošního školního roku tedy můžeme vyhovět všem
naléhavým žádostem a daleko příznivější situace bude i pro
školní roky příští.

Děkuji za významnou spolupráci vedení města. Mimořád-
né poděkování patří vedoucí odboru školství Aleně Hanušové,
která nám doslova mravenčí prací pomohla nashromáždit do-
statečné množství argumentů, které nakonec musel krajský
úřad respektovat.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy 

Návštěva Vídně
Dne 16. 11. 07 v 5.00 hodin ráno jsme my, žáci 7. až 9. tříd,

vyjeli vstříc novým poznatkům do města Vídeň v Rakousku.
Po čtyřhodinové jízdě autobusem jsme dorazili na místo. Po-
časí nám příliš nepřálo, ale i přesto se nám zasněžená Vídeň
velmi líbila. Navštívili jsme zajímavá místa v historickém cen-

tru města, zámek Schönbrunn a za odměnu zábavní park Pra-
ter. Domů jsme se vraceli nadšeni z krásně prožitého dne!

Alina Kulakovská, 9.C

Mikuláš ve škole
i letos navštívil 5. 12. třídy I. a II. stupně za doprovodu andě-
lů a čertů. Zlobivci slíbili, že se polepší, některé děti dokonce
zarecitovali básničku.

Ve škole chodil Mikuláš

Zajímavá exkurze
Ve čtvrtek 13. 12. jsme v rámci učiva prvouky navštívili Mléč-

nou Farmu (Kravín) v Chýšti.
Pro děti to byl poměrně exotický zážitek a hodně si z této

exkurze pamatují.

Tady jsou některé dětské postřehy:
- krávy se nedojí rukama, ale mají na to automatický stroj
- každá kráva má vemeno
- jedna kráva nadojí za den až 50 litrů mléka
- mléko chutná a voní
- krávy se mají jako v ráji
- vědci vyzkoumali, že krávám prospívá zima
- v létě mají puštěné v kravíně větráky a sprchy
- v Chýšti mají 400 krav na dojení a taky spoustu telátek
- jedna kráva chránila svoje tele jako býk
- každá kráva je v počítači a ví se, kolik toho za den ušla 

a kolik litrů nadojí
- krávy jsou březí 9 měsíců
- trošku to tam smrdělo, ale doporučuji každé škole.

Zapsala 3.A
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Základní škola
Smetanova ul.
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Patnáctá - jubilejní - Vánoční akademie
se v prostorách Občanské záložny konala i letos 12. prosince.
Účinkovalo v ní přes 300 žáků naší školy a 15 „pomocníků“
- kulisáci, oponáři a mikrofonisté. Ti menší předvedli svá vy-
stoupení, která s nimi nacvičili jejich vyučující. Diváci tleskali
jejich tanečkům, scénkám, pohybovým hrám, básničkám a pís-
ničkám, které se v rychlém sledu střídaly. Žáci 2. stupně si svá
vystoupení připravili většinou samostatně. Někteří na jejich pří-
pravě pracovali už od října, aby byla bezchybná. Akademie ne-
probíhala jenom na jevišti, náročná je i samotná organizace
vystoupení - účinkující se během tří představení „točí“ nejen
v prostorách Záložny, ale připravují se i v přízemí „staré ško-
ly“ - tam jsou děti z prvního stupně se svými vyučujícími. Děti se
na své vystoupení těšily a také je bezchybně předvedly. Obdiv
zaslouží zejména prvňáčci se svým tanečkem i Abecedou. Za-
ujala i nápaditá čísla: tanec „devápaček“ s chlapci ze 4. třídy
„Náš aupák“, sklerotický Santa Klaus nebo herecké obsazení

ve scénce 3.B „Mach a Šebestová“, kde kromě dětí účinkova-
la paní učitelka, pan ředitel a živí pejsci Mia a Čárlík.

„Jedničku“ zaslouží všichni účinkující, moderátoři, učitelé,
kteří vystoupení s dětmi připravovali, i organizátoři.

Mgr. V. Jelínková

Školní akce
probíhaly v listopadu i prosinci. 16. listopadu žáci 8. a 9. roční-
ku, kteří se učí němčinu, navštívili Vídeň.

Příslušníci Městské policie Přelouč se opět setkali se žáky
školy při seminářích, kde je seznamovali např. s kompeten-
cemi městské policie, rodinným právem atd. Besedovali se žá-
ky také o trestných činech, extremismu, sektách atd.

20. prosince vybraní žáci navštívili již tradičně generální
zkoušku České filharmonie v pražském Rudolfinu.

Poslední den před Vánocemi absolvovali žáci filmové před-
stavení a proběhly také třídní vánoční besídky. Několik dívek
a chlapců před Vánocemi navštívilo obyvatele Domova důchod-
ců a předalo jim novoroční přáníčka.           Mgr. V. Jelínková
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ŘEDITELSTVÍ ZŠ PŘELOUČ, SMETANOVA ul.
vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok 2008-2009

Zápis se koná v pátek

18. 1. 2008
v budově Kladenská (Zemědělská škola) od 14 do 18 hodin

Mimo uvedený termín lze děti zapsat také v kanceláři školy
(Smetanova ul.) od 14. ledna 2008.

V zákulisí příprava na vystoupení

1.A „Abeceda to je věda“

Santa Klaus - 6.B

Moderátoři

„Auto“ - společné vystoupení kluků z I. stupně a „devá\aček“



V úterý 11. prosince se pro naše žáky 8. a 9. ročníku
uskutečnila přednáška organizace ACET na téma „SEX, AIDS
a vztahy“.

Navozením ovzduší důvěry a otevřenosti dosáhl předná-
šející bezprostřednosti a mohl zodpovědět mnoho intimních
otázek žáků.

Během přednášky se žáci dozvěděli mnoho zajímavých in-
formací o nemoci AIDS, o jejím vzniku, rozšíření, o statistic-
kých údajích z naší republiky i ze světa. Přednášející hovořil
o rizikovém způsobu chování a především o prevenci této
nemoci.

Druhá část přednášky byla věnována lásce, věrnosti, odpo-
vědnosti, otázkám antikoncepce a přirozeného plánování ro-
dičovství.

Netradiční zpracování tématu, přátelský přístup k žákům
způsobily, že nové poznatky žáci přijali velice kladně a o pře-
nášce ještě dlouho hovořili.

kolektiv ZŠ praktické Přelouč

Vernisáž a výstava výtvarného oboru
V pondělí 17. prosince se konala v prostorách atelieru ško-

ly vernisáž výtvarných prací žáků školy. Mezi nejcennější expo-
náty patřila rozhodně společná díla dětí a jejich rodičů. Odváž-
ný nápad pana učitele Jana Vojtíška - zapojit rodiče do tvorby
vlastních dětí - se setkal s nevídaným úspěchem a přinesl roz-
hodně nejen radost, ale i cenné výtvarné kreace. 

Děti se učí pracovat na dlouhodobějších projektech a mají
možnost co nejvíce rozvinout vlastní fantazii. I nás dospělé
vedou k novým možnostem pohledů na jejich díla i na vlast-
ní vnímání světa kolem nás.

Z keramické dílny žáků paní učitelky Báry Fialové bylo mož-
no shlédnout zajímavé variace na téma ovoce i vánoce. Děti
pracují pod nenásilným vedením tak, aby nebyla deformová-
na jejich vlastní představa a přesto jejich tvorba doznala vel-
kého posunu oproti vstupním dovednostem.

Za to všechno patří oběma našim výtvarníkům náš velký ob-
div a díky.                                          

Jana Bednářová

Novoroční přání
V novém roce přejeme všem našim žákům, rodičům

i přátelům hodně zdraví, dobré pohody a bohatou fanta-
zii, která nás dovede k našim vysněným cílům, které se
mohou zdát na první pohled zcela nereálné. Možná, že
právě v tomto ohledu je pohled umělců šqastnější, proto-
že není zbaven potřebné dávky optimismu. Předáme-li na-
šim žákům alespoň toto, věříme, že je to dost.

Jana Bednářová

Tříkrálové koncerty
Žáci a učitelé naší školy si pro vás na sváteční tříkrálovou

neděli 6. ledna připravili hned dva koncerty. Od 15.00 hod.
začíná v kostele sv. Jakuba Tříkrálový benefiční koncert, kte-
rý se koná pod záštitou vicehejtmana Romana Línka. A od
17.00 hod. se v Záložně představí pěvecký sbor Rošpák (vede-
ný Mgr. Veronikou Pokornou) i se svým hostem, královéhradec-
kým sborem Tucteto. Srdečně vás na obě akce zveme. 

Petra Lojínová

Adventní koncert
Trochu netradičně uspořáda-

la letos naše škola slavnostní
koncert už na začátku adven-
tu, v pondělí 3. prosince. Slav-
nostní rámec koncertu tvořila
vystoupení žáků tanečního obo-
ru, pro které je vystoupení v Zá-
ložně jednou z možností, jak si
zkusit tanec na prknech, co zna-
menají svět. Malé klavíristy sice
během zkoušky potrápilo znač-
ně náladové pianino, ale žáci
statečně zasedli za jiný nástroj
a nenechali se nastalou situací
zaskočit. 

Všem účinkujícím děkujeme za krásné výkony a poslucha-
čům za příjemnou atmosféru, kterou vytvořili. 

Petra Lojínová
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Přednáška
v ZŠ praktické Přelouč

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

ZŠ PRAKTICKÁ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ praktické Přelouč, okres Pardubice
na školní rok 2008/2009 se koná ve čtvrtek
17. 1. 2008 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v bu-
dově ZŠ praktické ve Smetanově ulici 1384.



Soutěž dechových orchestrů
V pondělí 4. ledna 2008 se dechový orchestr naší ZUŠ zú-

častní mezinárodní soutěže dechových orchestrů PRAHA 2008,
pořádané agenturou ORFEA. Pod vedením Michala Chmelaře,
který se stal jedním z dramaturgů příštího ročníku festivalu
Kmochův Kolín, si orchestr připravil skutečně náročný reper-
toár. Tak nezbývá než doufat, že se naši v tak významné sou-
těži neztratí a navážou na loňský úspěch na soutěži základ-
ních uměleckých škol.                              Petra Lojínová

Pracovní porada starostů
V sobotu 15. prosince se ředitelka ZUŠ Jana Bednářová a zá-

stupkyně Petra Lojínová  zúčastnily celostátní konference o mož-
nostech čerpání financí z evropských fondů, pořádané euro-
poslankyní Janou Bobošíkovou. Europoslankyně i její poradci
přednesli řadu příspěvků, týkajících se jednotlivých fondů, včet-
ně konkrétních příkladů čerpání. Jen doufáme, že by tento kon-
takt mohl být jednou z cest, jak získat peníze na plánované
přestavby školy.                                    Jana Bednářová

Poděkování
V hektickém předvánočním čase uspořádala naše škola

řadu večírků, výchovných koncertů a předvánočních setkání ne-
jen v Přelouči, ale zároveň i na řadě odloučených pracovišp.
Chceme tímto upřímně poděkovat všem, kteří se na těchto
akcích podíleli - žákům za skvělé výkony, rodičům za trpěli-
vost a podporu při organizaci těchto akcí a pedagogům za je-
jich vzornou přípravu.                            Jana Bednářová

VÁNOČNÍ ROŠŤÁCI 
Pěvecký sbor Rošpák dokončil přípravy vánočního programu

již tradičně na soustředění v příjemném prostředí v kolesách
na konci listopadu.

Advent a čas vánoční je období vhodné k zastavení a za-
myšlení, k pochopení přátel a blízkých a hudba nám k tomu
může být dobrým pomocníkem. 

Zpívali jsme písničky různých žánrů a z různých koutů svě-
ta i tradiční české koledy. Naše první zpívání patřilo dětem v Par-
dubicích a přeloučským předškolákům. Přijali jsme pozvání na
koncert do Svinčan a Živanic. Na našem hlavním koncertě sbo-
rů ZUŠ jsme se potkali se sborečky Korálkem a s Poškoláky
a s komorním sborem Mezzoforte. Kdo nestihl užít si s námi
vánoční náladu před svátky může přijít na TŘÍKRÁLOVÝ KON-
CERT Rošpáku a Hradeckého komorního tucteta 6. 1. 2008
v 17.00 hod. do Přeloučské Záložny.  

Mgr. Veronika Pokorná
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POUR FÉLICITER 2008
První čtyři měsíce výuky v novém školním roce jsou za ná-

mi, a to kromě vánočních svátků, volna a oddychu od všed-
ních povinností znamená i nepatrnou změnu u poslední čísli-
ce na jeho konci. Opět je tu čas, ve kterém vyprovázíme 365 dní
starého roku a s nadějí hledíme ke dnům příštím. Jménem
všech zaměstnanců a studentů Gymnázia Přelouč vám přeji,
aby se vaše „nadějné vyhlídky“ i v novém roce 2008 proměňo-
valy v čas štěstí, radosti a úspěchů.

INFORMAČNÍ DEN
V minulém čísle Roštu jsme vás informovali o tom, že na

Gymnáziu Přelouč proběhly na konci listopadu DNY OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. Pokud jste neměli možnost se jich zúčastnit
a utekla vám třeba i burza středních škol SCHOLA BOHEMIA
v Pardubicích, kde mohli případní uchazeči získat všechny po-
třebné informace o studiu na naší škole, nezoufejte - nic není
ztraceno.

Ve středu 30. ledna je totiž pro všechny zájemce připra-
ven INFORMAČNÍ DEN. Uskuteční se přímo v budově školy

od 15:00 do 18:00 a rádi na něm zodpovíme všechny vaše
dotazy a připomínky, týkající se studia na osmiletém i čtyřle-
tém gymnáziu. Těšíme se na vaši návštěvu.

PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ
Dobrou a úspěšnou tradicí našich studentů je pravidel-

ná účast ve finálových turnajích nejrůznějších sportovních
akcí. Tento rok si zatím velice dobře vedou volejbalová, bas-
ketbalová a floorballová družstva. Přejeme jim i v závěreč-
ných fázích jejich soutěží hodně umu a štěstí při reprezen-
taci školy.

Také poslední dva dny výuky před vánočními prázdnina-
mi jsou už po několik let věnovány sportování a pohybu. Zá-
stupci jednotlivých tříd víceletého i čtyřletého studia změřili
svoje síly ve volejbale a několika dalších sportovních odvětvích
(mezi studenty tak už své místo a oblibu získal například
i šachový miniturnaj). I když výsledky jejich zápolení nebyly
před uzávěrkou tohoto vydání známy, nepřijdete o ně. Spolu
s dalšími aktualitami vám je přineseme třeba hned v příštím
čísle Roštu.

Další informace získáte na internetové adrese:
www.gymnaziumprelouc, nebo telefonních číslech 466 959 238
a 466 953 311.

Mgr. Petr Levinský
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Pojedeme dvakrát. Jednou vyrazíme zájezdovým autobusem
do Deštného v Orlických horách a jednou vyrazíme veřejnou
dopravou, výhodnými spoji na výhodné skupinové nabídky.

