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Ve čtvrtek 18. ledna 2018 navštívila v na -
šem městě Domov u fontány paní senátor -

 ka Mgr. Miluše Horská a paní Eva Drahošo -
vá. Obě dámy doprovázela paní starostka

Bc. Irena Burešová a místostarosta Ing. Ivan
Moravec. Vzácnou návštěvu přivítala ředi -
tel ka domova pro seniory paní PhDr. Danu -
še Fomiczewová. Dámy se setkaly s obyvateli
domova a velice ocenily příjemné prostředí
celého zařízení. K návštěvě se připojilo i ně -
ko lik seniorů z klubu KLAS. Celkově toto
mi mořádné setkání působilo příjemným
a přá telským dojmem. Jsme rádi, že paní
Dra hošová v rámci svých návštěv a cest po
celé republice zvolila i přeloučský Domov
u fontány.

Text a foto: Marcela Gryčová
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Zprávy z radnice
Poslední Rada města loňského roku

v po řadí 96. se konala 19. 12. 2017 a schvá -
lily se pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1
v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční
č.p. 1516, Přelouč, dále pronájem bytu č. 14
s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414,
Přelouč. Schválila se také smlouva o po -
skytování pečovatelských služeb č.j. 296
uzav ře nou podle § 40 zákona č. 108/2006
o sociál ních službách, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlou -
vu o prá vu provést stavbu, uzavřenou me -
zi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na
zřízení prá va odpovídajícího věcnému bře -
meni k pozemkům p. č. 2000/1, p. č. 2000/2,
2002/2 a p. č, 2002/1, vše v k. ú. Přelouč. Dá -
le se schválil dodatek č. 2 smlouvy o dí lo na
rea li  zaci veřejné zakázky „Regenerace pa -
ne lo vé ho sídliště U Školy v Přelouči, 2. eta -
pa“, s fir mou M-SILNICE a. s., Husova 1697,
Par   du bice, navýšením ceny o 334 720 Kč
bez DPH. Rada města odsouhlasila podná -
jem bytu B3 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte
v Pře louči, za podmínky, že byt bude dán
do pod nájmu výhradně k nájemnímu byd -
 lení a ná jemné nepřesáhne výši věcně usměr -
ňovaného ná  jemného podle příslušných
platných před pisů. Smlouva o podnájmu
bude uzavřena písemně a bude v jedné ko -
pii předložena městu. Vzal se na vědomí
zápis č. 14/2017 z jednání Sociálně zdravot -
ní komise ze dne 11. 12. 2017. Dále Rada
města odvolala čle  ny povodňové komise
Města Přelouč jmenované 8. 2. 2016 a jme -
novala nové členy ve složení: Bc. Irena Bu -
rešová, předsedkyně povodňové komise,
Ing. Ivan Moravec, mís topředseda povod-
ňové komise, Členové – Lubomír Novotný,
Leoš Slavík, DiS., Mar tin Macháček, Karel
Šilhavý, Mgr. Matěj Ha vrda, Mgr. Petr Be-
neš, Ing. Luboš Minařík, Otakar Sibera, Zde -
něk Píša.

Po ukončení 96. Rady města hned násle -
dovalo ve stejném termínu 19. 12. 2017
XIX. zasedání Zastupitelstva města Pře-
louče. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Rady města v období mezi XVIII. a XIX. za-
sedáním zastupitelstva města, stanoviska
výboru majetkového ze dne 11. 12. 2017,
stanoviska výboru finančního ze dne 15. 12.
2017, návrhy osadního výboru Klenovka ze
dne 24. 11. 2017, dopravní studii a vyhod-
nocení dopravy na silnici III/32219 ve Va-
lech U Přelouče, jejímž objednatelem byla
Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Zastupitelstvo schválilo kromě jiného roz-

počtové opatření č. 6 rozpočtu města pro
rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou
činit 182 126 000,00 Kč a výdaje rozpočtu
budou činit 199 590 000,00 Kč, schodek
roz počtu ve výši 17 464 000,00 Kč bude po-
kryt financemi uspořenými v minulých le-
tech, rozpočet města Přelouče na rok 2018
jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje či-
ní 207 493 000,00 Kč, střednědobý výhled
roz počtu města Přelouče na období 2019 –
2021. Dále se schválila například kupní
smlou vu č. 17/22, uzavřenou mezi městem
Přelouč a manželi Dvořákovými, bytem
Příčná 1407, Přelouč, panem Lubošem No -
votným, bytem Obránců míru 1307, Pře-
louč, manželi Voňkovými, bytem K. Čap-
ka 1117, Přelouč, manželi Vášovými, bytem
Studentská 1345, Přelouč, manželi Hillero-
vými, bytem Prokopa Velikého 489, Přelouč,
manželi Válkovými, bytem náměstí 17. listo -
padu 1233, Přelouč, paní Drahomírou Šimá -
kovou, bytem Jižní 1372, Přelouč a manželi
Vundrlovými, bytem Studentská 1352, Pře -
louč, na odkoupení spoluvlastnických po-
dílů pozemků p.č. 1266/1, st.p.č. 2356/2,
st.p.č. 2367 a st.p.č. 2362, vše v k.ú. Přelouč.
Schválilo se vydání Obecně závazné vyhláš -
ky města Přelouče č. 1/2017 o místním po -
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra -
ňování komunálních odpadů, Obecně zá-
vazné vyhlášku č. 2/2017, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požár-
ní řád města Přelouče a vydání Obecně zá-
vazné vyhlášky města Přelouče č. 3/2017
o regulaci provozování hazardních her. Na
zasedání se odsouhlasil odpis pohledávky
vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby
spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši
35 973,00 Kč s příslušenstvím evidované za
Hanou Adamovou, zemřelou 22. 6. 2017.
Rozhodlo se o pořízení „Územní studie Pře -
louč – Lipiny“ a zároveň o pořízení zrušení
„Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“. Závě -
rem zasedání se jmenoval Martin Židek, ja -
 ko „určený zastupitel“ pro pořizování „Územ-
ní studie Přelouč – Lipiny“ a jako „určený
zastupitel“ pro pořizování zrušení „Regulač -
ního plánu Přelouč – Lipiny“.

97. schůze Rady města se konala 8. 1.
2018 a vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise místní samosprávy Lhota, Škudly ze
dne 3.1.2018, návrh řešení parkování vozi-
del u lohenicko-mělických písníků, termí-
ny schůzí rady města a zasedání zastupitel -