Veřejnou dopravou vyrazíme do Pece pod Sněžkou v so-
botu 26. 1. v 5:48 z vlakového nádraží v Přelouči. Návrat bude
v 18:59. Na lyžování v Peci bude čas od 9:10 do 15:50. Časné
ranní vstávání vynahradí krásná cena. Dospělý cestující zapla-
tí jen 70 Kč za jízdu z Přelouče do Pece pod Sněžkou a zpět.
Děti do 15 let s průkazem na věk pojedou jen za 35 Kč. 

Výjezd autobusem bude v únoru. Bude asi do Deštného v O.h.
Bude o trochu dražší a budeme vás o něm informovat.

Program na horách si mimo speciální skautské výlety orga-
nizuje každý sám. Děti jedou na odpovědnost rodičů, kteří mo-
hou jet s nimi.

Na výjezdy se můžete hlásit na adrese: pavel.matous@ju-
nakprelouc.cz nebo formou SMS na tel.: 777 076 547. Přihlá-
šení musí obsahovat jména přihlášených, věk a telefonní ne-
bo emailový kontakt.

GYMNÁZIUM
PŘELOUČ

Skauti opět zvou
všechny občany města

a další zájemce
na výjezdy na hory

Inzerce



Jak již bylo uvedeno v příspěvku na-
šeho předsedy v prosincovém čísle Roš-
tu, byl s platností od 1. ledna 2008 usta-
ven nový rybářský revír nahrazující do-
savadní tzv. „malé vody“ zřizované pro
rybáře naší MO krajskou organizací Čes-
kého rybářského svazu. Tato změna, kte-
rou do jisté míry vyvolal a umožnil nový
rybářský zákon schváleny sněmovnou
v r. 2004, má značný vliv na život a pů-
sobení naší místní organizace. Změna
přináší totiž nejen změnu ve vlastnictví,
kdy se organizace stává vlastníkem pří-
slušných vod v revíru, někdy i s částí při-
lehlých pozemků, ale i s tímto vlastnictvím
spojených práv a zejména povinností. Od-
padá tedy již možnost výmluvy, že to či
ono nelze, protože jsme vázáni rozhod-
nutím kraje, ale i to, že nám kraj pomů-
že z případných problémů.

Organizace se stává v plném rozsa-
hu hospodářem na svém vlastním revíru
a v tomto hospodaření je vázána pouze
platnými zákony a vlastními rozhodnu-
tími, pokud těmto zákonům neodporují.

Není novinkou, že intenzivní přípra-
va zabrala prakticky celý loňský rok. Již
na výročních schůzích a následné kon-
ferenci byli ti členové, kteří se těchto
jednání zúčastnili, informováni o navr-
hovaných bližších podmínkách lovu na
připravovaném revíru. Souběžně s jejich
přípravou běžela jednání o koupi, pří-
padně dlouhodobém pronájmu, pozem-
ků a vod, které k revíru patří. Celá zá-
ležitost byla sledována a kontrolována
krajským úřadem, konkrétně odborem
životního prostředí a zemědělství, který
je po splnění příslušných předpokladů
oprávněn revír vyhlásit. Ti z Vás, kteří si
pospíšili a povolenku na revír a r. 2008
si již zakoupili, mají „Bližší podmínky“
v ruce a pokud byli při schvalování je-
jich základních zásad na VČS, případně
konferenci, mohou se na vlastní oči pře-
svědčit, že všechny navrhované a řádně
projednané zásady byly do těchto pod-
mínek vloženy.

Základní zásadou, kterou mimocho-
dem ani nelze obejít, je princip, že na re-
víru platí veškerá ustanovení zákona
č. 99/ 2004 Sb. o rybářství a provádě-
cí vyhlášky č. 197/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Dále, že podmín-
kou získání povolenky na daný rok je
platný rybářský lístek.

Splnění brigádnické povinnosti za
uplynulý rok a dohoda o plnění brigá-
dy na daný rok, tj. závazek odpracovat
10 hodin nebo úhrada 1000,- Kč a dal-
ších 16 bodů, jsou již ty zásady, kde má-
me jako vlastníci revíru určitou volnost
ve stanovení podmínek a zásad chová-
ní ap už členů MO, nebo hostů při lovu
v revíru.

Tyto podmínky obdrží sice každý, kdo
požádá a bude mu umožněn nákup po-
volenky, nicméně alespoň hlavní zásady,
zejména ty, které se odlišují od těch loň-
ských, bychom zde chtěli připomenout.

Mezi hlavní odlišnosti patří, že na jed-
nu povolenku si může lovící ponechat
pouze 50 ulovených ušlechtilých ryb, ale
pokud tento limit vyčerpá, má možnost
si kdykoliv v průběhu roku zakoupit dal-
ší povolenku.

V pasáži, která se zabývá mírou ulo-
vených ryb a jejich druhy, je důležitá změ-
na, a sice v tom, že kapr nad 60 cm mu-
sí být vrácen do vody, kde byl uloven.

Rybářská stráž má za úkol bedlivě-
ji sledovat zákaz lovu ryb z jakýchkoliv
plavidel, označování a s tím spojené vy-
hrazování krmných a lovných míst, kte-
ré odporuje nejen zákonu, ale i rybář-
ské etice.

Za samozřejmé považujeme zacho-
vávání pořádku na lovném místě, ale pro-
tože víme, že je i mezi námi stále dost
těch, kteří se tak nechovají, je v podmín-
kách tato povinnost výslovně připome-
nuta a uloženo po příchodu k vodě pro-
vést úklid, pokud se na něm vyskytují
nějaké odpadky. Věříme, že zvýšená po-
zornost všech členů, kteří chtějí pořádek

kolem vod udržet, pomůže zlepšit úroveň
prostředí na našich vodách.

Podobný účel sleduje i výslovné na-
řízení zakazující jízdu motorovými vo-
zidly kolem vody a parkování motoro-
vých vozidel na trávě.

Tímto krátkým připomenutím hlav-
ních změn platných pro revír „místních
vod“ pro rok 2008 bychom současně
chtěli zahájit co nejširší diskuzi s celou
členskou základnou o tom, jak hospo-
dařit a lovit na našem vlastním revíru.

Podmínky je možno samozřejmě pod-
le Vašich námětů a připomínek patřičně
upravovat pro následující rok 2009. Pro-
tože ale tyto úpravy vyžadují nejen pro-
jednání ve výboru organizace a násled-
ně i na výročních schůzích MS a konfe-
renci, které se tradičně konají v prvním
pololetí, ale v určitých případech i s or-
gány státní správy je nezbytné začít shro-
mažjovat tyto náměty a připomínky již
nyní.

Uvítáme, jako výbor, pokud se do té-
to diskuze zapojí co největší počet na-
šich členů a pomůže tak voleným funk-
cionářům k získání a zlepšení přehledu
o názorech členské základny.

Pro Vaše náměty a připomínky má-
te k dispozici emailovou adresu - ryba-
ri.prelouc@ seznam.cz - a Ti z Vás, kteří
nemají přístup na internet, mohou samo-
zřejmě kdykoliv použít schránku v rybář-
ském domě.

Přejeme Vám všem i Vašim rodinám
úspěšný rok 2008.

Petrův zdar! 
Výbor MO ČRS Přelouč
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Rybářský revír č. Labe 27A-451 730
- začínáme 

Inzerce



JAKUB KLUB PŘELOUČ
Dne 6. 12. 2007 proběhla v Jakub klubu pod záštitou více-

hejtmana Ing. Romana Línka Maškarní mikulášská zábava
pro děti. Účast byla až překvapivě vysoká. Přišlo se podívat
celkem 67 dětí. Děti soutěžily v osmi disciplínách, zhlédly vy-
stoupení děvčat na písničku Jingle Bells rock a odnesly si od-
měny za masky.

Poděkování patří nejen sponzorům - Ing. Roman Línek, pan
Karl Rabeder, paní Lucie Marešová, Hračky Alfa, Cukrárna Duo,
Pojišpovna AXA a Krtkův ráj, ale také našim dobrovolníkům
a zaměstnancům, kteří pomáhali se zajištěním akce. 

Dne 10. 12. - 14. 12. 2007 probíhala Vánoční výstava v Ja-
kub klubu. Vystaveny zde byly nejrůznější dekorace a drobné
dárky, taktéž výrobky dětí z Jakub klubu. Všem, kteří se přišli
podívat a podpořit náš klub děkujeme. Za získané peníze za-
koupíme dětem vybavení do klubu.

Děti z Jakub klubu vyrobily pro ptáčky krmítka - květináč-
ky naplněné semeny - a pověsily je na jeden ze stromů na ná-
městí TGM. Chtějí tak udělat pěkné vánoce i pro opeřené oby-
vatele našeho města.

Doufejme, že jim směs slunečnicových semínek, pohanky,
ořechů a máku bude chutnat, a že se nenajde nikdo, kdo by
chtěl tato minikrmítka zničit.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Blíží se termín naši největší akce. Sbírka je připravena

v 16ti obcích na Přeloučsku. Na jejím zajištění se podílí asi sto
lidí. Koledníci vyjdou do přeloučských ulic ve čtvrtek 3. a v pá-
tek 4. ledna 2008. Budou navštěvovat domácnosti a označí
dveře posvěcenou křídou počátečními písmeny jmen Tří krá-
lů +K + M +B, které přináší domácnosti požehnání pro další rok.
Přeji všem, aby přineslo i k vám pokoj a radost.

SOUTĚŽ O VÝSLEDEK SBÍRKY
Sbírku uzavře benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč, který

se bude konat v neděli 6. ledna 2008 od 15 hodin v koste-
le sv. Jakuba na Masarykově náměstí v Přelouči. Účastníci
koncertu dostanou před koncertem lístky, na které napíší svo-
ji adresu a typy na výsledek sbírky na Přeloučsku. Celkovou
částku budeme vědět do 10. 1. 2008. Kdo se trefí, nebo bude
nejblíž dostane odměnu, kterou věnoval pan vicehejtman par-
dubického kraje Ing. Roman Línek. Pokud chcete vědět, jak
dopadla naše sbírka v minulosti, podívejte se na naše webové
stránky www.charitaprelouc.cz. 

Žáci se představí se žespovými nástroji, flétnami, zpěvem
a tancem. Přijjte s námi uzavřít vánoční čas i tříkrálové kole-
dování.

Zdenka Kumstýřová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������

Charita Pøelouè a ZU� Pøelouè 
srdeènì zve na

V nedìli 6. ledna 2008 v 15.00 hod.
v kostele sv. Jakuba

na Masarykovì námìstí v Pøelouèi.

Akce se koná pod zá�titou vícehejtmana Ing. Romana Línka.
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SLAVNOSTI V RADOSTI

6. 12. Mikuláš v klubu Radost

17. 12. Živý Betlém s prodejem výrobků dětí na náměstí v Pře-
louči

20. 12. Vánoční zvyky, koledy, tradice. Odlévání olova - co nás
čeká?

Připravujeme:
Zimní radovánky - akce APALUCHA

Všem přeloučákům přeje klub Radost - světlo pro děti, hod-
ně zdraví, štěstí a vše dobré v tomto Novém roce.

Člověk je anděl s jedním křídlem. Chce-li létat, musí se
s někým obejmout.

Kolektiv klubu Radost s dobrovolníky 
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1. 12. Slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu - vy-
stoupení Leony Šenkové

2. 12. Mikulášská nadílka v So-
kolovně. Klub Radost zastupova-
li naši zpěváci a andělé
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Pohledy do historie Přelouče

ŠTĚPÁNOV IV. - poslední část

Rok 1924 uzavřel parcelaci štěpánovského dvora, jehož majitelem byl velkostatkář Dr. Leopold Thun z Chol-
tic. Parcelace byla provedena tak, že již v roce 1922 ze dvora zůstal statek ve výměře 120 ha, který velkostat-
kář prodal z volné ruky bývalým nájemcům firma Wagner a spol. z Choltic. Ve Štěpánově bylo rozparcelová-
no 117 ha. Součet přihlášených o pozemky byl mnohem větší, ani celý dvůr by nestačil k této úhradě.

V roce 1930 byl ve Štěpánově postaven pomník padlým ve světové válce. Kámen s vytesanými jmény je
dílem kameníka Hubáčka z Přelouče. Veškerý základ na pomník činil 2 500 Kč. Část peněz darovala obec a čás-
tečně byl uhrazen výtěžkem z divadla, které se hrálo v den slavnostního odhalení - divadlo hráli místní ochot-
níci. Zajímavostí bylo, že na slavnosti neměl kdo prodávat pivo. Poslední hostinský pan Bousek se koncese
vzdal, a tak Štěpánov byl bez piva několik roků. Prodeje piva o slavnosti se ujal klenovský hostinský pan Jo-
sef Čermák. Zavedením benzínových motorů do zemědělství se ulevilo lidem a hospodářským zvířatům. První
benzínový zemědělský stroj ve Štěpánově v roce 1932 vlastnil pan Václav Voženílek.

V roce 1936 byl založen sbor dobrovolných hasičů. Štěpánovští rozhodli zakoupit motorovou stříkačku s kom-
pletní výzbrojí od firmy Smejkal ze Slatiňan u Chrudimi. Zbrojnice pro novou stříkačku a materiál byla posta-
vena téhož roku. Sbor hasičů při založení čítal 20 členů.

V roce 1949 obec zakoupila nový zvonek, nebop zvonek z roku 1923 byl za okupace ze Štěpánova odebrán.
Obec dala také zhotovit novou zvonici - zhotovil ji Bohumil Hajn z Brlohu a v srpnu 1949 byl zvonek slav-
nostně vysvěcen a zavěšen.

Zápisem o zavěšení nového
zvonku v roce 1949 štěpánovská
kronika nekončí a ani zdaleka
nejsou vyčerpány všechny zprávy
a události, které jsou zazname-
nány v krásně vázané pamětní
knize od přeloučského knihaře
Františka Pemla - štěpánovského
rodáka. Vzpomínku si zaslouží
i práce všech kronikářů, kteří do
knihy pečlivě zapisovali události
nejen štěpánovské. Za všechny jme-
nuji kronikáře - učitele Ottu Kol-
dinského.

Snad se podařilo stručně zachy-
tit ty nejzajímavější příběhy a da-
ta, které charakterizují život malé
české vesničky Štěpánova, s jejímiž dějinami jsou ty naše přeloučské téměř do roku 1706 spojené se jmény
vlastníků tvrze, která stávala u Štěpánova.

Zbývá jen dodat, že na počátku dvacátého století na jaře 1906 hrozila i zbytku tohoto tvrziště úplná zkáza.
Zpráva choltického panství chtěla tvrziště rozkopat, s terénem srovnat, aby mohlo být využito k zemědělským
účelům. S prací se započalo, ale když ing. Jan V. Diviš - ředitel přeloučského cukrovaru - upozornil centrální
komisi pro historické a umělecké památky ve Vídni, byly další práce na rozkaz hospodářského správce Jindři-
cha Wagnera zastaveny. Tak zůstalo tvrziště zachováno dodnes a právem bylo přihlášeno Památkovým úřadem
za KULTURNÍ PAMÁTKU.

Marcela Danihelková

Použitá literatura:

Dějinný místopis Pardubicko, Holicko, Přeloučsko Děkuji paní Kohoutkové za laskavé zapůjčení
Pamětní kniha obce Štěpánov - kronika. „Pamětní knihy Štěpánova“.



Zatímco uplynulý
rok byl bohatý na ži-
votní jubilea v Praze
působících bývalých
rodáků a spoluobča-
nů našeho města, na-
př. 95. výročí narození
akad. malíře Františ-
ka Emlera, sté výročí

divadelního a filmového umělce Františ-
ka Filipovského, 90. výročí ing. Vladimí-
ra Hrubeše, dlouholetého předsedy Klu-
bu rodáků a přátel města Přelouče v Pra-
ze a sté výročí prof. ČVUT RNDr. Václava
Pleskota, počátkem nového roku 2008
si připomínáme významné životní jubi-
leum jediné žijící „čestné občanky“ na-
šeho města - národní umělkyně Jiřiny
Petrovické.

Nebyla sice místní rodačkou, místem
jejího narození dne 30. 1. 1923 byly blíz-
ké Pardubice, avšak její vzpomínky na
dětství a školní léta patří již jen Přelouči.

Její otec, pan Josef Žemlička, si zde
pronajal restauraci, a to v půvabné no-

vorenesanční budově Občanské záložny
na náměstí, vybudované dle projektu zná-
mého pražského architekta prof. Ing. Ru-
dolfa Kříženeckého. Nutno podotknout,
že restaurace „Pod věží“ byla místem se-
tkávání četných osobností města i míst-
ních divadelních ochotníků.

Divadelní dráhu naší jubilantky jsme
si přiblížili u příležitosti jejích předcho-
zích životních výročí, proto nyní již jen
ve stručnosti:

První profesionální divadelní smlou-
vu podepsala v roce 1942 v kladenském
divadle, odtud vedly její kroky do „kamen-
ného divadla“ v Plzni, po uzavření diva-
del německými orgány dne 1. 9. 1944
následoval návrat do Prahy s příležitost-
ným angažmá v zájezdovém souboru
J. Vyskočila po českém venkově s pás-
mem veršů J. V. Sládka „Zlatý máj“. Po
okupaci přechodný návrat do Plzně, ale
záhy přišla nabídka z Realistického di-
vadla na Smíchově a po pěti letech do
Městských divadel pražských následova-
la výjimečná nabídka, a to ke vstupu na

scénu Národního divadla v Praze, kde
působila plných 42 let po boku všech
známých velikánů naší hlavní divadelní
scény. Třebaže byla „ostřílenou“ profesi-
onální herečkou, své derniéry na scéně
Národního divadla dne 3. 11. 1992 v Mo-
liérově Tartuffovi s nedávno zesnulým
Josefem Vinklářem se očividně obávala.
Nakonec tu svoji poslední „děkovačku“
ustála, a to - jak sama přiznává - i zá-
sluhou pohledu na Múzy, zdobící interiér
divadelního sálu, když si v duchu řekla:
Zažila jsem tady nádherných dvaačtyři-
cet let, děkuji Ti za to, Národní divadlo!“

Její celoživotní vzpomínky zachytila
Jana Moravcová v publikaci „Jiřina Petro-
vická a její střípky“ - ERIKA, Praha 1999.

Naše spoluobčany budou nepochyb-
ně zajímat vzpomínky naší jubilantky na
špastné dětství, prožité právě v Přelouči.
Pokusil jsem se proto vybrat z jejich
„střípků“ pár odstavců, které připomína-
jí tuto její životní etapu:

… „Dětství jsem prožívala v Přelouči
a byly to roky velice krásné. Bydleli jsme
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Jiřina Petrovická - ukázka z divadelní role 

Záskok Františka Filipovského za dirigenta
Smíšeného sboru J. B. Foerstera Stanislava Polanského 

Jiřina Petrovická a František Filipovský v zajetí členů
Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerstera

Jiřina Petrovická a František Filipovský
při společném vystoupení se Smíšeným sborem J. B. Foerster

Významné životní jubileum
národní umělkyně Jiřiny Petrovické

Slavností atmosféru té doby nám připomene několik fotosnímků jako důkaz co všechno již odnesl čas…



NAUČNÁ LITERATURA

záhady
BÁRTL, Stanislav
Ďáblova bible: tajemství největší knihy
světa.
České Budějovice: Herbia, 2007.

PICKNETT, Lynn
Turínské plátno: jak Mistr Leonardo ošá-
lil historii.
Praha: Pavel Dobrovský - Beta, 2007.

vojenství, válečná literatura
NÝVLTOVÁ, Pavlína
Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček-Tolar,
radista desantu SILVER A. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007.

BURGER, Adolf
Ďáblova dílna: největší padělatelská ope-
race všech dob.
Praha: Ikar, 2007.

KIESER, Egbert
„Operace Lvoun“: plánovaná invaze do
Anglie v roce 1940.
Praha: Naše vojsko, 2007.

vlastivěda
KOVAŘÍKOVÁ, Lucie
Na hliníkovém oři divokým západem.
Plzeň: Cykloknihy, 2007.

PILOUS, Vlastimil
Východočeské hory od Jizery po Tichou
Orlici.
Praha: Baset, 2005.

zoologie
PAYTON, Brian
Stín medvěda: putování mizející divoči-
nou.
Praha: BB art, 2007.

dějiny
HOPKINS, Marilyn
Řád templářů: historické souvislosti 
a mystické vazby.
Praha: Svojtka, 2007.

KRÁSNÁ LITERATURA

BRAUNOVÁ, Petra
Pozorovatelka. 
Praha: Albatros, 2007.

HORÁK, Jiří
Krásní dnové koločavští: filmové literár-
ní scénáře.
Praha: Jaroslava Jiskrová - Máj, 2007.

NOSKOVÁ, Věra
Bereme, co je. 
Praha: Věra Nosková, 2005.

NOSKOVÁ, Věra
Obsazeno. 
Praha, Mozart, 2007.

KAKEHAŠI, Kumiko
Jak smutné v bitvě padnout: svědectví
o válce: podle dopisů generála Tadamiči
Kuribajašiho z Iwodžimy.
Praha: Baronet, 2007.

PRO MLÁDEŽ

CMÍRAL, Pavel
Milujem se čím dál víc: poezie pro - nác-
tileté.
Praha: Albatros, 2007.

JEŽKOVÁ, Alena
55 českých legend z hradů, zámků a měst.
Praha: Práh, 2007.

NIČKOVÁ, Lenka
Příběhy stromů. 
Praha: Mladá fronta, 2007.

VÁVROVÁ, Iva
O čarodějce, která zaspala století. 
Praha: Albatros, 2007.

Dovolujeme si popřát všem návštěv-
níkům knihovny a čtenářům časo-
pisu Rošt pevné zdraví, hodně lásky
a štěstí v novém roce 2008.

pracovnice Městské knihovny

Výstava „Drobná grafika“
Františka EMLERA

se pro velký zájem prodlužuje

do 31. 1. 2008.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

UPOZORNĚNÍ

v domě na náměstí a za domem byla
nádherná zahrada, na kterou navazoval
park. Svažoval se na takzvaná „Luka“ a ta
se táhla až k Labi. Řeka se někdy rozli-
la a zaplavila je. Bylo to pro nás místo
dětských her a dobrodružství.

… Jako dítě jsem v kuželníku, který
k restauraci patřil, stavěla kuželky. Teh-
dy na to nebylo žádné zvláštní zařízení,
každá poražená kuželka se hezky muse-
la vzít do ruky a postavit zpátky na mís-
to. Spodní plochy kuželek byly otlučené,
vůbec ne nějak zabroušené, aby mohly
perfektně stát. Dodneška slyším zvuk kou-
le, kterou jsem žlabem posílala zpátky
k hráčům.

… Nejdůležitější v domě byl ale di-
vadelní sál. Tam mě uchvátila vůně líči-
del… Místní pan kadeřník před mýma

očima líčil ochotníky, poprvé jsem se se-
tkala s mastixem, kterým se lepily třeba
vousy, užasle jsem se dívala, jak si her-
ci nasazují paruky. Bylo to úchvatné: li-
dé se před mýma očima měnili! Z paní,
kterou jsem znala, byl najednou někdo
jiný - a to mě fascinovalo… Já jsem se
už jako dítě začala brzy předvádět i mi-
mo onen divadelní sál. Nutila jsem kde
koho, aby se na mě díval, že tej budu
hrát…“

Právě z oné restaurační zahrady si
ji zapamatoval tehdejší student pardu-
bického gymnasia, který míval cestu ko-
lem. Byl to František Filipovský… Kdo by
tehdy předvídal, že těmto dvěma - Jiři-
ně a Františkovi bude po mnoha letech,
v době jejich vrcholné herecké dráhy
v Národním divadle slavnostně uděleno

čestné občanství města Přelouče. Oba
se později setkávali v pražském Klubu
rodáků a přátel města Přelouče při růz-
ných besedách a přednáškách. Rovněž
oslavy svých životních jubileí odbývali
v Klubu rodáků v Národním domě na Vi-
nohradech, zpravidla za účasti Smíšené-
ho pěveckého sboru J. B. Foerstera z Pře-
louče, který v té době zřídil pan Stanislav
Polanský, ředitel místní Základní umě-
lecké školy.

Naší jediné žijící „čestné občance“
města Přelouče - národní umělkyni Jiři-
ny Petrovické přejeme všichni k jejímu
významnému životnímu jubileu stále dob-
ré zdraví a osobní pohodu v kruhu jejích
blízkých.

František Hollmann
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4. ledna NEZNÁMÁ
pátek Itálie-Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí
20.00 hod. její smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Stane se domá-

cí hospodyní v bohaté rodině a stále více se jí rodina, zvláště ma-
lá holčička, stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její
minulosti a přináší nové zlo a násilí.

118 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

5. ledna SATURNO CONTRO
sobota Itálie-Poutavý skupinový portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří se
17.30 hod. snaží zorientovat ve druhé polovině života. Jednoho večera však

do jejich zevšednělé reality vstoupí tragická událost.
110 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

6. ledna KOČIČÍ PRINC
neděle Československo-děti zámeckého správce se vydávají do kouzel-
16.00 hod. ného světa pro živou vodu. Na své pouti potkávají postavičky ze

známých příběhů.
80 minut mluveno česky mládeži přístupný

6. ledna HURÁ DO BASY
neděle USA-kriminálník John přišel na to, jak by se nejlépe pomstil 
18.00 hod. soudci, který ho poslal do vězení: Kéž by mohl jednou vidět jeho

nesnesitelného syna taky sedět v base. Když je pak jednoho dne
Nelson nespravedlivě obviněn a poslán do vězení, John se s ra-
dostí nechává zatknout s ním.

84 minut 30 Kč mládeži přístupný

11. ledna SUPERBAD
pátek USA-jak si rozdělat roštěnku. Superbad je varujícím příběhem 
20.00 hod. dvou dospívajících chlapců, které čeká maturita. Jsou na sobě

obrovským způsobem závislí, ale te[ by měl každý z nich jít na
jinou vysokou školu a čeká je odloučení.

114 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

12. ledna ACROSS THE UNIVERSE
sobota USA-milenci Jude a Lucy, jejichž láska je od začátku odsouzena
17.30 hod. k neúspěchu, jsou spolu s malou skupinkou přátel a hudebníků vta-

ženi do víru počínajícího protiválečného a protikulturního hnutí.
131 minut 65 Kč mládeži přístupný

13. ledna POSLEDNÍ LEGIE
neděle Francie/Velká Británie/Slovensko/Itálie/USA-film z období pádu
17.30 hod. Římské říše, který se natáčel i na Slovensku (Spišský hrad, Čer-

vený kámen). Římská říše se rozpadá a mladý Romulus opouští
město. Vydává se na nebezpečnou cestu, aby vytvořil legii věr-
ných - Poslední legii.

110 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

18. ledna PROBUZENÍ TMY
pátek USA-jen on se může postavit temnotě, aby zachránil svět a aby
17.30 hod. získal šest vzácných kamenů, které mohou zachránit svět před

temnotou. Na pomoc mu přicházejí další. Proti nim však stojí ta-
jemný jezdec a jeho přisluhovači. Boj o záchranu světa může začít.

99 minut 30 Kč mládeži přístupný

19. ledna TĚSNĚ VEDLE
sobota USA-nežeňte se do ženění. Až na svatební cestě Eddie zjistil, že
17.30 hod. našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla jeho novoman-

želka. Bratři Bobby a Peter Farrellyové, mistři svérázného hu-
moru, který nerespektuje žádná tabu, stvořili originální komedii
plnou omylů.

115 minut 30 Kč mládeži do 12let nevhodný

20. ledna NEBOJSA
neděle USA-Pohádka trochu hrůzostrašná i trochu veselá o statečnosti,
16.00 hod. odvaze a velké lásce.
81 minut mluveno česky mládeži přístupný

20. ledna JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO 
neděle NASAZENÍ
20.00 hod. Velká Británie-zapomeňte na všechny komedie z policejního pro-

středí, které jste doposud viděli. Jednotka příliš rychlého nasaze-
ní se od nich liší asi tak, jako se rozkošná zombie komedie Sou-
mrak mrtvých liší od svých žánrových konkurentů.

121 minut 30 Kč mládeži do 15let nepřístupný

25. ledna KOUZELNÁ ROMANCE
pátek USA-o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna
17.30 hod. přemístí do současnosti. Záhy poté, co se ocitne v naší době, je

po setkání s pohledným právníkem princezna Giselle nucena
měnit své názory na život a lásku. Může ve skutečném světě pře-
žít pohádková láska?

108 minut 65 Kč mládeži přístupný

26. ledna RESIDENT EVIL: ZÁNIK
sobota Francie/Austrálie/Německo/Velká Británie/USA-nastal konec světa.
20.00 hod. Pokusný T-virus, vyrobený společností Umbrella, byl vypuštěn do

světa a proměnil jeho obyvatelstvo v hordu potácejících se zom-
bie, které mají v oblibě maso.

90 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

27. ledna VÁCLAV
neděle ČR-Tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí
17.30 hod. jeden průšvih za druhým… Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jan Budař,

Jiří Lábus, Ivan Trojan, Emília Vášáryová, Petra Špalková a další.
97 minut 65 Kč mluveno česky mládeži přístupný

1. února DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
pátek Československo-protialkoholní léčebna, kam se uchýlil muž střed-
20.00 hod. ních let, aby se zbavil své závislosti. Zosobněním krutosti je ošet-

řovatel, který se rozdává trestné body za sebemenší projevy ne-
libosti či revolty.