stva města v roce 2018. Schválilo se například
zrušení sběru pneumatik ve sběrném dvoře
v režimu odpadů z důvodu zavedení zpět -
né ho odběru pneumatik, dodatek č. 1/2018
ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi
městem Přelouč a společností SOP a.s., dá-
le také Výzva k podání nabídky a prokázá ní
kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřej -
né zakázce „Dostavba Mateřské školy Za
Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybave -
ní a herní prvky“, podání žádosti o poskyt-
nutí příspěvku ze Státního fondu dopravní
infrastruktury v rámci opatření ke zpřístup-
ňování dopravy osobám s omezenou schop -
ností pohybu nebo orientace pro rok 2018
na akci „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“, po -
dání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Stát -
ního fondu dopravní infrastruktury v rámci
opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orien -
tace pro rok 2018 na akci „Chodníky podél
ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“, podá-
ní žádosti o poskytnutí příspěvku ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury v rám-
ci opatření pro financování výstavby nebo
oprav cyklistických stezek pro rok 2018 na
akci „Cyklostezka Přelouč-Lhota“ a také po -
 dání žádosti o udělení výjimky z pravidel
SFDI pro financování výstavby nebo oprav
cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty pro rok 2018 na akci
„Cyk lostezka Přelouč – Lhota“, dále také
rada schválila text přeloženého Prohláše-
ní o podpoře nominace Krajiny pro chov
a vý cvik ceremoniálních kočárových koní
v Klad  rubech nad Labem na Seznam svě-
tového dědictví UNESCO, které bude ne-
dílnou přílohou oficiálního dokumentu
no minační dokumentace. Rada města od-
souhlasila, že nositelem a realizátorem do-
kumentu Místní akční plán vzdělávání II
v ORP Přelouč bude místní akční skupina
Železnohorský region, z.s., IČO: 27009076.
Uložila komisi bezpečnostní a dopravní
vydat stanovisko k návrhu na řešení parko -
vání u lohenicko-mělických písníků. Roz-
hodlo se, že v zadávacím řízení na realizaci
veřejné zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská,
Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodněj -
ší nabídku dodavatel STAVEBNÍ PODNIK
PŘE LOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01
Přelouč, IČO: 47473053, s nabídkovou ce-
nou 6 005 805,44 Kč bez DPH. Rozhodnutí
rady města odpovídá závěru hodnotící ko -
mise, které je uvedeno v předložené zprávě
o hodnocení nabídek. 
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Všechna usnesení obou Rad města a XIX. Za stupitelstva města naleznete na webových
stránkách našeho města.                                                                    Marcela Gryčová

V Přelouči jezdí od ledna 
nový autobus MHD 

od firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.
Zahájení provozu tohoto autobusu proběhlo 2. ledna 2018 v 10,30 h na autobusovém ná -
draží v Přelouči. Slavnostní pásku symbolicky přestřihli zástupce z firmy ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a. s. Ing. Jindřich Poláček a sta-
rostka města Bc. Irena Burešová.

Od 1. ledna 2018 po dobu deseti let
bude provozovatelem Městské au to -
busové dopravy v Přelouči společnost
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., kte -
rá vyhrála výběrové řízení. Na základě
této nové spolupráce zakoupila pro
Městskou hromadnou dopravu v Pře -
louči nový autobus. Tento autobus
splňuje nejpřísnější emisní normu
EURO 6, je vyroben v městském pro-
vedení, což mimo jiné znamená, pro-
stor řidiče oddělený prosklenou zástě -
nou, městský typ sedaček pro cestující,
které odolají do značné míry i případ -
ným vandalům. Pro cestující je pře -
devším příjemné, že ulička mezi se-
dačkami v přední části vozu je širší
než v meziměstském provedení. Na-
víc vůz je vybaven klimatizační jednot -
kou, která zpříjemní cestování v let-
ních měsících.

Marcela Gryčová

Konec sběru pneumatik
ve sběrném dvoře!

V návaznosti na článek v minulém Roštu
a na Usnesení č. 97/4 Rady města Přelouče
ze dne 8. 1. 2018 byl zrušen sběr pneumatik
ve sběrném dvoře, a to z důvodu zavedení
zpětného odběru pneumatik v souladu se
zá konem o odpadech. Pneumatiky odevzdá -
vejte zdarma v rámci zpětného odběru na
místech zpětného odběru. Aktuální seznam
míst zpětného odběru pneumatik naleznete
na stránkách kolektivního systému ELTMA
https://www.eltma.cz/sberna-mista a na
stránkách MŽP http://www.mzp.cz/cz/od-
ber_pneu. 

V Přelouči jsou k dnešnímu dni registrovaná
tato místa zpětného odběru: 
PROFI AUTO CZ, Pardubická 1517, 
Novák Přelouč spol. s r.o., Chrudimská 1575 
AVIA Motors s.r.o., Tovární 1553. 

Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje,
proto doporučujeme pro aktuální situaci
vždy navštívit výše zmíněné stránky. Pneu-
matika není komunální odpad a její likvi -
daci platí občan již v ceně zakoupeného
produktu. Proto je žádoucí, aby pneumati-
ka byla co nejkratší cestou vrácena zpět vý-
robci a nekončila jako odpad na sběrném
dvoře či dokonce jako černá skládka. Pneu-
matiky odevzdávejte bez disků, v rámci mož -
ností čisté. 

Kolektivní systém ELTMA neumožňuje
uzavření smlouvy o zřízení místa zpětného
odběru s obcemi a městy, tedy ani se sběr-
nými dvory, které tyto obce a města zřizují.
Proto není dále možné pneumatiky odevzdá -
vat ve sběrném dvoře. Děkujeme občanům
za pochopení. 

Ing. Helena Klápová

Vzácná návštěva v Domově u fontány v Přelouči
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Nové občánky našeho města jsme přivítáli na začátku nového roku 16. ledna 2018 

v zasedací místnosti Městského úřadu. Všem srdečně gratulujeme. 
Přejeme do života pevné zdraví a hodně štěstí. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
S novými občánky se roztrhl pytel a dalších 7 miminek 

jsme přivítali následující týden, 23. 1. 2018 rovněž v zasedací místnosti Městského úřadu. 
Přejeme všem novým občánkům hodně zdraví a štěstí.

Matěj Kožený Dominik WalterViktorie Pálová

Jan Frýd

Štěpán Štainer

Emma Zemanová Laura JanošováKateřina Kalousková

Liliana Dvořáková

Zora Šimonová

Šarlota HanouskováMikuláš Dvořák
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z KLASu
Po adventní návštěvě Prahy jsme se všich -

ni těšili na předvánoční posezení. Spojili jsme
ho s výrobou malého svícínku. 

Základní a praktické škola Svítání nabíd-
la prostřednictvím internetu setkání seniorů
s absolventy školy spolu se dvěma učiteli. Vy -
užili jsme této nabídky a uskuktečnili akci prá -
vě v podmanivé předvánoční náladě. Nejenže
jsme poslouchali neobyčejné zvuky, které vy -
dávají tibetské mísy, které byly vytvořeny ze
slitiny několika kovů, ale mohli jsme si tyto
exotické nástroje i vyzkoušet. Velmi jemné
tóny nás nutily každého se zaposlouchat a sle -
dovat ladný souzvuk tónů a přestat myslet
na předvánoční shon. Nakonec jsme si za do-
provodu klasických nástrojů zazpívali koledy,
ale poslechli i ty málo známé vánoční písně.
Své bývalé žáky i nás přišla pozdravit paní se-
nátorka Horská a rozdala přítomným 20 na-
šim členům kalendáře na rok 2018.

Jelikož naši hosté pospíchali, předali jsme
jim drobné dárky a pohoštění v podobě vá-
nočního cukroví, které samozřejmě pekly člen -
ky našeho klubu. Máme nač vzpomínat.

Velký dík patří panu řediteli Hrdému, kte -
rý nám umožnil využít veškerých prostorů Do -

mu dětí. Mohli jsme nejen vyrábět svícínky,
ale využili jsme i kuchyňku včetně nádobí
a varné konvice.

Prvního setkání v roce 2018 jsme využili
stejně jako loni k procházce kolem Labe. Po-
tom jsme se setkali ještě v naší klubovně u ká -
vy a zbytku vánočního cukroví.

Poslední lednová schůzka má v programu
promítání z návštěvy Gruzie a Armenie. Čeká
na nás také členská schůze s volbou výboru
a přijímáním nových členů.

Na únor plánujeme opět promítání, ten-
tokrát z cesty naší členky do JIžní Koreje (do
Soulu).        Kubátovi

Nejstarší obyvatelka
našeho Domova 

oslavila narozeniny
Je to již skoro 3 roky, co u nás našla svůj

dru hý domov paní Vlasta Musilová pochá-
zející z nedalekých Horních Raškovic. Paní
Musilová měla vždy velice ráda muziku a zá-
jem o hudební vystoupení ji neopustil dodnes.
K jejím oblíbencům patří například kapela
Václava Čermáka Choltičanka, se kterou si
mohla zanotovat několikrát i u nás v Domově. 

Paní Musilová oslavila před pár dny krás-
ných 99 let, a tak jsme pro ni uspořádali na-
rozeninovou oslavu. Pečovatelky připravily
pohoštění jak pro oslavenkyni, tak i pro ostat -
ní klienty. Paní Musilová dostala od zaměst-
nanců krásný dárek – album fotografií, které
zachycují nejhezčí momenty z jejího života
v Domově. Díky milé a usměvavé oslavenky-
ni jsme si všichni setkání velmi užili.

Přejeme paní Musilové pevné zdraví, spo -
kojenost a těšíme se, že společně příští rok
oslavíme její 100. narozeniny. 

Daniela Stráníková
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Jubilanti prosinec

Božena Danielová                              94 let
Vlasta Tylerová                                   94 let
Josef Volejník                                      88 let
Josef Macháček                                  87 let
Věra Špácová                                      87 let
Ludvík Vorlíček                                  85 let
Jiří Spannbauer                                   80 let
Anna Bukovičová                               75 let
Zdeněk Hon                                        75 let
Věra Vavřinová                                   75 let
Josef Macel                                          75 let
Vlastislav Černý                                  75 let

Diamantová svatba

Hana a Jiří Pleskotovi                       20. 12.

Jubilanti leden

Josef Beran                                          89 let
Marie Procházková                            89 let
Štefan Adamík                                    87 let
Hana Pleskotová                                80 let
Miroslav Trávnička                            80 let
Josef Černík                                         80 let
Eva Šimáková                                      75 let

Diamantová svatba

Marie a Jindřich Pavlíkovi                    4. 1.

25 let trvání manželství

Ivanka a Vratislav Steklých                21. 1. 

PŘELOUČÁCI 

Děkuji touto cestou 
sestřičkám a paní Anně Kulakovské 

ze velkou a obětavou práci.

Helena Šetinová

Vzpomínáme

Dne 1. 2. 2018 
by se dožila 90 let 

paní 
Marie PLAČKOVÁ 

ze Štěpánova. 

Vzpomínají manžel Jindřich 
a dcery s rodinami. 

Dne 27. 2. 2018 
si připomeneme 

2 roky od úmrtí 
manžela a tatínka 

pana 
Josefa MRŇÁVKA.

Vzpomínají manželka Milena, 
děti Soňa a Petr. 

Děkujeme přátelům a známým 
za projevenou účast a projevy soustrasti 

při rozloučení s naší babičkou 
paní Věrou DRAHOKOUPILOVOU

dne 23. 12. 2017 v Husově sboru. 
Děkujeme panu faráři 

Církve československé husitské 
a panu Horákovi za důstojné zorganizování 

posledního rozloučení.
manžel s rodinou

Dne 22. února 
vzpomeneme druhé 

výroční úmrtí 
mého manžela 

Miloslava TOMÍŠKY 
z Veselí. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

manželka, syn a dcera s rodinami

Jak kalendář praví, 23. 12. 2017 
oslavil své 85. narozeniny 

pan 
Ludvík VORLÍČEK. 

Hodně štěstí, zdraví a lásky 
mu ze srdce přejí manželka Jaroslava, 

Luboš s rodinou, Michal s rodinou, Lenka s rodinou, 

vnoučata Michal, Robin, Marek, Karolína a Tomáš. 

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Šnek Tonda je novým zvířecím kamarádem našich klientů

Je docela běžné, že za klienty domovů pro seniory docházejí lidé s vycvičenými pejsky či
pří tulnými kočkami. Také u nás v Domově jsou čtyřnozí mazlíčci velmi populární. A pro to -
že rádi zkoušíme nové věci, rozšířili jsme náš zvířecí repertoár o morčata,
králíky a no vě také o šneka Tondu, se kterým klienty na vštěvuje jeho ma -
jitelka a zároveň sociální pra covnice Domova Monika Rybanská.

Tonda je dospělý šnek z rodu oblovek síťovaných. Jeho vzezření i ve-
likost jsou dosti atypic ké ve srovnání se šneky, které známe. Však také po -
chází z daleké Afriky! Když si ho jeho panič ka přivezla domů již jako dospělého šneka, všimla
si, že je velice kontaktní a při dotyku se ne schovává do ulity, jako to dělají jiní šneci. Zrodila se
jí proto v hlavě myšlenka, že využije Tondu k terapii u klien tů našeho Domova.

První návštěva proběhla před Vánoci. Klien ti, kteří měli možnost se s Tondou setkat, byli
nejdříve opatrní, ale když viděli, jaký je Tonda sympaťák, jejich zábrany pomalu opadly a za čali
se o něj více zajímat. Ptali se, nejen co jí, odkud pochází, ale i na jeho zajímavou historii (tra du -
je se, že prý v mateřské školce utekl z terária a okusoval dětem výkresy ☺). Odvážnější klienti
si pak nechali šneka položit na ruku a s nadšením ho pozorovali z bezprostřední blízkosti.

Už první návštěva předčila očekávání – klienti se o Tondu zajímají, ptají se, jak se mu da -
ří a kdy je znovu přijde navštívit. A tak se jen čeká na vhodnější klimatické podmínky, neb
africká oblovka vyžaduje stálou teplotu kolem 25 °C, což se při převozu v zimě zajišťu je jen
velmi těžko. A než aby Tonda chytil ně jakou tu šnečí chřipku, to si raději na další návštěvu
chvilku počkáme.                                                                                      Daniela Stráníková
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Muzejní činnost KICMP byla v roce 2017
celkem úspěšná. Povedlo se především uspo -
 řádat celkem čtrnáct akcí pro širokou veřej-
nost – šest historických přednášek, jednu
pří ro dovědnou přednášku, neobvyklý audio -
vizuální pořad (Koncert Tanečního orchestru
ing. Jana Březiny z roku 1965), čtyři výstavy
a dvě komentované prohlídky. Z přednáše-
jících zaznamenal největší zájem dr. Michael
Zachař (Nejslavnější výtvarníci Přelouče),
z výstav přišlo nejvíce návštěvníků na výstavu
z LEGO kostek místních sběratelů a velice
úspěšná byla též prohlídka přeloučské vodní
elektrárny. V červnu se podařilo dokončit pa -
 nelovou výstavu o Františku Filipovském umís -
těnou do chodby před výstavní sál KIMCP,
která byla na podzim rozšířena ve výstavním
sále. Po jejím skončení je panelová část výsta -
vy nadále přístupná.