90 minut mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

2. února HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
sobota USA-když si nebudeš stát za svým, vždycky prohraješ. Je válka, 
17.30 hod. i když to tak na první pohled nevypadá. Tisíce mladých mužů na-

sazuje americká armáda v nejrůznějších koutech světa, aby bojo-
vali s terorismem. Jejich osud ovšem řídí politici z dobře zabez-
pečených pracoven.

92 minut 30 Kč mládeži do 12let nevhodný

3. února PANNA A NETVOR
neděle Československo-Pohádkový příběh o třetí a nejkrásnější dceři zchud-
16.00 hod. lého kupce, která se dobrovolně vydá do zakletého zámku a svou

láskou vrátí lidskou podobu hrozivému netvorovi.
88 minut mluveno česky mládeži přístupný

8. února JAKO JED
pátek Československo-Inženýr Hnyk je v práci úspěšný, v soukromí však
17.30 hod. spokojený není. Blíží se padesátka a on se nemůže zbavit pocitu,

že mu život proklouzává pod rukama. Medicínou bývají milost-
né avantýry, a tak si jich bohatě dopřává.

80 minut mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

9. února KRYSAŘ
sobota ČR-pověst o muži s píšoalou nemá začátku ani konce. Krysař po
17.30 hod. staletí putuje od města k městu a jeho tvář má nesčetně podob.

V ulicích starobylé Prahy ožil jeho příběh jen na jediný den a jen-
proto, aby se stal filmem.

70 minut mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

& pokladna je otevřena vždy půl hodiny před začátkem prvního představení
až do ukončení posledního představení
& zakoupené vstupenky si ve vlastním zájmu zkontrolujte, nemůžeme je vy-
měňovat ani vracet vstupné

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč
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NARODILI SE:
Eliška Brzicová 
ul. K. Čapka

Adéla Divišová
ul. Tůmy Přeloučského 

Barbora Jindrová 
ul. Jižní

Patrik Jindra 
ul. Jižní

Kateřina Pavlíčková
Štěpánov

Matěj Sotona
ul. Sportovní

David Synek 
ul. Studentská

Anna Vysoká nám. 17. listopadu

Barbora Zemanová ul. Studentská

Natálie Žáková ul. Jana Dítěte

JUBILANTI:
Jitka Bambuleová 75 let
ul. Smetanova

Josef Heřmánek 75 let
ul. Dobrovského

Libuše Neubauerová 75 let
ul. Kosmonautů

Karel Ronge 80 let
ul. K. Čapka

Marie Řezníčková 80 let
ul. Tůmy Přeloučského

Miloslav Kašpar 85 let
Vratislavské nám.

Jitka Krejbichová 85 let
ul. Hradecká

Marie Makešová 85 let
ul. Žižkova

Anna Netušilová 85 let
Škudly

Marie Kohoutková 86 let
ul. Pražská

Růžena Kuchařová 86 let
ul. Jižní

Františka Nohejlová 86 let
ul. Libušina

Božena Muchová 92 let
Lhota

Ludmila Ledvinová 93 let
ul. Libušina

Anna Hrubešová 96 let
ul. Hradecká

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Jana a Stanislav Kazimírovi ul. Dobrovského

Lada a František Nebřenští ul. Prodloužená

Zlatuše a Jaroslav Vlčkovi ul. Studentská

ZLATÁ SVATBA:
Hana a Jiří Pleskotovi ul. Na Vyšehradě

PŘELOUČÁCI

Agentuře komplexní do-
mácí péče v Přelouči, paní
Anně Kulakovské, která
mi prostřednictvím reha-
bilitačních sester poskytla
odbornou péči po úrazu,
velmi děkuji.

Věra Prášilová

Inzerce



Na místním hřbitově jsou pochovány oběti transportů smrti
ze zimy roku 1945, když nacisté evakuovali koncentrační tá-
bory před blížící se východní frontou.

Je nutné si připomenout co k této události je zaznamenáno.
Dne 24. ledna 1945 projely stanicí Přelouč vlaky č. 90858

a 6226 oba vlaky měly po 60 vagonech. Již pohled na příjezd
vlaků byl příšerný. Vězňové z koncentračních táborů zkřehlí
zimou ve vozech stáli, hlavy pokryté špinavými hadry a přešla-
povali kymácením z nohy na nohu, takže celý ponurý lidský
náklad vlaku byl v kymácivém pohybu a tvořil apokalyptický
obraz. Po odjezdu vlaku zůstalo na nádraží v Přelouči 9 umu-

čených mrtvých vězňů, kteří jsou pochovány na hřbitově ve spo-
lečném hrobě. Jména vězňů jsou neznámá, jsou zachována jen
jejich čísla. Historici se ještě dnes snaží podle čísel jména věz-
ňů identifikovat.

Z iniciativy petičního výboru a za pomoci Města Přelouče
byla na společním hrobě dne 11. prosince 2007 umístěna pa-
mětní deska za přítomnosti místostarosty města pana Ing. Mo-
ravce a zástupce petičního výboru pana M. Brebery. Ve výroční
den se sejde petiční výbor k pietní vzpomínce k uctění umuče-
ných oběti, kteří před 63 lety zemřeli na krutosti německých
nadlidí. Nesmí se zapomenout na oběti nacismu za II. světo-
vé války.                                                  Petiční výbor
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TRANSPORTY SMRTI V ROCE 1945

První adventní neděli, 2. prosince 2007, bylo v sokolovně
živo. Na 400 diváků se mělo na co dívat. Na začátku tělocvičných
vystoupení přivedla „Saxana“ do sálu houf malých čarodějek
a čarodějů a společně zacvičili rodiče a děti. Skladbu a kostý-
my diváci ocenili velkým potleskem. Na stepových stupínkách
zase řádily malé čertice. Step-aerobik byl letos na besídce novin-
kou a diváci obdivovali, s jakou chutí děvčata cvičí a jak zvlá-
dají krokové variace na stepech. Mladší žákyně zase předvedly,
co se již naučily ze sportovní gymnastiky. Nejmladší žactvo
využilo k tanci „pongo“ velké obruče a žákyně cvičily s teniso-
vými míčky. S ukázkami vystoupily i sportovní oddíly. Nejmlad-
ší basketbalové naděje předvedly, jak již umí ovládat míč, ve
vystoupení aikida diváci shlédli prvky sebeobrany a jak si po-
radit s vetřelcem. Závěr programu patřil pódiové skladbě gym-
nastek, v níž spojily akrobatické a taneční prvky. Členové Klu-
bu Radost, který využívá v sokolovně malý sál, zpestřili program
písničkou a tou byl nakonec přivolán i Mikuláš s čerty a andě-
ly. A tak se děti dočkaly dárků, které jim pak Mikuláš rozdával.

V programu vystoupilo 185 dětí, které předved-
ly, co se ve cvičebních hodinách naučily. Bylo vi-
dět, že cvičení přispívá k jejich tělesné zdatnosti.

Výbor Sokola Přelouč přeje všem členům a pří-
znivcům naší jednoty hodně zdraví, štěstí, osob-
ních a pracovních úspěchů v novém roce. A v led-
nu nashledanou v našich tělocvičnách!

V regionálních soutěžích stolního tenisu působí v součas-
né době 3 družstva mužů. Sokol Přelouč „A“ a „B“ hraje RS I,
Sokol „C“ RS II. Jejich úspěšnost po první polovině soutěže udá-
vají následující tabulky.

RS I muži

Poř. Mužstvo        Utkání V   R  P Zápasy Body
1. Loko D 10   9   1  0 127 : 53 29
2. Slovan B 10   8   0  2 106 : 74 26
3. Tesla D 9   7   1  1 104 : 58 24
4. Ředice B 10   6   0  4 102 : 78 22
5. Rosice A 10   4   3  3 93 : 87 21
6. Mateřov 10   4   3  3 97 : 83 21
7. Přelouč A 10   3   2  5 98 : 82 18
8. USK A 10   3   1  6 83 : 97 17
9. Přelouč B 9   2   4  3 73 : 89 17

10. Tesla E 10   3   1  6 68 : 112 17
11. Loko D 10   1   2  7 72 : 108 14
12. Ředice B 10   0   0  10 39 : 141 10

Sestava mužstva A: Mirek Kepl, Václav Floner, Bohuslav Ka-
sal, Jan Brunclík a Tomáš Petřík
Vedoucí družstva: V. Floner

Sestava družstva B: Ondra Kasal, Petr Bukovský, Jan Haas,
Jan Bezděkovský, Roman Zummer
Vedoucí družstva: Jan Haas

RS II muži

Poř. Mužstvo        Utkání V   R  P Zápasy Body
1. H. Jelení A 10  10   0  0 136 : 44 30
2. Sezemice 10  8   0  2 122 : 58 26
3. Loko Pa E 8  7   0  1 104 : 40 22
4. Přelouč C 10  6   0  4 115 : 65 22
5. Rosice B 9  6   0  3 95 : 67 21
6. Tesla G 9  5   1  3 99 : 63 20
7. Dašice A 8  5   0  3 83 : 61 18
8. Holice D 10  4   0  6 90 : 90 18
9. Slovan C 10  3   1  6 78 : 102 17

10. Tesla F 10  2   0  8 62 : 118 14
11. Ředice C 10  0   0  10 31 : 149 10
12. Holice E 10  0   0  10 11 : 169 10

Za mužstvo C hrají: Tomáš Petřík, Petr Sůra, Zbyněk Meli-
char, Zdeněk Hons, Marek Dlask, Vilém Vilím, Milan Kopczyk
Vedoucí družstva: T. Petřík

V oddíle působí i družstvo starších žáků a žákyň. Trénují v pon-
dělí a čtvrtek od 17. do 18. hodin pod vedením trenéra Mila-
na Kopczyka. V tuto dobu lze přihlásit nové členy, žáky nebo
žákyně od 8 let.                                                     ZM

Mikulášská besídka
Sokola Přelouč

SOKOL Přelouč, 
oddíl stolního tenisu



JAK SI VEDLA NAŠE DRUŽSTVA:
Ve svém posledním článku jsem po-

psal úspěchy a neúspěchy našich druž-
stev v prvních pěti kolech podzimní čás-
ti soutěžního ročníku. Tady jsou výsledky
zbývajících utkání:
Áčko se v 6. kole představilo opět na do-
mácí půdě, když přivítalo celek Třebecho-
vice A. Naši hráči tahali v tomto utkání ze
začátku za kratší konec a před posled-
ní čtveřicí to vypadalo na první domácí
porážku. Oba dotahováci ale zabrali a vy-
bojovali pro naše barvy nejtěsnější mož-
né vítězství v poměru 9:7 o pouhých 5 ku-
želek, když o výsledku rozhodoval doslo-
va poslední hod. O týden později odjel
náš celek do České Třebové, kde se střetl
s domácím céčkem. Skvělý výkon celého
družstva, navíc okořeněný novým rekor-
dem tamní kuželny v podání Petra Mi-
láčka, znamenal výhru v poměru 12:4
o 50 kuželek. V dalším kole jsme na do-
mácí půdě přivítali Vysoké Mýto B. Zápas
byl jasnou záležitostí našeho celku, kte-
rý zvítězil o 133 kuželek v poměru 10:6.
Následující týden jsme zajížděli do Svitav,
kde nás čekal zápas s domácím áčkem.
Výborný výkon znamenal pro naše barvy
další dva body za výhru v poměru 14:2
o 149 kuželek. V posledním domácím
utkání jsme narazili na Náchod D. Zápas
to byl zajímavý a velice vyrovnaný. Před
poslední dílčí disciplínou to vypadalo lé-
pe pro hosty. Naši hráči ovšem v závěru
poněkud přidali a hosté již nedokázali
adekvátně odpovědět. Výhra v poměru
11:5 o 81 kuželek znamenala udržení
podzimní domácí neporazitelnosti. V po-
sledním kole nás čekalo okresní derby
v Pardubicích proti domácímu béčku. Dal-
ší vyrovnané utkání, které se rozhodova-
lo až v závěru. Opět to dopadlo dobře pro
náš celek a výhra v poměru 12:4 o 49 ku-
želek znamená přezimování na prvním
místě v tabulce. Naši hráči se neztrácí
ani v soutěži jednotlivců. Petr Miláček
celou soutěž vede, Mirek Skala je na
3. příčce a Karel Lang uzavírá první
patnáctku.
Béčko mělo utkání 6. kola již předehra-
né, v 7. kole mělo volno, takže je čekal
až zápas osmého kola na kuželně v Ryb-
níku, kde je přivítalo domácí béčko. Celé
utkání se hrálo v jednoznačné režii do-
mácích a tak si náš celek odvezl poráž-
ku o 113 kuželek v poměru 12:4. V po-
sledním kole se naši hráči představili na
domácí půdě, kde přivítali celek Svitavy B.

Hosté zahráli skvěle a našim hráčům ne-
dali nejmenší šanci na zisk bodů. Málem
dokonce nad přeloučskou kuželnou „za-
cvrlikal kanár“. Utkání nakonec skončilo
výhrou hostí v poměru 14:2 o propastných
152 kuželek. Díky těmto výsledkům se na-
ši hráči propadli až na poslední místo
v tabulce. Mezi jednotlivci je na tom vý-
borně Petr Zeman, který drží 3. příčku.
Céčko odjíždělo v 6. kole do Pardubic, kde
se střetlo s domácím céčkem. Naši hráči
podali solidní výkon a zaslouženě zví-
tězili v poměru 12:4 o 21 kuželek. V ná-
sledujících dvou utkáních se náš celek
představil na domácí půdě. Nejprve vy-
bojoval cenné dva body proti v té době
vedoucímu celku soutěže Rybníku B. To-
to utkání skončilo poměrem 10:6 o pou-
hých 11 kuželek. Na tomto výsledku měl
lví podíl Pavel Klička, který stanovil no-
vý rekord přeloučské kuželny. Počítad-
lo se zastavilo na čísle 465 poražených
kuželek. V následujícím utkání si naši
hráči v pohodě poradili s celkem Vysoké
Mýto C - 12:4 a +103 kuželek. K posled-
nímu podzimnímu utkání cestovali naši
hráči do Solnice, kde se střetli s domácím
céčkem. Utkání bylo dramatické doslova
až do posledního hodu. Z těsného vítěz-
ství o 7 kuželek v poměru 10:6 se nako-
nec radovali domácí. Všechny toto vý-
sledky znamenají přezimování našeho
celku na 6. místě v tabulce soutěže
s pouhou čtyřbodovou ztrátou na vedou-
cí celek. Toto umístění je, vzhledem ke
složení družstva, velmi příjemným překva-
pením. Naši hráči jsou vidět i v tabulce
jednotlivců. Pavel Klička je vedoucím
hráčem soutěže a do první patnáctky
se ještě vtěsnal Tomáš Jarolím.

AKCE PRO VEŘEJNOST:
V předvánočním období jsem zazna-

menali velký nárůst zájmu z řad široké
veřejnosti. Kuželna byla v permanenci
každý den. Větší či menší skupiny si při-
šli vyzkoušet náš sport, posedět s přáte-
li a trošku se odreagovat od toho před-
vánočního shonu. 

Opět jsme uspořádali kolení pro žá-
ky ze ZŠ Smetanova a našli jsme mezi ni-
mi několik zájemců, kteří by se tomuto
sportu chtěli věnovat. V současné době
k nám pravidelně chodí 14 dětí ve věku
12-15 let. Pro ně jsme v předvánočním
období uspořádali takový malý turnaj,
který nám poskytl přehled o kvalitách
jednotlivých hráčů. 

CO NÁS ČEKÁ V JARNÍ ČÁSTI: 
Hned 12. ledna bude náš oddíl pořá-

dat jeden ze čtyř turnajů celorepublikové
soutěže pro nejmladší kuželkáře - PO-
HÁR MLADÝCH NADĚJÍ. V této soutěži
startují hráči a hráčky ve věku 10-14 let.
Očekáváme účast cca 60 mladých kužel-
kářů a kuželkářek. 1. února se opět roze-
běhnou dlouhodobé soutěže.

V březnu bude náš oddíl pořádat
KRAJSKÁ MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ
a to minimálně ve třech věkových katego-
riích. Kategorie a termíny se budou ještě
domlouvat, takže bližší informace se do-
zvíte v příštím čísle nebo na našem webu.

Náš oddíl se také přihlásil do výběro-
vého řízení na pořádání MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY, v dorostenecké nebo
juniorské kategorii. Tato akce by se měla
konat první dubnový víkend a vzhledem
k informacím z ČKA patří náš oddíl k hor-
kým favoritům na zisk pořadatelství.

Na výše uvedené akce (a nejen na
ně) jste všichni srdečně zváni. A nezapo-
meňte - stále platí: Máte-li zájem přijít
a vyzkoušet si náš sport, ap již sami ne-
bo s partou přátel, pak neváhejte a kon-
taktujte nás. Všechny potřebné informace
jsou k dispozici na našich amatérských
webových stránkách www.kuzelkypre-
louc.wz.cz. Již nyní se těšíme na Vaši
návštěvu.                              (-pm-)

TABULKY SOUTĚŽÍ 
PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

Východočeský přebor sk. B:
1. SK Kuželky Přelouč A 18
2. TJ Start Rychnov n. Kn. B 14
3. KK Vysoké Mýto B 13
4. SK Týniště nad Orlicí A 12
5. TJ Sokol Dobruška B 12
6. TJ České Meziříčí A 11
7. TJ Lokomotiva Č. Třebová C 10
8. SK SC Svitavy-Lány A 9
9. SK Solnice B 9

10. SKK Náchod D 8
11. SKK Třebechovice p. Orebem A 8
12. TJ Tesla Pardubice B 8

Východočeská soutěž sk. C:
1. TJ Start Rychnov n. Kn. C 12
2. TJ Sokol Rybník B 10
3. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B 10
4. SK Solnice C 10
5. SK SC Svitavy-Lány B 9
6. SK Kuželky Přelouč C 8
7. TJ Tesla Pardubice C 7
8. KK Vysoké Mýto C 3
9. SK Kuželky Přelouč B 3
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Potok slz štěstí tekl v závěru po-
sledního závodu Evropského poháru
v truck trialu, který se jel v Eidhove-
nu. Země tulipánů oslavila mezi no-
vými mistry Evropy i českou posádku
Avie 31 D Bohumíra Čápa a Radova-
na Švandu z Přelouče. Po devíti letech
neskutečného úsilí, karambolů a čas-
to i hořkého výsměchu ze strany vy-
bavenějších jezdců dokázala dvojice,
přezdívaná „Kotoul tým“, stanout ve
skupině S2 na postu nejvyšším. 

Titul mistra Evropy 2007 jim nespadl
do klína jen tak. První důkazy maximál-
ního životního nasazení podali Bohouš
s Radovanem hned při úvodním podni-
ku v německém Balve. V kamenitých sek-
cích postavených na „ničení závodních
vozů“ se o první místo rvali s velmi vyrov-
naným soupeřem Unimogem německé
posádky Panther týmu. V závodě, kde je

zvykem, že v jedné chvíli vedete o 200
bodů a v další sekci jste hladce o tisícov-
ku chudší, byly mezi oběma rivaly po oba
dny výsledky tak těsné, že rozhodovaly
jednotlivé bodíky. Vtom Panther tým do-
brovolně vzdal jednu z velmi nebezpeč-
ných sekcí a inkasoval další. Vítězství na-
šich bylo na dosah, ale kdo jen trochu
zná českou posádku, tak již jistě tuší, že
Bohouš s Radkem sekci, které se vyhý-
bali borci i z ostatních skupin, nevzdali!
Celá „šílenost“ skončila převrácením Avie
na záda, posádka naštěstí zdárně přeži-
la, ale do smíchu jí nebylo. Právě sama,
paradoxně za obdivného aplausu přihlí-
žejících fanoušků, rozhodla o ztrátě zla-
tého a získání stříbrného poháru v prv-
ním evropském závodě. 

Pokud má někdo přezdívku „Kotoul
tým“, tak to není pouze proto, že by se
občas v sekcích zakutálel... Těsně před
druhým závodem evropského poháru se
přeloučská posádka rozjela na Extrem
Truck Trial do Mohelnice. Už několik let

po sobě zde pravidelně testuje technic-
ké novinky na závodním autě. Heslo: „Po-
kud zdoláme Mohelnici, projedeme všech-
no na světě!“, platilo i letos. Nikdo však
nečekal, že doslova. Po velmi nebezpeč-
ném pádu v mohelnické sekci, kdy se
Avie třikrát překulila, než dopadla na
všechny čtyři, byli všichni nejen ohrome-
ni, ale také Avia nepojízdná. Bohouš si
léčil naražená žebra a další rány v de-
pu a Radek v nemocnici. Naštěstí se ješ-
tě v ten samý den vrátil, sice s berlemi
a mnoha pohmožděninami, zato pro po-
hár Karambolisty Extrem Truck Trialu.
Všichni jsme si s pocitem lítosti byli jis-
ti, že není možné opravit zničenou Avii
a zlepšit zdravotní stav kluků během zbý-
vajících čtyř dnů odjezdu na závod ve
Francii. Naštěstí jsme se mýlili.

Každý den do pozdních nočních ho-
din chlapi pracovali v přeloučské dílně
na své Avii. Skončili ve čtvrtek v sedm

hodin odpoledne a o třicet minut pozdě-
ji už měli našlápnutý směr francouzské-
ho středohoří vinných rév - Montelieu.
Všechna námaha, přemáhání bolesti
a chlapské úsilí vykonat nemožné, se vy-
platily. Truck Trial ve Francii jen kvete,
vždy zde na jezdce z celé Evropy čeka-
jí krásné písčito-jílovité sekce s nízkým
křovinatým porostem. A vždy se zde Bo-
houšovi s Radkem dařilo. Nedá se s jis-
totou říci, zda-li je to tím francouzským
vínem, či nadmořskou výškou, ale výsled-
ková listina jasně dokazuje, že odtud
mají kluci doma zlatý pohár. I německý
Panther tým zůstal v bodovací tabulce
daleko za nimi.

Po všech předcházejících tvrdých
zkouškách truck-trialového boha sedlo
na kluky truck-trialové štěstí. Určitě si ho
zasloužili, a tak se nadšeně oslavovalo
první místo i v rakouském Voitsbergu.
Třetí závod evropského seriálu se konal
v krásném alpském regionu. Užili si jak
bláto, tak vodní příkopy a strmé výjezdy.

Do poslední chvíle nebylo možné vsadit
na vítěze. Kotoul tým z Čech nebo němec-
ký Panther tým? V sobotu se na Avii roz-
bilo servořízení, dlouho do noci svítilo
světlo v AVIA týmu. V neděli bylo auto při-
pravené k dalším bojům. O výsledku roz-
hodla poslední sekce, vodní příkop, ve
kterém skončil Panther tým zabořen v me-
trovém bahně. Už se ani nehnul. Jakmi-
le stanula na startu modro-žlutá Avia, my
Češi jsme rychle couvali; známe přece
Bohouše, bláto bude až v depu, jakmile
na to šlápne!

Bohouš se nevzdává, v sekcích ne-
zná bratra, pedál rychlosti sešlápne až na
podlahu a nevidí napravo-nalevo, klapky
na očích a v nejtěžších chvílích vidí před
sebou asi jen ten zlatý pohár. Skvěle se
doplňuje s Radkem, který jako skvělý
navigátor počítá, ví hned, kterou taktiku
zvolit, kudy projet a do jaké míry risko-
vat. Neustále na Bohouše řve, kam sto-

čit přesně volant. Pro nás je to úchvatné
divadlo. Z bahna se na nás valí šedo-
hnědá obluda, z plechových škvír ji trčí
bahenní tráva a teče voda. Při razantním
průjezdu vodním příkopem přišla i o před-
ní světlomety. Kdo by v tom tej poznal
tu krásnou naleštěnou Avii? Ti, co zůsta-
li stát blízko sekce, vypadají podobně.
Zlatý pohár se s jistotou veze opět do
Přelouče. V tuto chvíli vedla česká posád-
ka ve skupině S2 v celkovém hodnoce-
ní o 4 body nad druhým Panther týmem.

Hostitelem čtvrtého závodu bylo do-
movské závodiště Panther týmu - Osna-
brück. Ještě před výjezdem do prvních
sekcí přišel za Bohoušem jeho německý
protivník řidič Panther týmu Jorg Grafe
a otevřeně chlapsky řekl, že tady „doma“
vyhraje určitě on. Výzva, znějící na půl
jako výhrůžka, nepřidala na náladě, pro-
tože zde měla v předcházejících devíti se-
zónách posádka Avie vetšinou smůlu.
Sekce jsou postaveny v obrovském ka-
menném megalomu a snadno se zde ni-
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čí auta. Což klukům, kteří se o svou zá-
vodní krasavici starají téměř sami, rvalo
vždy srdce z hrudi. Už pětkrát musela být
odtud Avia naložena na valník přeprav-
ní Liazky pomocí jeřábu.... Bohouš s Ra-
dovanem v sekcích tančili mezi lapkami,
jak mohli nejlépe. Dařilo se i Jorgovi a je-
ho navigátorce Jacqueline.

Sem-tam tanec změnil své tempo v dr-
tící plechem skřípající umírání. Poruchy
a následné bleskurychlé opravy se nevy-
hnuly ani jednomu z rivalů. Ale znáte to,
když se dva perou, třetí se směje. Utrže-
ná kardanka zastavila Avii a při vší smů-
le jeřáb při vyprošpování poškodil i celou
přední část vozu. Jorg zase udělal chybu,
uvíznul na skále a nezbylo než přivolat
záchranný jeřáb. Zlatý pohár si domů od-
vezl řidič druhého německého Unimogu
416 Rolf Kemp, přezdívaný Buvol. Avia
tým zde skončil třetí za Panther týmem. 

O vítězi měl rozhodnout až posled-
ní závod evropského klání, který se jel
v holandském Eidhovenu. Jasné výpočty
napovídaly, že aby získali titul Mistra Ev-

ropy musí skončit nejhůře na druhém
místě, dobrá zpráva - jsou tu samé oblíbe-
né písčito-hlinité sekce. „Jsme tak blízko
titulu, to nikdy nevzdáme, vyhrajeme!“ -
tak zní bojovný pokřik Bohouše Čápa.

Zdá se, že pomohl, protože Avia po
celý sobotní soutěžní den vede. Jedna
čistá jízda za druhou. Perfektní podíva-
ná! V sobotu večer vede před Panthe-
rem, který je až na čtvrtém místě, o ce-
lých 250 bodů. Super náladu mají všich-
ni i v neděli. Kazí ji jen zklamaný Jorg
z Panther týmu, kterému je jasné, že tu-
to sezónu zlatý pohár vlastnit nebude.
V sobotu neměli s Jacqueline špastný den
a zkazili, co se dalo. Věděli, že Avii mů-
že zastavit už jen technická závada a té
se dá přeci pomoci. Proto při každém star-
tu, kdy vjížděli do sekcí podle losu před
českým truckem, naschvál hrabali koly
v sekcích navíc velké jámy a terénní
schody. Podle truck-trialových pravidel
je i toto chování přípustné. Jejich úmysl
se podařil. V neděli odpoledne v předpo-
slední sekci Avia jeden z těchto schodů

musela doslova přeskočit. Praskl jí při
tom zub v reduktoru zadního kola. Co
tej? Jet se závadou dál do poslední sek-
ce a riskovat zablokování zadního kola
nebo vše opravit v šibeničním čase 20 mi-
nut? „Rychle nářadí a do depa! Musíme
to stihnout!“ - rozhoduje Bohouš a Radek
rychle nasedá do vozu. Automaticky se
k nim přidává mnoho fanoušků, včetně
těch od jiných posádek. V jednom mo-
mentě zprava přibíhají s centrálou s elek-
trikou Angličani, zleva s utahovačkou Ho-
lanjani a každý, kdo má ruce a ví, jak
pomoci, „maká“. Češi mají zlaté ručičky
- to stále platí, protože právě Češi-fanouš-
ci Avia týmu, kteří sem přijeli klukům za-
fandit, přikládají nejvíce ruku k dílu. Svě-
te, div se! Za devatenáct minut se řítí Avia
ke své poslední a nejslavnější sekci. Prá-
vě jejím zdoláním totiž získává druhé
místo v posledním závodě a součtem
všech bodů celkově titul Mistra Evropy
2007! 

TEXT: Zuzana Boučková
FOTO: z archivu Avia Týmu
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Pokračování z minulého čísla „Roštu“:

Časový průřez
Kdeže se vlastně ty úpoly vzaly? Z hlediska historie vidíme

tři základní články. Jistě to byl lov, kdy v počátcích naši předci
překonávali zvířata holýma rukama nebo pomocí primitivních
nástrojů - zbraní. Za druhé to byla ochrana rodu a boj s nepřá-
teli. Posledním článkem, a to i z historického hlediska, je hra,
respektive tělesná cvičení provozovaná pro zábavu nebo pro po-
bavení panovníků. Nesmíme ovšem zapomínat na hru dětí, kte-
ré se v útlém věku navzájem přetahují a přetlačují. Nicméně
vždy se musí jednat o „hru“ podle pravidel. Pokud tedy přistih-
neme dva nezbedné kluky, jak se za školou v parku „rvou jako
koně“, nemůžeme dát na jejich tvrzení, že se věnují úpolům.