Kromě programu pro širokou veřejnost
jsme však připravili akce též pro užší spekt -
rum návštěvníků. Pokračovala spolupráce
s mateřskými, základními a středními škola -
mi, správce sbírek opět přednášel v Domově
U Fontány, pro pražskou pobočkou Klubu
přátel Pardubicka (respektive Klub rodáků
a přátel města Přelouče) a také pro Klub ro-
dáků a přátel města Čáslavě. Komentovanou
prohlídku města uspořádal též pro Společ-
nost přátel železných hor. Správce též krátce

přednášel v červnu v rámci Dne otevřených
dveří fy AVIA Motors o historii zdejšího areá -
lu. Všechny konané přednášky navštívilo
zhruba 530 posluchačů, na výstavy přišlo
1650 návštěvníků a na komentované prohlíd-
ky asi 220 návštěvníků. Veškeré zmíněné akce
navštívilo 2 400 zájemců.

Prováděli jsme však, podobně jako v minu -
lých letech, též běžné interní aktivity. Zmiň-
me se stručně o několika z nich. Úspěšná by-
la sbírkotvorná činnost – získali jsme do sbí rek
zhruba 2000 zajímavých exponátů (rozděle -
ných do 400 inventárních čísel), od fotografií
a pohlednic, přes tisky, obrazy, přírodniny,
zvukové nosiče a knihy až po předměty vět-
ších rozměrů. Povedlo se získat i několik vý-
robků současných přeloučských firem. Své
dary nám věnovala řada občanů Přelouče
a okolí. Významným přírůstkem je jistě část
pozůstalosti Františka Hollmanna a také no -
vé archeologické nálezy z Přeloučska. Všem
dárcům tímto velice děkujeme!

Pokračovalo nahrávání vzpomínek pamět -
níků na digitální diktafon. Celkem se správ-
ce sbírek sešel s deseti pamětníky z Přelou-
če a oko lí, s kterými nahrál mnoho hodin
vzpo mínek na Přelouč zejména v dobách je -
jich mlá dí. Nově byli mezi nahrávané zařaze -
ni i ně kteří mladší významní občané našeho
města.

Nelze opomenout také práci pro badate -
le. Badatelnu navštívilo 29 badatelů z řad vy -
sokoškolských studentů, odborníků a míst-
ních občanů. Zodpověděli jsme též zhruba
90 badatelských dotazů. Naše předměty jsme
zapůjčili na výstavy do Rabasovy galerie Ra-
kovník a Muzea Blanenska. Trvalá spolupráce
pokračuje s Východočeským muzeem v Par -
dubicích. Značný ohlas zaznamenala výstava
o Františku Filipovském. V neposlední řadě
správce sbírek publikoval v Přeloučském
Roš tu, ve Zprávách klubu přátel Pardubicka
a v odborném periodiku Národopisný věst-
ník. Byla také sepsána brožura o F. Filipov-
ském, která je nově dostupná v KICMP. Byl
připraven kalendář KICMP pro rok 2018 i s ně -
kterými historickými fotografiemi z našeho
fotoarchivu. M. Pešta též navrhl realizovaný
nápis na pomník Miloše Stantejského, který
byl dokončen v červnu.

Je zřejmé, že zájem veřejnosti o muzejní
činnost KICMP a historii Přelouče stoupá,
přestože se pracuje zatím spíše v provizor-
ních podmínkách. Nezbývá než doufat, že
se v nejbližších letech podaří připravit též
stálé expozice, které našemu městu chybí již
více jak dvacet pět let. Děkujeme za Vaši pří -
zeň a těšíme se na setkání v roce 2018.

               Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVEMuzejní činnost Kulturního a informačního centra města Přelouče 
v roce 2017

Výstava
PŘELOUČ V 60. LETECH 

OBJEKTIVEM WILFRIEDA BRUDNÉHO
12. 2. – 26. 5. 2018

VÝSTAVNÍ SÁL KICMP, MASARYKOVO NÁM. 26. PŘELOUČ
Vstup zdarma

Divadelní představení
Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST

podle románu Larryho MacMurtryho
účinkují: Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jana Janěková, 

Daniela Choděrová, Marcela Holubcová, Jan Kačer
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ

13. ÚNOR 2018 V 19 HOD.
Vstup 350/300 Kč

1. PLES MĚSTA PŘELOUČE
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
17. 2. 2018 VE 20 HOD.

MODERUJE LUKÁŠ MERCL 
PŘEDTANČENÍ

VYSTOUPENÍ ZUŠ PŘELOUČ 
HUDBA: SKUPINA BORSALINO

BARMANSKÁ SHOW – PETR HURTA
BOHATÁ TOMBOLA

OD PŮLNOCI DISKOTÉKA – DJ LUCKY
Vstup 150/100 Kč

VELKOPOPOVICKÁ KOZLOVKA
28. 2. 2018 V 19 HOD.

KINO PŘELOUČ
Vstup 150 Kč

KONCERT
DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE

MEZI VRCHOLY TOUR 2018
KINO PŘELOUČ

19. BŘEZEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 350/320 Kč

Koncert v rámci Pardubického hudebního jara 2018:
ČTVERO ROČNÍCH DOB TROCHU JINAK

Josef Špaček – housle
a BAROCCO SEMPRE GIOVANE

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ
7. 4. 2018 V 19 HOD.

Vstup 270 Kč

PETR KOLÁŘ
koncert s kapelou
KINO PŘELOUČ

19. 4. 2018 V 19 HOD.
VYPRODÁNO

Divadelní komedie
Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

hrají: Radek Zima, Ondřej Ruml/Michael Vykus, Lilian Fischerová,
Simona Vrbická, Dana Morávková/Stanislava Jachnická,  

Jana Trojanová, Miroslav Dvořák, Viktor Zavadil 
režie: Hana Marvanová
25. 4. 2018 V 19 HOD.

KINO PŘELOUČ
Vstup 220/200 Kč

Přednáška
NEJSLAVNĚJŠÍ MALÍŘI PŘELOUČE

20. 2. 2018 V 18 HOD.
PŘEDNÁŠÍ PhDr. Michael Zachař

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KICMP
MASARYKOVO NÁM. PŘELOUČ

Vstup 40 Kč

RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU
PRVNÍ STAND UP KOMEDIE

Hrají: F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra Pogodová
KINO PŘELOUČ

7. BŘEZEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 220/200 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ

4. 3. 2018 V 15 HOD.
Vstup 40 Kč

Koncert u příležitosti 70. narozenin 
legendárního rockového houslisty:

JAN HRUBÝ A KUKULÍN
Jan Kolář – Ruda Hálek – Sean Barry
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ

10. BŘEZEN 2018 V 19 HOD.
Vstup 200 Kč

Fotohádanka
Správné znění lednové fotohádanky je:
„Fotografie Josefa Čecha z roku 1962 zachycuje část zástavby na

dnešní křižovatce Sladkovského-Račanská-Pardubická. Rohový dům
již v této podobě neexistuje, zhruba v jeho místech se nachází součas -
ný dům čp. 173).“ Výhercem se stali manželé Vlčkovi. Gratulujeme. 

Přikládáme novou fotohádanku a těšíme se na Vaše odpovědi na
mail: rost@mestoprelouc.cz.

Pro prvního výherce je připravena malá věcná odměna. 
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LABYRINT ZÁHAD
Ve čtvrtek 21. prosince 2017 v dětském od -

dělení Městské knihovny Přelouč proběhlo fi -
nále soutěže Labyrint záhad. Tuto soutěž pl-
nou pátrání po přeloučských záhadách pro
naše děti připravila studentka Kateřina Hý-
vlová v rámci projektu SmartUp. 

Soutěžící v průběhu 3 měsíců rozluštili
5 ta jemných záhad. Celou akci odstartovala
přednáška záhadologa Arnošta Vašíčka 27. zá -
ří 2017 v Městském kině. Kvůli prvnímu pří-
padu „Hastrman“ se děti musely vypravit na
Slavíkovy ostrovy, kde ověřovaly pravdivost
výpovědi svědkyně paní Dvořákové o pří-
tomnosti vodníka ve slepém rameni Labe.
Při řešení druhé záhady si připomněly, jak je
důležité prověřovat zdroje informací, a zjiš-
ťovaly, kde se momentálně nachází „Léčivý
obraz“ ze známé přeloučské pověsti. Třetí úkol
se týkal tzv. „Živé legendy“ o Róze. Děti správ -
ně odhalily, že její autorkou není nikdo jiný

než jejich knihovnice. Při řešení problému
„Mimozemských civilizací“ pátrači luštili taj-
né zprávy pomocí UV lampy v prostorách
knihovny. Poslední úkol byl zřejmě nejtěžší –
vytvořit vlastní legendu o zmizelé soše z pod -
stavce v parku. Aby to soutěžící neměli tak
jednoduché, museli využít slova, která jim
určily vyprávěcí kostky. Ve finále Labyrintu zá -
had úspěšné řešitele čekalo ještě několik ne-
lehkých hádanek a pak už jen cesta do tajem -
ných podzemních prostor Občanské záložny.

Tam (pokud ovšem našli správné klíče k truh -
le pokladů) si pak mohli vybrat zaslouženou
odměnu. 

Všem účastníkům soutěže patří velká po -
chvala a Kateřině H. dík za její čas, skvělé ná-
pady a celou perfektně zorganizovanou ak-
ci. Na závěr děkujeme výdejně školní jídelny
a oběma základním školám za vstřícnost a spo -
lupráci při akci zaměřené především na infor -
mační gramotnost dětí.

Eva Fundová

NOVÉ KNIHY 
v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

ÚNOR 2018
NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství, politika
FITZPATRICK, Sheila
Ruská revoluce. Brno: CPress, 2017.
Ekonomika
STIGLITZ, Joseph E. 
Euro: společná měna jako hrozba pro bu -
douc nost Evropy. Praha: Knižní klub, 2017.
Příroda
SLÁDEK, Karel 
Žít s moudrostí včel. 
V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2016.
Životopisy, skutečné příběhy
MALÝ, Radek 
Franz Kafka: člověk své i naší doby. 
Praha: Práh, 2017.

KRÁSNÁ LITERATURA
ATWOOD, Margaret 
Příběh služebnice. Praha: Argo, 2017.
HORÁK, Jakub 
Kočky jsou vrženy. 
Praha: jakubhorak.com, 2017.
SOUKUPOVÁ, Petra 
Nejlepší pro všechny. Brno: Host, 2017.

REGIONÁLNÍ LITERATURA
ČERNOŠOVÁ, Eva, 1982 
25: dvacet pět východočeských autorů o ce -
stách a cestování: literární sborník / Černo -
šová, Dušek, Franc, Hojná, Hrabinec, Jonáš,
Kopecká, Kordíková, Kubíček, Kulakovská,
Lí balová, Marboe, Maternová, Matysíková,
Paš tiková, Richter, Skačáni, Šindlerová, Šlech -
ta, Tošner, Uher, Urbanová, Valachovičová,
Vídenský, Zlatníková. – I. vydání. – [Pardu-
bice]: Středisko východočeských spisovate-
lů, 2017.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JORDÁNOVÁ, Zdeňka 
A zázrak se stal: o síle našeho záměru a nád-
herných setkáních. Praha: Vodnář, 2017.
VLADISLAV, Jan
Proč je slunce na obloze samo: pohádky o tom,
jak vznikl svět. Praha: Malvern, 2017.
ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta
Kryštofovy nebetyčné maléry 
[Praha]: Argo: Triton, 2017.
TARSHIS, Lauren 
Sopka se probouzí: přežil jsem zkázu Pom-
pejí, 79 n. l. Brno: CPress, 2017.
BŘEZINOVÁ, Ivona 
Nevinná lavina. V Praze: Albatros, 2017
BŘEZINOVÁ, Ivona 
Pojďme hrát divadlo!: pohádkové scénáře
pro malé divadelníky. Praha: Fragment, 2017.
VELÍŠEK, Martin, 1968
Můj stát: putování za českými patrony. Pra-
ha: Euromedia, 2017.
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Prosinec z pohledu skautek
Skautky za sebou mají náročný, ale moc

pěkný prosinec. Kdyby jim někdo počítal do -
bré skutky, určitě by si za tento měsíc všech-
ny mohl odškrtnout. Nejdříve se z nich stala
Ježíškova vnoučata, kdy vyráběly vázu z pa-
píru, vkládaly do ní umělou květinu a posíla -
ly do centra seniorů, aby udělaly o něco krás -
nější Vánoce i tam. Poté jely pro Betlémské
světlo, týden ho ve 4 domácnostech a v klu-
bovně udržovaly a donesly ho do kostela pa -
nu faráři. Taky se sešly na Vánoční přespání

v klubovně, kde si rozdaly dárečky, vyrobily
krásný stromek, ochutnaly cukroví ostatních
a naladily se na tu správnou sváteční atmo -
sfé ru. A pak už nezbývalo nic jiného, než pro -
si nec zakončit rozdáváním Betlémského svě -
týlka na náměstí při vánočním zpívání. To
zvládly také moc dobře a úsměv jim, i přes
počáteční problémy a ve velkém dešti, větru
a zimě, vydržel až do konce. Díky holky!

Klára Hebká

Praha plná strašidel
V sobotu 13. 1. se konal každoroční závod

Praha plná strašidel, který obnáší luštění šifer
a pátrání po pražských strašidlech. Z Přelouče
nás jelo 27 skautek a světlušek. Po rozluště ní

šifer jsme hledaly jednotlivá strašidla a mě ly
tak příjemnou procházku historickým cen -
trem Prahy. Už teď se těšíme na příští ročník.

Barbora Vosáhlová

Vánoční výprava skautů
Někteří Dvojkaři nelenili a vyrazili na po-

slední výpravu letošního roku do Adršpašsko
teplických skal. Konkrétně skupina odvážliv -
ců v sobotu prozkoumala Supí skály, kde ura -
zit 300 metrů vzdušnou čarou trvalo i více
než hodinu. Poslední výprava ke konci roku
je vždy i malou oslavou oddílových Vánoc.
Díky skalám, za kouzelnou zimní výpravu
a všem Dvojkařům za fajn akce v roce 2017. 

Martin Pittner

Zprávy z VOLANTU
Leden už se překulil, rok se rozjel naplno.