Postupem času se vše zdokonalilo a změnilo. Přeskočíme
nyní několik staletí a dostáváme se do 17. století. V roce 1659
byla založena Královská česká zemská stavovská šermírna
a postupem času dále vznikají městské šermírny. Další tělocvič-
né spolky a sdružení hromadně vznikají posléze v 19. stolení.
Namátkou to byl v roce 1830 Hirschův ústav v Praze, v roce
1843 Steffanyho, v roce 1848 Schmidtův - Malypetrův a v roce
1862 Sokol. V tomto období je možné vystopovat masivnější zá-
jem o sport jako takový, tudíž i o úpoly. Jednalo se především
o zápas, šerm (šavle, fleret, hůl, bodák, dýka), box - rohování, ale
také přetahování lanem, vzpírání apod. Tento rozvoj samozřej-
mě procházel celou Evropou. V Německu to bylo „Turnerské
hnutí“, které se především specializovalo na pořadová cvičení
a mělo úzkou vazbu na armádu. Ve Švédsku to byl spíše zdra-
votní tělocvik a v Anglii šel vývoj cestou sportovních klubů, což

se projevuje dodnes. Na počátku 20. století do Evropy a rovněž
do Prahy přicházejí bojová umění, a to především z Japonska.
Cvičení bylo v té době spíše příležitostné než soustavné a by-
lo zaměřeno k sebeobraně. Výcvik se převážně uskutečňoval
v organizaci Vysokoškolský sport Praha, založené v roce 1910.
Zde se v oboru pro úpolové sporty pěstoval mimo jiné také box,
zápas řecko-římský a také jujutsu se sebeobraným zaměřením.
V roce 1922 zařazuje ju-jutsu do svého programu Vojenská
tělovýchovná škola. V roce 1935 předvedli ukázky juda a vedli
krátký kurz jujutsu japonští mistři dr. Hata a prof. Sugiyama.
V roce 1936 vedl kurs VS Praha v jujutsu a judo anglický ju-
dista Legett. V tomtéž roce v září přijíždí do Prahy profesor Dži-
goro Kano (zakladatel judo) a přednáší o jujutsu, judo a japon-
ské tělesné výchově. Na snímku vidíme pojetí jujutsu v roce
1921 v Evropě.

V další části našeho vyprávění si povíme něco přímo k jujut-
su, které učíme v Přelouči, a podle času a místa možná i něco
více k dalším tématům.

Mgr. Viktor Brebera

TJ Sokol Přelouč - oddíl aikijujutsu a sebeobrana



FK Přelouč uspořádal v uplynulém
měsíci ve sportovní hale ve Chvaleticích
turnaje starších přípravek a starších žá-
ků. Obou těchto turnajů se zúčastnilo po
osmi mužstvech. V turnaji starších přípra-
vek na sebe ve skupině A narazila muž-
stva Chvaletic, Řečan, Tesly Pardubice
a Velkého Oseka, ve skupině B Přelouče,
Rybitví, Kutné Hory a Slavie Praha. Přes-
tože Slavia přijela s celkem mladší pří-
pravky, nikoliv starší, ani v jednom z pěti
zápasů neprohrála a obsadila nakonec
třetí místo. 

Turnaj začínal zápasy ve skupinách.
Mužstva z prvních dvou příček z obou
skupin postoupila do finálové skupiny,
mužstva z třetího a čtvrtého místa hrá-
la skupinu útěchy. Výsledky vzájemných
zápasů ze základních skupin se započí-
távaly i do skupin následných. Ze skupi-
ny A postoupilo z prvního místa mužstvo
Velkého Oseka a z druhého místa i přes
úvodní prohru s Chvaleticemi celek Ře-
čan nad Labem. Do finálové skupiny si
tyto celky přinesly vzájemnou remízu 1:1.
Ze skupiny B postoupila FK Přelouč a Sla-
via Praha, jejichž vzájemný zápas skon-
čil remízou 0:0. Ve skupině útěchy pak
tedy hrály celky Kutné Hory, Rybitví, Tes-
ly Pardubice a Chvaletic.

Finálová skupina se vyvíjela velice
dramaticky, ve druhých zápase remizova-
ly Řečany s Přeloučí 1:1 a Slavie s Vel-
kým Osekem 0:0, a tak po dvou utkání
měla všechna čtyři mužstva po dvou bo-
dech. V posledních zápasech nejdříve
přišla další remíza v utkání Řečan s Sla-
vií, když Slavia vyrovnávala na konečných
2:2 až 15 sekund před koncem. O pořa-
dí tak rozhodlo až úplně poslední utká-
ní, ve kterém do té doby střelecky se trá-
pící mužstvo Přelouče vstřelilo Velkému
Oseku za úvodních šest minut čtyři góly
a rozhodlo tak o výsledku zápasu i celé-
ho turnaje. Velký Osek dokázal výsledek
dvěmi brankami již jen zkorigovat. Nej-
lepším střelcem turnaje se stal s pěti bran-
kami Patrik Plavec z Přelouče a branká-
řem Adam Smrčka ze Slavie Praha.

V turnaji starších žáků hrála ve sku-
pině A mužstva Přelouče, Valů, Kutné Ho-
ry a Velkého Oseka, ve skupině B Třemoš-
nice, AFK Chrudim, Chlumce nad Cidlinou
a Chvaletic. Tento turnaj se hrál jiným sys-
témem. Po základních skupinách hrála
mužstva z prvních dvou příček obou sku-
pin křížem semifinále, vítězové následně

sehráli finále, poražení zápas o třetí mís-
to. Mužstva z třetích a čtvrtých míst hrá-
la tím samým systémem o 5. až 8. místo.
Ze skupiny A postoupilo z prvního místa
mužstvo Přelouče a z druhého místa tým
Valů, který v závěrečné utkání skupiny
překvapivě porazil Kutnou Horu. Ze sku-
piny B postoupily podle očekávání cel-
ky Chlumce n.C. a AFK Chrudim. Zápasy
o 5. až 8. místo zbyly na celky Kutné Ho-
ry, Velkého Oseka, Třemošnice a Chvaletic.

V prvním semifinále porazila Chru-
dim celek Valů 3:1 a v druhém semifiná-
le po dramatické průběhu zvítězil Chlu-
mec nad Přeloučí 2:1. Ve finále i v zápase
o třetí místo si tak týmy zopakovaly zá-
pasy ze skupiny. Přelouč i podruhé doká-
zala porazit Valy, tentokrát 3:0, a Chlumec
zdolal Chrudim 3:1, čímž se stal vítězem
turnaje. Nejlepším střelcem turnaje se
stal s šesti brankami Tomáš Červenka
z Chlumce n. C. a brankářem Jan Hort
z Chrudimi.

Turnaj starších přípravek
Skupina A

Řečany - Chvaletice 0 : 2
Tesla - Velký Osek 1 : 3
Řečany - Tesla 2 : 0
Velký Osek - Chvaletice 3 : 1
Řečany - Velký Osek 1 : 1
Chvaletice - Tesla 0 : 2

1. Velký Osek 7 b.
2. Řečany 4 b.
3. Tesla 3 b.
4. Chvaletice 3 b.

Skupina B

Přelouč - Kutná Hora 1 : 0
Rybitví - Slavia 1 : 8
Přelouč - Slavia 0 : 0
Kutná Hora - Rybitví 2 : 2
Přelouč - Rybitví 2 : 1
Kutná Hora - Slavia 0 : 0

1. Přelouč 7 b.
2. Slavia 5 b.
3. Kutná Hora 2 b.
4. Rybitví 1 b.

Finálová skupina

Velký Osek - Slavia 0 : 0
Přelouč - Řečany 1 : 1
Slavia - Řečany 2 : 2
Přelouč - Velký Osek 4 : 2

1. Přelouč 5 : 3 5 b.
2. Řečany 4 : 4 3 b.
3. Slavia 2 : 2 3 b.
4. Velký Osek 3 : 5 2 b.

Skupina útěchy

Tesla - Rybitví 1 : 0
Kutná Hora - Chvaletice 3 : 0
Chvaletice - Rybitví 1 : 3
Kutná Hora - Tesla 1 : 0

1. Kutná Hora 7 b.
2. Tesla Pardubice 6 b.
3. Rybitví 4 b.
4. Chvaletice 0 b. 

Konečné pořadí

1.  FK Přelouč
2.  SK Řečany nad Labem
3.  Slavia Praha
4.  FŠ Velký Osek
5.  Sparta Kutná Hora
6.  Tesla Pardubice
7.  Jiskra Rybitví
8.  Baník Chvaletice

Halový turnaj starších žáků
Skupina A

Přelouč - Valy 2 : 0
Kutná Hora - Velký Osek 7 : 0
Přelouč - Kutná Hora 0 : 0
Velký Osek - Valy 1 : 2
Přelouč - Velký Osek 4 : 0
Valy - Kutná Hora 2 : 1

1. Přelouč 7 b.
2. Valy 6 b.
3. Kutná Hora 4 b.
4. Velký Osek 0 b.

Skupina B

Chlumec - Chvaletice 5 : 0
Chrudim - Třemošnice 1 : 0
Chlumec - Chrudim 1 : 1
Chvaletice - Třemošnice 1 : 3
Třemošnice - Chlumec 1 : 3
Chvaletice - Chrudim 1 :11

1. Chrudim 13 : 2 7 b.
2. Chlumec 9 : 2 7 b.
3. Třemošnice 3 b.
4. Chvaletice 0 b.

Čtvrtý A - Třetí B
Velký Osek - Třemošnice 0 : 9

Čtvrtý B - Třetí A
Chvaletice - Kutná Hora 0 : 4

Druhý A - První B
Valy - Chrudim 1 : 3

Druhý B - První A
Chlumec - Přelouč 2 : 1
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Halové turnaje v kopané



V listopadu se naši závodníci zú-
častnili závodů O pohár starosty města
Ústí nad Orlicí. K tradičnímu složení Sla-
víková, Svoboda, Hammerlindl se tento-
krát přidal Miloš Sejkora a Tomáš Da-
nihelka.

V kategorii kumite dorostenky +57 kg
předčila Petra Slavíková všechny své sou-
peřky a získala tak první místo. V kumi-
te muži +80 kg se přeloučští karatisté
utkali nejen se soupeři z jiných oddílů,
ale shodou náhod, také mezi sebou. Lu-
káš Hammerlindl, který startoval v mu-
žích díky ostaršení, získal zlato, zatímco
M. Svoboda a M. Sejkora bronz. Všichni
tři se pak ještě společně zúčastnili ku-
mite teamu mužů, kde podlehli soupe-
řům z Lichnice a odvezli si třetí místo.
Tentokrát již ve své kategorii, dorostenci
+75 kg, Lukáš Hammerlindl znovu za-

zářil a získal tak v Ústí nad Orlicí dru-
hé zlato.

Prosinec byl však již zcela ve zna-
mení MČR v karate, které se konalo
1. 12. v Ústí nad Labem. Před vrcholem
sezóny závodníci naposledy pilovali tech-
niku a dostávali se do co možná nejlep-
ší formy. Ani přeloučské karate nezůsta-
lo stranou. Nominaci v dorostu +75 kg
si vybojoval Lukáš Hammerlindl. Do této

kategorie se spolu s ním dostavilo i de-
vět nejlepších závodníků z celé České re-
publiky. Každý zápas dokazoval vysokou
úroveň závodů. Lukáš Hammerlidl však
bohužel kvůli zranění z předchozích zá-
vodů nemohl podat stoprocentní výkon.
Přesto si s ním někteří soupeři nevěděli
rady a on získal zasloužené třetí místo. 
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O 7. místo V. Osek - Chvaletice 3 : 1
O 5. místo

Třemošnice - Kutná Hora 2 : 0
O 3. místo Valy - Přelouč 0 : 3
Finále Chrudim - Chlumec 1 : 3

Konečné pořadí

1.  AFK Chrudim
2.  FK Chlumec n.C.
3.  FK Přelouč

4.  SK Valy
5.  ŽSK Třemošnice
6.  Sparta Kutná Hora
7.  FŠ Velký Osek
8.  Baník Chvaletice

Bronz z Mistrovství České republiky v karate 

UMÍSTĚNÍ CELKŮ HC JESTŘÁBI
PO PODZIMNÍ ČÁSTI

A - TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)

1. TJ Kovo Praha 15 10  1  1 3 75:28 33
2. HC Kert Park Praha 15 9  2  2 2 53:35 33
3. TJ Tatran Třemošná 15 9  1  1 4 58:50 30
4. TJ HBC Olymp J. Hradec 15 8  0  3 4 42:39 27
5. TJ HBC KEB Kladno B 15 8  0  1 6 53:51 25
6. HC Jestřábi Přelouč 15 7  1  1 6 51:34 24
7. HBC Nové Strašecí 15 7  0  1 7 55:51 22
8. SK Jungle Fever 15 6  1  2 6 34:40 22
9. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 15 5  0  1 9 36:53 16
10. HBC Pento Most B 15 3  0  3 9 29:46 12
11. HBC Tygři Mladá Boleslav 15 3  1  1 10 35:65 12
12. SK Ďáblové Praha 15 2  0  2 11 25:54 8

B - TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)

1. Ježci Heřmanův Městec 13 12  0  1 0 64:21 37
2. DDM Alfa Pardubice 13 9  1  1 2 70:31 30

3. SK Kometa Polička 13 8  0  2 3 38:27 26
4. HBC Autosklo H.A.K. Hr. Kr. B 12 7  0  2 3 46:35 23
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová 13 7  0  1 5 47:29 22
6. HbC Chlumec nad Cidlinou 12 6  0  2 4 46:38 20
7. SK OEZ Testa Letohrad B 12 4  1  0 7 35:40 14
8. TJ Paramo Svítkov Stars Pce B 13 3  2  0 8 17:53 13
9. 1.HBC Svitavy 12 3  0  1 8 35:51 10
10. HC Jestřábi Přelouč B 13 2  1  1 9 31:55 9
11. SK Holcim Prachovice 12 0  0  0 12 17:66 0

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)

1. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 14 11  1  1 1 61:20 36
2. HBC Autosklo H.A.K. Hr. Kr. 14 6  2  2 4 40:32 24
3. 1.HBC Svitavy 14 6  0  3 5 28:34 21
4. HC Jestřábi Přelouč 14 0  0  1 13 13:56 1

STARŠÍ DOROST (MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - VÝCHOD)

1. SK OEZ Testa Letohrad 17 14  1  0 2 119:21 44
2. 1.HBC Svitavy 16 14  0  0 2 168:17 42
3. DDM Alfa Pardubice 17 13  0  1 3 94:31 40
4. HBC Jokerit Chrudim 18 11  0  1 6 65:44 34
5. HC Jestřábi Přelouč 17 7  0  1 9 49:132 22
6. TJ Lokomotiva Česká Třebová 16 4  2  0 10 52:71 16
7. HBC Autosklo H.A.K. Hr. Kr. 16 4  1  1 10 54:61 15
8. SK Holcim Prachovice 18 4  0  2 12 48:120 14
9. Ježci Heřmanův Městec 17 0  0  0 17 19:171 0

HOKEJBAL



SOUPISKY 1. PŘELOUČSKÉ
HOKEJBALOVÉ LIGY 2007-08

HT CEPY
Libor Komůrka, Tomáš Hájek, Radek Balán, Martin Beránek,
Milan Beránek, Štěpán Poříz, Marek Smolík, Miroslav Stránský,
Radovan Pišta, Michal Jeřáb, Michal Drenko, Jiří Švihlík, David
Fedák, Tomáš Hora, Ondřej Weber, Petr Brykner

ČUNÍCI
David Krejčík, Jan Příhoda, Radim Kubát, Radek Dostál, Jiří Mar-
van, Marek Novotný, Dan Reichman, Milan Kašík, Daniel Nutil,
Miloš Kamaryt, Aleš Bečka, Jaroslav Tesař, Zbyněk Čapek, Petr
Novák, Aleš Mátl, Jan Hausel, Bohuslav Kubát, Miloš Vojtíšek,
Petr Kozlík, Petr Beneš

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger,
Martin Kohout, Marcel Slanina, Daniel Balihar, Petr Smekal, Aleš
Záruba, Michal Štajner, Marti Růžek, Zdeněk Hodr, Ondřej Špu-
lák, Jan Bílý, Aleš Horáček, Zdeněk Hanuš, Václav Sůra, Luděk
Franc, Radovan Ježek

BC JAMAICA
Petr Sedmák, Lukáš Hutla, Radek Šolta, Petr Svoboda, Ondřej
Kouba, Martin Kryštof, Filip Mucha, David Kazimír, Radim Adá-
mek, Petr Šanda, Jan Stýblo, Josef Holeček, Aleš Mít, Jakub Ne-
břenský, Miroslav Pištora, Roman Waldhans, Marti Stýblo, Miro-
slav Peřina, Jaromír Kraus

BC RIO
Jakub Sráník, Richard Novotný, Michal Židlický, Jakub Horák,
Roman Sobotka, Roman Stoklasa, David Pilný, Leoš Tamchyna,
Jan Starý, Jiří Jezdinský, Igor Ročín, Jan Koreček, Jakub Mucha,
Ladislav Ledecký, Petr Mašek, David Kubát, Jan Kraus, Anto-
nín Rejduga, Oldřich Smetana, Petr Sedláček, Ondřej Kubát

BC MOTOR STARS JIH
Jan Cidlinský, Luděk Tesák, Aleš Ulrych, Marek Jurkas, Marti Šmíd,
Jiří Kadera, David Štefanský, Jan Skřivánek, Petr Češka, Jiří Ku-
beš, Štěpán Hrnčíř, Luboš Musil, Jiří Hubáček, Michal Plháček,
Martin Sláma, Tomáš Kadaňka, Roman Štefanský, Rostislav Su-
kup, Jiří Sobl

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek Grande, Václav Říha, Ro-
man Krupička, Josef Rambousek, Zdeněk Hrbek, Martin Hlou-
šek, Aleš Jarolím, Marti Hrubeš, Martin Blažek, Jaroslav Wohl-
hofner, Radek Hloušek, Jan Petruželka, Kamil Kautský, Petr Hru-
beš, Pavel Stohr, Jiří Fofoňka, Jan Adámek, Jan Bonaventura,
Petr Bílek, Jan Metelka, Ladislav Chára, Jiří Kuře, Miloslav Bíža

SOUPISKY 2. PŘELOUČSKÉ
HOKEJBALOVÉ LIGY 2007-08

ČMELÁCI
Daniel Jarolím, Rudolf Raška, Jan Žirovnický, Jiří Lauryn, Josef
Slavík, Josef Pozdník, Břetislav Žána, Jiří Halík, Pavel Bureš, Aleš
Pokorný, Roman Pulkrábek, Tpmáš Bujnoch, Lubor Teplý, Jiří
Malinský, Petr Filip, Zbyněk Kouba, Jiří Knejfl, Lukáš Nekola,
Martin Valenta, Adam Filip, Martin Plha, Martin Chocholouš,
Jaroslav Holeček

A.S.P. PARDUBIČKY
Filip Záleský, Zdeněk Ryvola, Jaroslav Nečas, Ondřej Nečas, Pe-
tr Kabeláč, Jaroslav Štěpánek, Zdeněk Ziegler, Ondřej Michek,
Daniel Michek, Jakub Klema, Jaroslav Brotánek, Jan Petrák,
Tomáš Kejklíček, Petr Vodvářka, Roman Borovec, Michal Vese-
lík, Josef Němec, Pavel Brabec, David Horák, Jan Kmoníček, Mar-
tin Knížek

MATADORS
Petr Smékal, Pavel Ullrich, Petr Macháček, Luděk Firich, Petr
Teplý, David Kantor, Libor Scchiller, Petr Krejčí, Tomáš Minařík,
Michal Bašus, Marti Čížek, Marcel Filip, Michal Riedel, Roman
Bukač, Petr Novotný, Petr Adamů, Jiří Hanuš, Lukáš Lohynský,
Petr Novotný II., Jaroslav Matyk

DESPERÁDOS
Lukáš Slabý, Patrik Holeček, Jakub Slabý, Martin Holeček, Da-
vid Holeček, Tomáš Hruša, Michal Miřejovský, Pavel Máša, To-
máš Jindra, Jiří Rozkošný, Karol Kania, Zdeněk Duda, Ondra
Studený, Daniel Horák, Lukáš Závodník, Radek Kočí, Martin
Bálek, Štěpán Svoboda, Jaromír Kraus, Jan Kraus

IMPERIÁTOŘI
Petr Beran, Jiří Obernajer, Jan Čermák, Jiří Krupka, Tomáš Von-
dráček, Marti Starý, Michal Rudzinskyj, Zdeněk Soukal, Zdeněk
Řehák, Jan Dyntar, Miloslav Honzák, Michal Sisr, Tomáš Vla-
sák, David Večerník, Aleš Kožený, Marek Procházka, Michal To-
mášek, Marcel Golombiovski, Tomáš Král

ČUŇÁCI
Petr Nedělka, Luboš Fialka, Jiří Myška, Petr Veselý, Petr Mora-
vec, Lukáš Gamper, Daniel Čapek, Jan Šolta, Václav Vančura,
Martin Budinský, Petr Brykner, Lukáš Mládek, Petr Musil, Ven-
delín Škuta, Ondřej Škuta, Roman Škuta, Luboš Rozsypal, Tomáš
Jadrníček, Petr Václavek, Radek Valenta, Petr Bouma

HOKEJBAL CLUB DEVILS
Aleš Danihelka, Roman Charvát, Radek Vokál, Michal Špaček,
Radek Kopecký, Petr Vokál, Jan Vejdělek, Petr Marcel, Lukáš Dvo-
řák, Tomáš Novák, Luboš Pazdera, Jan Malý, David Synek, Michal
Synek, Aleš Kouba, David Zich, Slavomír Zdeněk, Břetislav Malý

APOLLO
Petr Beneš, Ivan Moravec, Lukáš Tesař, Tomáš Hubička, Pavel
Doležal, Zdeněk Mrkvička, Marek Šetina, Karel Mariánus, To-
máš Kubát, Milan Káňa, Pavel Kaňka, Radim Dedek, Rostislav
Král, František Neuman, Michal Zima, Přemysl Škarda, Luboš
Mádr, Tomáš Mádr, Ladislav Homola, Robert Hartman, Vlasti-
mil Pařízek, David Příhoda, Petr Linhart

TPS AMIPA
Vladimír Novotný, Milan Fíla, Vladimír Loužil, František Zer-
zán, Aleš Plháček, Miloš Moravec, Lukáš Diviš, Lukáš Fíla, Jan
Fíla, Miloš Voleský, Luboš Poledne, Pavel Svoboda, Petr Svo-
boda, Michal Vorlíček, Břetislav Malý, Petr Křivka, Tomáš No-
votný, Jaroslav Kopecký, Radim Hrubeš, Ondřej Vala, Pavel Ve-
selý, Radovan Ježek, Milan Piskač, Daniel Starý, Filip Nový

ALKEHOL STÁR
Hubert Janota, Roman Havránek, Jan Hanuš, Marek Hanuš, Ja-
roslav Fábera, Vlastimil Brabec, Ondřej Pokorný, Pavel Musil,
Vladimír Kopáč, Marek Šefčík, Pavel Kopáč, Tomáš Petřík, Petr
Čapek, Martin Sláma, Radek Hanuš, Martin Kolařík, Adam Va-
šina, Pavel Beneš, Petr Šatara, Petr Pohl, Václav Šolta, Přemysl
Němec, Petr Sobotka, Jiří Bohuněk, Roman Smejkal
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Pokračování z minulého čísla „Roštu“:

Orel Přelouč - FbK Orlicko-Třebovsko
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Před měsícem jsme tohoto soupeře porazili 12:4, ale bylo
jasné, že tentokrát nám po našem nepodařeném prvním vy-
stoupení na tomto turnaji bude chtít prohru vrátit. Sestavu jsme

už mohli vyztužit o uzdraveného Vaška Beneše, jehož přehled
na pozici obránce schopného přesně rozehrát postupný útok
nám vnesl klid do druhé lajny a také branařem Josefa Kum-
stýře, který mohl poprvé nastoupit po uzdravení pohmožděné-
ho kotníku za mladší žáky.

Hned od začátku jsme se do soupeře pustili s plnou vervou,
zkrátka tak jak to má být. Sice jsme neproměňovali vytvořené
šance s takovou lehkostí jako v minulém vzájemném souboji
s tímto týmem, ale počet střel na bránu v prvních dvou třetinách
(12:4, 10:5) jasně vypovídá o naší neustálé převaze. A protože
při útocích soupeře nás vždy podržel gólman, mohli jsme si
v klidu počkat, kdy se některá z našich šancí ujme. V třetí tře-
tině jsme pak už více kombinovali pro svoji radost ze hry a ta-
ké pro naše fanoušky a přitom v klidu hlídali zasloužený náskok
nad soupeřem.

G+A: 7:39 David Verunáč (Péqa Boudyš) - 1:0, 23:05
Tadeáš Knížek (Honza Školník) - 2:0, 33:11 David Veru-
náč (Péqa Boudyš) - 3:0.

Sestava: gólman - Josef Kumstýř, obrana - Pépa Boudyš,
Rospa Kmošek - Jakub Minařík, Vašek Beneš,

útoky - Milan Březina, Martin Šetina, David Verunáč - Hon-
za Školník, Pépa Fejl, Tadeáš Knížek. 

Na závěr bychom rádi popřáli čtenářům Roštu a všem spor-
tovním fanouškům z Přelouče a okolí pokojné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví v novém roce 2008 a také mnoho
nejenom sportovních úspěchů.

2. liga mužů - divize III

1. atx Hippos Žjár nad Sázavou 6 6 0 0 59:22 18  
2. FBC Štíři České Budějovice 6 5 1 0 41:10 16  
3. Sokol Erupting Dragons H. Brod 6 5 1 0 28:11 16  
4. FbC Maddox Přelouč  6 2 1 3 24:28 7  
5. Kooperativa Sokol Pardubice B 6 2 1 3 23:36 7  
6. FBC Letohrad  6 2 0 4 32:28 6  
7. Orel Rtyně v Podkrkonoší 4 2 0 2 21:18 6  
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RED WINGS LOHENICE
Radek Hutla, Pavel Ročín, Pavel Riezner, Ladislav Jezdinský,
Bohumil Lapka, Pavel Malý, Libor Pulpán, Petr Poživil, Jaroslav
Novotný, René Pleskot, Michal Kačírek, Ondřej Kačer, Luboš
Bednář, Ladislav Hykš, Zekir Auci, Matěj Havrda, Václav Čížek,
Jiří Prokopec

BUDVAR SEMÍN
Zdeněk Smolík, Aleš Šejna, Petr Kmoníček, David Štainer, Radek
Gabriel, René Živný, Michal Panchártek, Radek Kosina, Rosti-
slav Huňáček, Tomáš Suchánek, Pavel Janák, Ondřej Vokál, Jiří
Sobl, Ondřej Pešava, Roman Chyba, Michal Kohout, Tomáš Kryš-
tof, Martin Král

BEER STARS BŘEHY
Lukáš Pleskot, Petr Ziegler, Robin Vaněk, Jiří Kopecký, Petr Jirák,
Michal Drápalík, Martin Drápalík, Lukáš Vlk, Tomáš Vlk, Vrati-
slav Klička, David Krčmář, Tomáš Přívozník, David Mlateček, Do-
minik Mlateček, Martn Černický, Michal Černý, Michal Tulach,

Nikolas Papadopulos, Jan Bugel, David Vacek, Michal Urban,
Tomáš Papoušek, Martin Zajda, David Hořeňovský, Jan Hejt-
mánek

FAN KLUB PARDUBICE
Petr Horák, Karel Klodner, Zdeněk Stehno, Lukáš Jirsa, Tomáš
Jirsa, Tomáš Hladík, Lukáš Oczadlý, Pavel Břečka, Radim Vlčej,
Milan Lohniský, Filip Oliva, Jiří Flídr, Martin Kazimír, Martn Bul-
va, Ján Petruška, Luboš Kasal, Tomáš Kubíček, Pavel Ždímal,
Pavel Hromádka, Stanislav Kazimír, Jiří Kalousek, Jiří Čapek,
Žaneta Veletová, Lukáš Horák, Petr Sedmák

JEŽOUROVI GERONTI
Tomáš Ježek, Marcel Marek, Václav Kycelt, Michal Havlíček, Petr
Staněk, Petr Synek 69, Vít Hanyš, Pavel Doležal, David Veselý,
Štěpán Horák, Stanislav Folkl, Petr Erben, Adam Masopust, Lu-
děk Kosina, Jakub Nedvěd, Tomáš Hrouda, Antonín Černý, To-
máš Vojtíšek, Lubomír Tuček, Pavel Horák, Petr Synek 93, Petr
Pokorný, Jindřich Zejdl, Lukáš Bernát 
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Pokračování z minulého čísla „Roštu“:

Finále  RC Přelouč - RC Havířov
20:23 (10:10)

Favoritem tohoto utkání byl jedno-
značně celek Havířova, který po několika
letech působení v extralize sestoupil do
nižší soutěže. Forma Přelouče však byla
výborná a po podzimních výsledcích se
očekával vyrovnaný zápas. Přelouči chy-
běli pro zranění Kratochvíl a nejlepší po-
kladač Oczadlý Tomáš. Dále Přelouč po-
strádala Petra Musila, který odpykává
svůj šestizápasový trest za červenou kartu
udělenou v utkání s Olomoucí. 