A my už zase děláme, co se dá ☺. V lednu jsme
připravovali především výstavu do městské
knihovny na téma ZIMA. Všechny srdečně zve -
me, aby se přišli podívat, jak naše děti tvoři -
ly. Dílka se moc vydařila. Také jsme doháněli
školní prospěch, vysvědčení nám šlapalo na
paty. Psali jsme úkoly a doučovali se, připra-
vovali jsme předškoláčky. Uvařily jsme si vy -
datnou zimní polévku a zapekli těstoviny.
Povídali jsme si také o důležitých tématech.
Tentokrát to bylo STÁŘÍ. Staří lidé kolem nás.
Říkali jsme si jak, bychom se k nim měli cho-
vat, že řada z nich je osamělá, odmítaná, že

jejich blízcí se k nim mnohdy chovají nehezky,
a přitom nám mají tolik co předat, říct, naučit.
My všichni jednou budeme staří a určitě by-
chom se chtěli mezi lidmi cítit fajn, až to při-
jde ☺. Probrali jsme si také PRAVIDLA, kte-
rá je třeba v klubu dodržovat. Však už bylo
na čase, někdy mám pocit, že děti na všech-
ny pravidla zapomínají. Teda! Co dělají ostat -
ní, hlídají velmi dobře, to hned vědí, kdo pra -
vidlo porušil, ale sami na ně zapomínají. Tak
je to mnohdy i s námi dospělými, nemyslíte?
A probrali jsme také téma STRAVOVÁNÍ.
Zdra vá strava kontra nezdravá. A jak se to na
nás odráží. A hlavně jsme zahájili celoroční
projekt VOJENSKÝ VÝCVIK. Kupodivu to dě -
ti moc baví a těší se na každou další lekci ☺.
Né, že bychom v nich chtěli pěstovat agresi -
vitu a vychovat z nich drsné vojáky, ale uko-
čírovat 15 až 20 rozjařených dětí někdy není

vůbec snadné. Myslíme si, že trocha disciplí-
ny a tréninku jim neublíží. Vždyť voják má bo -
jovat za mír a ochraňovat nevinné lidi. Má
být disciplinovaný a má mít velkou fyzickou
a psychickou odolnost, a to by se mnohdy
ho dilo každému z nás. V rámci výcviku se vě -
nujeme například tréninku. Běhu, sprintům,
učíme se klikovat a dřepovat (což už mají dě -
ti namakané, protože za sprostá slova a ne -
vhodné chování klikují a dřepují v klubu kaž   -
dý den o sto šest ☺). V hodince, kdy máme
pronajatou tělocvičnu od Sokola, šplháme,
skáčeme přes kozu, koně, cvičíme na kruzích,
chodíme po kladině a tak. Učit se budeme ta -
ké základy sebeobrany, první pomoci, péče
o zraněné a v teplých měsících chystáme na -
příklad učení se orientaci v terénu pomocí
mapy, a tak dál a tak dál. Uvidíme, čemu se dě -
ti za ten rok naučí. Každopádně si užijí spou -
stu zábavy a vyzkouší si zajímavé věci ☺. 

Iva Gabrhelová

Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
Přelouč připravil Vánoční koncert, jehož
program byl sestaven až na dvě výjimky z děl
českých autorů. V úvodu zazněla italská rene -
sanční duchovní kompozice Alta Trinita Beata
a světská čtyřhlasá skladba El Grillo (Cvrček)
z období vrcholné nizozemské polyfonie od
Josquina Desprez. Pro tuto adventní a vánoč-
ní dobu sbor zařadil další dvě duchovní pís-
ně – Buoh všemohúcí v úpravě Adolfa Cmíra -
la a Mariánské Ave Adama Václava Michny.
Lidová žertovná píseň ve čtyřhlasé úpravě

Antonína Tučapského Pod dubem, za dubem
a výběr z cyklu Moravské lidové poezie v pís-
ních Leoše Janáčka s originálním janáčkov-
skám klavírním doprovodem uzavřela první
část koncertu. Druhá část koncertu patřila
koledám. Cyklus Bílou cestičkou Jolany Saidlo -
vé, současné skladatelky a hudební pedagož -
ky konzervatoře v Pardubicích, přiblížil atmo -
sféru Vánoc, sněhových radovánek i tichého
rozjímání při pohledu na padající vločky. Kon -
cert uzavřela směs z nejoblíbenějších písní
vánočních s příznačným názvem Koleda čes -

kého skladatele a varhaníka Karla Steckera.
Na klavír doprovázel sbormistr Petr Vacek.
K příjemné atmosféře během koncertu, který
se konal 17. prosince v přeloučské Záložně,
přispěla průvodním slovem Lucie Stříbrná.

Vánoční koncert sbor provedl také v Ná-
rodním domě v Praze, v Lipolticích a v Koste -
le sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad
Labem.

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foer -
ster Přelouč děkuje všem, kteří podpořili tyto
koncerty a svým příznivcům přeje šťastný no -
vý rok 2018!

Mgr. Drahoslava Jiroutová
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Město Přelouč přivítalo nový hudební rok
s Přeloučskou dechovkou Vladimíra Kosiny
při již tradičním Novoročním koncertě. Ten
se konal 4. 1. 2018 jako obvykle v krásném
sále Občanské záložny. Na koncertě nechybě -
li stálí posluchači kapely, přičemž letos všich-
ni v sále uvítali nečekaného hosta. O toto pře -
kvapení se postarali mladí manželé s dobrým
srdcem, kteří se rozhodli přes projekt Ježíško -
va vnoučata Českého rozhlasu uskutečnit přá -
ní paní Emílie z Čáslavi. Právě návštěva kon-
certu, bylo přání, na jehož splnění se ráda
podílela také celá kapela svým vystoupením.
Paní Emílie nebyla ve skutečnosti z Čáslavi,
ale z Bernardova, kde spokojeně žili společně
se svým manželem, bývalým kapelníkem ka -
pely, panem Vladimírem Kosinou. I když se
kapela omladila, zůstalo stále několik členů,
kteří kapelníka i jeho ženu pamatují, a tak by -
lo setkání o to příjemnější. S paní Kosinovou
se rádi setkali všichni muzikanti a jako vzpo -
mínku na koncert dostala kytičku. Podle je-
jích slov se jí vystoupení velmi líbilo, dokonce
uronila i nějakou tu slzičku.

Sólisty kapely byli od loňského roku již
dobře známí zpěváci Blanka Leksová a Josef
Fialka. Aby bylo na co se koukat a diváci se ne -
nudili, vybrala kapela do svého repertoáru ta-
ké několik sólových skladeb. Překvapení pro
diváky si téměř na každé vystoupení připra-
vují naši klarinetisté Václav Leksa a Martin
Horák. Letos opět vybrali malou chuťovku
a ohromili publikum nově nastudovanou só -
lovou skladbou. Tentokrát nezůstal pozadu
ani tubista Václav Steklý, student Konzerva -
toře Pardubice, který si připravil také krásnou
sólovou skladbu. Doufejme, že si tedy vezme
vzor u klarinetistů a budeme se moci v příš-
tím roce těšit opět na nějakou novinku, ne-
boť sólo na tento netradiční nástroj se velice
líbilo. Ocenění si bezesporu ale zaslouží také
bubeník – pan Pleskot, který je v kapele „nej -

mladší kluk“, a i přesto se dokáže v říznějších
polkách pěkně „vydovádět“ a prohnat celou
kapelu. Jeden z bývalých členů kapely po
koncertě složil poklonu celé kapele za pěkný
výběr skladeb a velmi povedený koncert. 

Program byl sestaven z klasické české de -
chovky, což ocenilo publikum mnoha podě -
kováními v zákulisí a mohutným potleskem.
Mezi autory, jejichž písně na koncertě zazněly,
patřili J. Vejvoda, L. Kubeš, K. Valdauf, K. Va -
cek a další. Poutavé byly také malé medailon -
ky o každém z autorů uváděné mezi písnička-
mi. Zpestřily program a citáty těchto velikánů
dechové hudby byly zajímavé svým posel-
stvím právě o dechovce pro další generace.
Když se čas naplnil a koncert dospěl ke kon-
ci, neměli návštěvníci stále dost a kapelu ne -
chtěli pustit domů. Na rozloučení zazněly ješ-
tě skladby, které všichni velmi dobře znali
a mohli si je zazpívat s kapelou.

Novoroční koncert snad předznamenal
nový a hlavně úspěšný rok pro celou kapelu.
Snad si udrží své příznivce a i další poslucha-
či si oblíbí její pěkné české písničky.

Jak zaznělo na koncertě od kapelníka Ji-
řího Macha, přeje Vám všem jménem Pře-
loučské dechovky Vladimíra Kosiny krásný
no vý rok, hlavně hodně zdraví, štěstí, poho-
dy, osobních, pracovních a muzikantských
úspěchů.

Radka Dvořáková
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Ohlédnutí za Vánočními koncerty

Nový rok 
s Přeloučskou dechovkou Vladimíra Kosiny

Smíšený pěvecký sbor 
Josef Bohuslav Foerster Přelouč
člen Unie českých pěveckých sborů
zve zájemce o sborový zpěv k posílení svých řad
do sboru s dlouholetou tradicí (zejména uvítá -
me mužské hlasy). Vítáni jsou i absolventi ZUŠ,
či podobných škol. 

Nabízíme:
-  profesionální vedení
-  přátelskou atmosféru
-  zkoušky v příjemném prostředí
-  zajímavý repertoár (lidové písně, chrámové

skladby)
-  účast na festivalech nejen ve východočes -

kém regionu
-  vystoupení na vánočních koncertech v chrá -

movém prostředí v okolí Přelouče
-  letní dvoudenní soustředění v Krkonoších

Zkoušky probíhají pravidelně v pátek v 18.00
v Občanské záložně v Přelouči.

Kontakt:    Mgr. Drahoslava Jiroutová
                     předsedkyně sboru
                    d.jiroutova@gmail.com

                      BcA. et BcA. Petr Vacek, DiS. 
                      sbormistr
                      vacek.pe@seznam.cz 

www.jbfoersterprelouc.estranky.cz 

P O Z V Á N K A
Ve středu 14. února 2018 od 19 hodin

se bude konat 
ve Vinotéce-Galerii U Kotýnků Přelouč

další poslechový pořad, který pro nás připravil

pan JIŘÍ ČERNÝ

Tentokrát bude celý večer věnován 
pátému pokračování o liverpoolské čtveřici

THE B E A T L E S
(jejich životy a tvorba v letech 1962–1964)
Připomeneme si první singly skupiny a písničky z prv -
ních čtyř řadových alb – 1. Please Please Me, 2. With
The Beatles, 3. A Hard Day’s Night a 4. For Sale.
Pan Černý nám přiblíží události vedoucí až k beatle -
mánii, nejprve v Británii, USA a po celém světě.

Předprodej vstupenek 
začíná 31. ledna 2018 U Kotýnků. 

Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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tanec na hudební hit, který právě tzv. letí.
Mo derní hudbu mám ráda, ale to, co se na
ní někdy tančí, tomu moc neholduji.

Je něco, co byste si do budoucna přála?
Byli bychom rádi, kdyby se zájem o tanec

celkově vrátil a zlepšil. Je jedno, o kterou vě-
kovou kategorii jde, ale posledních pět let
nám ubývá zájemců o základní taneční kur-
zy a také o tanec – práci v tanečním klubu.
U mnohých to není jednoduché hlavně z ča -
sových důvodů, to je samozřejmé, ale mrzí
mě, že zájemců spíše ubývá. Paradoxně po-
slední roky se nám vrací zájemci ze skupiny
seniorů. Tak z toho mám velkou radost.

Tréninky jsou ve Chvaleticích, není třeba
jedním z problémů horší přístupnost, co
se týče dopravy?

Doprava to je to úplně poslední, co je pře-
kážkou. Já jsem jedna z posledních členů klu -
bů, která jezdí do Pardubic vlakem. Dneska

mladí lidé mají auta, ačkoliv je to finančně
dražší, ale je to pro ně určitě pohodlnější. Do-
pravu bych skutečně jako problém neviděla.
Jezdí k nám tanečníci z různých směrů. Jsme
otevřeni všem. Na formace sem jezdí i páry
z Prahy, Hlinska, Hradce Králové. Prostě, kéž
by zájemců zase přibývat začalo.

A co říci na závěr? 
V tanci je jedna nesmírná výhoda. Je to

jasný kontakt ženy a muže. Mladí lidé by mě -
li taneční kurz absolvovat, aby se mezi sebou
naučili komunikovat. Je to základ společen-
ské výchovy. To je poselství, které mezi mla-
dé lidi předávám již spousty let. Občas už
přemýšlím, že bych měla skončit, protože
všechno má svůj čas. Sice se snažím na sobě
pracovat, abych je nezklamala a nestrašila je
na těch hodinách. Nechtěla bych se dostat
do situace, kdy by mě už na sále děti nechtěli.
Sice by mi to určitě obrovsky všechno chy-
bělo, protože tanec je můj život. Nesmím být
k sobě ale sobecká, časem musím předat to
žezlo někomu dalšímu. Uvidíme. 

Paní Pavelkové velice děkuji za milé setká-
ní, gratuluji k narozeninám, které v lednu
oslavila a především přeji mnoho a mnoho
dalších úspěšných a spokojených taneční -
ků na parketě. Marcela Gryčová
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Byla jste u zrodu Tanečního klubu Přelouč,
vzpomínáte si na vaše úplné začátky tady
u nás?

Taneční klub jsme zakládali přesně 6. led -
na v roce 1982, v loňském roce jsme slavili
35 let trvání klubu, 15 let v Přelouči, přes 20 let
ve Chvaleticích. První setkání bylo v původním
KVT Přelouč, po roce jsme se přestěhovali do
Občanské záložny. Tady zároveň vznikla sou -
těž O Přeloučskou věž, která se pořádá do
dneška a v letošním roce proběhne již 35. roč -
ník. Od prvopočátku až do roku 1991 učili ta -
nec v Přelouči manželé Mičjanovi. V roce 1991
jsme začali vyučovat tanec my s Petrem. Za-
čátky jsem učila vyloženě podle právě man-
želů Mičjanových, měla jsem jejich školu. Po-
stupně jsem si výuku upravila podle sebe,
začala jsem pracovat i s dětmi malými, již od
věku tří let. Hlavně doufám, že jsou snad na
mých kurzech a hodinách všichni spokojení. 

Která vítězství a úspěchy jsou pro vás a Ta -
neční klub nejdůležitější? 