Finálový zápas poháru ČSRU přišlo
zhlédnout asi 250 diváků a bylo se na
co koukat. Dramatický průběh celého zá-
pasu totiž nechával všechny příznivce
až do konce v napětí. Do utkání oproti
semifinále s Brnem jsme vstoupili pod-
statně lépe a pětkou Stýbla se ujali vede-
ní 5:0 a jeho následnou konverzí 7:0. Dá-
le jsme se dostávali do slibných akcí a do
té největší Martin Kohout, který po in-
dividuálním průniku došel až metr před
brankoviště. Tam ovšem jeho sólový únik
soupeř zastavil a po špatně volené při-
hrávce vše skončilo pouze mlýnem. Ja-
ko by tato šance Havířov „nakopla“ a ten
zpřesnil hru a začal se tlačit více do úto-
ku, což korunoval po sérii útočných fází
položením. Následný kop z těžkého úhlu
soupeř proměnil a srovnal na 7:7. Haví-
řov pokračoval v zlepšeném výkonu a ujal
se trestným kopem vedení 7:10. My jsme
měli k dispozici hned několik trestných
kopů, ale Honzovi Stýblovi se nedařilo
a z celkem čtyř trestných kopů byl úspěš-
ný pouze v jednom případě - 10:10. Do
poločasu jsme měli ještě několik slibných
šancí, ale jako bychom se jich zalekli. Za
zmínku stojí Pavelkova „vypichovačka“,

bohužel s následným předhozem a dal-
ší individuální průnik Kohouta Martina,
který skončil na zadákovi Havířova…

O přestávce jsme vystřídali dva hrá-
če roje, konkrétně nastoupili Angeliny
a Karásek za Prochockého a Tvrdíka.
V druhém poločase byla hra vyrovnaná
a o dramatické momentky nebyla nouze.
Bohužel jsme se začali dopouštět tech-
nických přestupků a vybídli hosty ke skó-
rování z trestného kopu - 10:13. Násled-
ně po chybě v obraně soupeř dokonce
lehce položil a úspěšným kopem zvýšil
na 10:20. Další ranou pro náš tým bylo
vyloučení Karáska na 10 minut za ne-
bezpečnou hru. Ale jak už to bývá, osla-
beni o jednoho hráče jsme se semkli
a začali produkovat lepší hru a soupeře
začali i v oslabení přehrávat. Naše pře-
vaha korunovala položením Svobody, kte-
rý překopem přes soupeře přesprinto-
val obranu Havířova a krásně do rohu
položil 15:20. Kopáč Stýblo se probudil
a z nejtěžšího možného úhlu snížil na
17:20. Stále ve čtrnácti jsme vyrovnali
na 20:20 opět Stýblem z trestného ko-
pu a vše, tak jako minulý týden s Brnem,
směřovalo do prodloužení. Osudová pro
náš tým se stala třetí minuta v nastave-
ném čase, kdy jsme se dopustili další
(asi 15.) technické chyby a soupeř bez
problémů odskočil na tříbodový náskok
20:23. V úplném závěru jsme se pokusi-
li o zvrat v utkání a mnoho nechybělo…

Stýblův dlouhý výkop, po kterém sou-
peř chybuje a my zahráváme aut pět me-
trů před brankovištěm. Soupeř opět chy-
buje a je nařízen volný kop. Nemůžeme
kopat na bránu a Doležal rozehrává na
Pavelku. Ten bohužel bere veškerou zod-
povědnost na sebe a pokouší se projít
obranou Havířova. Škoda, že nepřihrál
míč na připravený útok, který byl v počet-

ní výhodě. Obrana Havířova zastavuje
Pavelku a tomu vypadává balón do před-
hozu. Nařízený mlýn je poslední akcí,
a po něm je opět závar před brankoviš-
těm hostí. Z něho se však hosté vyma-
ňují a míč končí v zámezí. 

Sen o vítězství v poháru se nám bo-
hužel rozplynul, ale předvedená hra po
celý podzim je příslibem pro jarní sou-
těž, která se spojuje s extraligou. Nebu-
de vůbec lehké hrát na jaře s nejlepšími
týmy v republice jako jsou Říčany, Spar-
ta, Slavie, ale budeme bojovat dál. To mů-
žeme fandům přeloučského ragby slíbit.

Kádr RUGBY CLUB PŘELOUČ
- podzim 2007

I. řada - Kohout Pavel, Kašpar Robert,
Prochocký Stanislav, Bouteiller Fran-
cois (Francie), Oczadlý Lukáš, Angel-
linny Roland (Nový Zéland), Novotný
Tomáš

II. řada - Backa Radim, Čížek Pavel

III. řada - Pavelka Jindřich, Karásek Petr,
Backa Jan, Tvrdík Petr, Lannen Roauri
(Irsko)

Mlýnová spojka - Musil Petr, Doležel
Zbyněk

Útoková spojka - Kratochvíl Kamil, Ko-
hout Martin

Křídla - Kašpar Filip, Čech Josef, Oczadlý
Tomáš

Tříčtvrtky - Svoboda Štěpán, Dostál Ra-
dek, Škuta David

Zadák - Stýblo Jan

Celková tabulka poháru ČSRU
RC Havířov
RC Přelouč
SMH Ostrava
RC Bystrc Brno
RC Olomouc
SK Zlín
RC Slavia Praha B
ARC Iuridica Praha
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! Sport 

8. 1. FbK Jolly Tábor 4 2 0 2 17:16 6  
9. Dukla Rangers Tábor 4 1 0 3 16:31 3  

10. FBC Spartak Kaplice 6 1 0 5 20:36 3  
11. FK Prague International Třeboň 6 0 0 6 13:58 0  

1. FBO Baník Vamberk 6 6 0 0 57: 8 18
2. FbK STRIX Hořice 6 5 1 0 39:12 16
3. Sokol Pardubice 4 4 0 0 33: 9 12
4. Orel Přelouč 7 4 0 3 30:30 12
5. FbK Svitavy 4 3 0 1 26: 9 9
6. FBC Montas Hradec Králové 7 3 0 4 24:21 9

7. Orel Rtyně v Podkrkonoší 4 3 0 1 18:16 9
8. CSP Hradec Králové 4 2 1 1 16:16 7
9. TJ Sokol Bodlinka Dobruška 4 2 0 2 17:15 6

10. FTS Florbal Náchod 4 2 0 2 16:17 6
11. F.B.C. Nové Město n/M 4 1 0 3 15:19 3
12. ZŠ Strž TJ Sokol Dv.Král.n/L 4 1 0 3 21:26 3
13. FBK Jičín 4 1 0 3 9:19 3
14. FbK Orlicko-Třebovsko 4 1 0 3 11:30 3
15. Sokol Pardubice B 6 0 0 6 7:46 0
16. TJ Sokol Jaroměř 6 0 0 6 10:56 0

Petr Sedláček, Mirek Kumstýř

RUGBY CLUB PŘELOUČ



Měsíc prosinec patřil tak jako loňský
rok k podstatně náročnějším co se týká
přijatých oznámení a samotného výkonu
služby. Společně s Policií České republi-
ky (dále jen PČR) jsme se podíleli na sou-
boru opatření spočívajícím v eliminování
drobných kapesních krádeží a krádeží
v obchodních střediscích, loupežných pře-
padeních, krádeží jízdních kol a další ma-
jetkové trestné činnosti. Společné hlídky
kontrolovaly nejdůležitější objekty měs-
ta, obchody, banky, parkoviště, pošty atd.
K podrobnému vyhodnocení pochopitel-
ně dojde po skončení kalendářního roku,
ale do uzávěrky vydání tohoto čísla, nebyl
zaznamenán žádný vážnější problém, ne-
došlo k žádnému loupežnému přepade-
ní nebo jiné závažné trestné činnosti. 

V dnešním příspěvku bych chtěl nej-
prve upozornit všechny občany, aby OPĚT
věnovali zvýšenou pozornost osobám,
které jednak nabízejí směnu peněz ne-
bo jejich rozměnění za bankovky v niž-
ší nominální hodnotě. Registrovali jsme
několik takovýchto případů. Jak se říká,
dobrý skutek musí být po zásluze potres-
tán a ten kdo se snaží druhému pomoci
je potom sám okraden. Od poškozených
potom často slýcháme - to není možné,
jak se mi to mohlo stát, vždyp jsem si pe-
níze několikrát přepočítal, vždyp jsem se
mu díval na ruce atd... Věřte, že směna
nebo rozměnění peněz je potom ze stra-
ny pachatele opravdu kouzelnickým vy-
stoupením. 

Také jsme registrovali případy, kdy se
pachatelé vydávají za různé instalatéry,
elektrikáře, plynaře, brusiče nůžek a pod
touto záminkou se potom vlastně bez ja-
kéhokoli násilí dostanou do bytu kde se
následně dopouští krádeží. Během krát-
ké chvíle potom doslova dokážou divy,
a důvěra je potom opět řádně oplacena.

Několik rad pro vaše bezpečí doma:
Pokud někdo zazvoní, vždy se podí-

vejte kukátkem, nebo vhodně umístěným
zrcátkem, třeba na okenním parapetu.
Dobré je mít také namontovaný bezpeč-
nostní řetízek na dveřích. V žádném pří-
padě neotvírejte dveře, pokud si nejste
jisti, že osobu za dveřmi znáte!!!

ZEPTEJTE SE:
Kdo je tam?
Co chcete?

Můžete se mi prokázat nějakým služeb-
ním průkazem a sdělit mi vaši totožnost?

" Bude-li se jednat třeba o podomního
prodejce, dejte mu na vědomí, že nic
nekupujete ani nenabízíte!!!

" Jestliže je za dveřmi neznámý člověk,
který chce rozměnit peníze, nebo se
dožaduje zálohy na vaši údajnou vý-
hru apod., zásadně neotvírejte a pře-
staňte komunikovat!!!

" Nikdy nedávejte najevo, že jste doma
sám(a)!!!

" Máte-li jakékoliv pochybnosti, ihned
volejte Městskou policii - 156, ne-
bo Polcii ČR - 158.

JEŠTĚ NĚKOLIK RAD PRO OCHRANU
VAŠEHO MAJETKU:

" Nepřechovávejte doma více peněz
v hotovosti!

" Cenné věci uschovejte podle možnos-
tí v bezpečnostních schránkách!

" O cennostech, které vlastníte si pořij-
te fotodokumentaci!

" Opustíte-li na nějaký čas svůj byt, ne-
bo dům, nevytvářejte dojem, že je opuš-
těný!

" Pořijte si cenově dostupné elektronic-
ké zařízení (samo v určitou dobu za-
pne světla, Tv, apod.)!

" Nechte si vybírat pravidelně schránku!
" V době vaší nepřítomnosti dejte klíče

pouze osobě, které plně důvěřujete!
" Nechlubte se svými majetkovými

poměry a nedávejte zbytečně své-
mu okolí vědět, že odjíždíte a váš
byt, nebo dům bude opuštěný!

Budete-li mít zájem uspořádat besedu
s našimi strážníky na toto, nebo po-
dobné téma, třeba pro váš zájmový
spolek apod., neváhejte a obraqte se
na oddělení prevence kriminality MP
Přelouč (str. Slavík a str. Pardubský).

P.S. na služebně Městské policie jsou
pro případné zájemce připraveny
na další straně zobrazené samo-
lepky, zdarma k vyzvednutí. 

Tyto samolepky můžete také dostat po-
kud si objednáte besedu s našimi stráž-
níky. Červenou, s nápisem BEZPEČNÝ
DOMOV, můžete nalepit na viditelné mís-
to (vchodové dveře, poštovní schránka,
apod.) z venku, tak aby byla dobře viditel-
ná pro příchozí osoby. Modrá, s nápisem
NĚKDO ZVONÍ!!! je určena dovnitř bytu
(vchodové dveře, …), informace na ní po-
slouží především vašim ratolestem, nebo
seniorům, jsou-li zrovna sami doma.

Na závěr pár zajímavějších událostí: 

Sebevražedný skok z nadjezdu
se mladíkovi naštěstí nepovedl...

Na tísňovou linku je přijato oznáme-
ní o mladíkovi, který stojí na nadjezdu
přes železniční trap a zřejmě z něho
hodlá skočit. Hlídka okamžitě vyjíždí na
místo, mezitím pomocí kamerového sys-
tému je skutečně zahlédnuta postava,
která začíná přelézat zábrany přímo nad
železniční tratí. Těsně před příjezdem hlíd-
ky u mladíka zastavuje vozidlo a jeho ři-
dič se snaží navázat s osobou kontakt.
Po příjezdu hlídky muž sice komunikuje,
ale je zřejmé, že je pod silnými omam-
nými prostředky a dlouhé vyjednávání
by bylo zřejmě zbytečné. Strážník proto
přelézá zábrany a pletivo a muže se mu
naštěstí podaří zachytit. Ten neklade žád-
ný odpor a je vtažen zpět na most. To již
přijíždí záchranná služba, která si mladí-
ka přebírá do dalšího ošetření. Díky stráž-
níkovi který opravdu zariskoval se mla-
díkovi podařilo zachránit lidský život
a nedošlo také k žádnému ohrožení že-
lezničního provozu.

Odcizený OPEL byl nalezen
v přeloučských garážích 

Dne 12. 12. 2007 v 1:40 si hlídka při
kontrole garáží v ul. Popova, všimla odsta-
veného osob. automobilu zn. Opel Vectra
modré barvy, který stál mezi garážemi. Při
bližším ohledání jsme zjistili, že osobní
automobil je odemčen, klíčky jsou v za-
palování a to navíc jeví znaky poškození.
V autě se nacházely další kusy státních
poznávacích značek, několik autorádií
a spousta různého nářadí (šroubováky, sa-
dy klíčů a kleští apod.). Dále batoh s osob-
ními věcmi, několik kanystrů na benzín
a spousty boxů s CD. Jelikož vzniklo po-
dezření, že byl spáchán TČ, byla rovněž
na místo přivolána policie státní. Násled-
ným šetřením se totiž ukázalo, že vozid-
lo bylo nedávno odcizeno v Praze. Po za-
jištění všech potřebných stop bude vo-
zidlo předáno jistě špastnému majiteli. 

Jen v období od 1. 12. 2007 do 20. 12.
2007 jsme registrovali 187 různých
oznámení a žádostí o pomoc. V příštím
vydání Vás seznámím s výsledností MP
za uplynulý rok, počtem všech řešených
přestupků, uložených blokových pokut,
finančních prostředků získaných do roz-
počtu města atd.

Ještě připomínám naše telefonní čís-
la: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobil: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

1 / 2008 35

Aktuální informace !

Městská policie informuje



! Aktuální informace 

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 1 - 4. ledna 2008. Vydává: Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, 
IČO 00274101. Šéfredaktorka Jiřina Hutlová, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1450, 

sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 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.

Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

M STSKÁ
POLICIE

Ì

P
ØELOUÈ

�"�#
$��
��%%%
!"�#$�!%&'()�%*'%�#(%+%

!%,!-./.�0"#%.1

�
���	��
�	������� �
��������
�������!

&$'()*)��$+��,-,� &$���,-,�$���./ �.0

Tento materiál byl poøízen z finanèních prostøedkù poskytnutých Mìstem Pøelouè na prevenci kriminality.
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Tento materiál byl poøízen z finanèních prostøedkù poskytnutých Mìstem Pøelouè na prevenci kriminality.

Bc. Petr Veselý, velitel Městské policie Přelouč
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