Určitě to je čtyřnásobné vítězství na Mi -
strovství republiky ve formacích standard.
Dále jsme mistři republiky i ve druhém ta-
nečním svazu, což je Svaz učitelů tance. Jsme
mistři republiky v české polce. U nás se polka

stále trénuje, protože pro mě je polka výbor -
ná pro rozvičku celého těla a na fyzičku. Pak
máme několik mistrů republiky ve figurálním
valčíku, máme úspěchy v showdance a co se
týče zahraničních úspěchů, tak je to loňský
úspěch na Mistrovství světa v Německu, kdy
jsme opravdu potvrdili, že jsme 8. na světě. Pak
je to ještě jedno umístění, kterého si hod ně
vážíme a chtěli bychom ho minimálně zopa -
kovat či zlepšit. Je to účast na největší světo -
vé soutěži Blackpool Tower v Anglii, což je
považováno za jakousi olympiádu taneční-
ků. Je to nejstarší soutěž na světě. Tady jsme

skončili ve finále na 4. místě v roce 2011. Tato
akce je tak finančně náročná, že si ji nemůže -
me bohužel dovolit každý rok, ale rádi by-
chom účast ještě určitě zopakovali a obhájili
minimálně stejné umístění.

Jak se díváte na úroveň dnešních taneč-
ních kurzů z pohledu kvality vyučujících?

Co se týče současné výuky tance, možná
se na to dívám z pohledu již staršího učitele
tance, ale přiznám se, že mi při kurzech chybí
výuka společenské výchovy, která pak lidem
chybí celkově v životě. A pak postrádám zá-

kladní tance, absolventi umí sice nové mo-
derní trendy, ale ty jsou pomíjivé. Umět zá-
kladní kroky základních tanců, to mi tam
občas chybí. S tím se setkávám spíše u star-
ších učitelů a je to velká škoda. 

Co dnešní mládež, jak vedete taneční kur-
zy vy?

Tím, že pracuji s mládeží už tak dlouho,
tak jsem na jejich chování už asi dost zvyklá
a připravená. Třeba občas mohu dostat já je
tím, že se jim tzv. přizpůsobím. To ode mě ko -
likrát nečekají. Spousta dětí v klubu i v taneč-

ních možná řeknou, že jsem přísná. Což někdo
může vidět jako chybu. Já to beru tak, že něco
řeknu, a to musí platit a z toho neustupuji.
V tanečních kurzech vyžaduji ve společenské
výchově základní etiketu, příklad, dámy bu-
dou chodit po pravé straně, posazení na židli
po pravé straně, stále to opakuji, žvýkačky ne -
akceptuji, trvám na rukavičkách, nikdy to ne -
ní o toleranci, že bych něco přehlédla. Neva -
dí mi, pokud se mezi sebou baví, ale pokud
něco vysvětluji, je to jako ve škole, dávej po-
zor, ať se něco naučíš. I kdyby to měla být
pouze pětiminutovka, vždy zařazuji spole-
čenskou výchovu. A hlavně to, co platí pro
děti, platí i pro rodiče. Znamená to, že pokud
děti mají společenský oděv, je naprosto jasné,
že rodiče by ho měli mít také. Pokud se rodi -
če neumějí vhodně ustrojit beru to jakousi
urážku vůči těm dětem. A tady třeba občas
narážím na problémy a možná jsem pro ně-
které lidi nepříjemná, že vyžaduji tuto základ -
ní etiketu. Na druhou stranu už se mi právě
ta moje „přísnost“ milionkrát vrátila. Jsou to
zpětné vazby od dětí, kdy se mi buď taneční -
ci vrací do tanečního klubu nebo se ke mně
dostanou informace formou pochvaly či po -
děkování, že i když jsem na ně přísná byla, na -
konec to uznají, že to bylo správné a ty zákla -
dy do života si ode mě převezmou. Bohužel
se prostě celkově mění doba. I poděkování
má svůj nový význam. Dříve poděkování za
cokoliv bylo samozřejmost, dnes to je spíše
výjimka. Já si těch výjimek určitě moc vážím.

Co za tance vyučujete nejvíce a jaké jsou
nové módní trendy?

My se snažíme o výuku základních tan-
ců, což je polka, valčík, waltz, foxtrot, ten je
i v zahraničí hodně známý. Foxtrot je pro mě
chůze do muziky a takový skoro nejjedno-
dušší tanec. Učíme klasickou mazurku, vzpo -
mínáme na starší tance jako jsou letkis, u to -
ho se hodně tanečníci baví, dále pak čardáš
a taky country. Učíme kolem 13 tanců, které
žáci dobře zvládnou. Už vynecháváme char -
leston, twist. Na plesech je někdy problém
spíše v kapelách, neumí zahrát základní tan -
ce, dost často se hraje pak disko, což je škoda.
Na hodinách také někdy zařadíme moderní
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Rozhovor
Přichází měsíc únor, kromě jiného i čas plesů. Jak se správně chovat ve společnosti, umět
základní společenské tance, zvolit vhodnou garderobu, to vše k plesům patří. Právě tyto
věci se vyučují v tanečních. Ty přeloučské taneční kurzy vede již od roku 1991 paní Dana
Pavelková společně s Petrem Benešem. Poprosila jsem letitou taneční mistrovou o něko lik
postřehů z oblasti tance a společenské výchovy.

Ples
Kde jinde máme ideální příležitost pro-

jevit náklonnost druhému pohlaví než na ple -
se? Plesy pořádají firmy, školy, spolky, úřady
a podle toho se liší svou honosností a formál-
ností. Mnohé však mají společné. Dívky si již
nepíší taneční pořádek a se svobodnou dív -
kou už nechodí garde, ale ples je stále vrchol -
nou společenskou událostí a podle toho se
na něj musíme připravit.

Ideální příležitost pro velkou večerní
Dostaneme-li pozvánku na ples, musíme

si nejprve zvolit vhodné oblečení. Bude-li
na pozvánce uvedeno black-tie, musí mít
muž smoking, i kdyby si ho měl na jeden ve-
čer půjčit. Ke smokingu černý motýlek, bílou
košili se skrytými knoflíky a lakovky. Smo-
kingových plesů ale není mnoho, takže je
pravděpodobnější, že předpis bude znít: tma-
vý oblek nebo-li formal dress. Pak si muž
vezme černý nebo tmavomodrý oblek, bí-
lou košili, slavnostní kravatu a černé kožené
šněřovací boty na kožené podrážce s černý-
mi ponožkami. Podrážka je u plesových stře -
víců co nejtenčí, vystříháme se bot s masivní
platformou nebo dokonce bot s gumovou
podrážkou. Žena má výhodu: na ples si mů-
že vzít velkou večerní jak k partnerovu smo-
kingu, tak k jeho černému obleku. Dlouhé
šaty sahají až po kotníky, mohou být na ra-
mínka nebo i bez ramínek, případně s bo-
lerkem. Kdy jindy by se měla žena blýsknout
odvážným dekoltem, než když obléká pleso -
vou toaletu? Materiály bývají lesklé, třpyti vé,

efektní. Punčochy jsou povinné. K večerním
šatům patří lodičky na vysokém podpatku,
ale pozor, čeká nás nejen chůze, ale i tanec.
S botami ladí i kabelka, samozřejmě co nej-
menší, nejlépe tak zvané psaníčko, kam se ve -
jde jen kapesníček a kreditní karta, malý pudr
a rtěnka. Na ples si zejména ženy střed ní ho
věku mohou dovolit těžší parfémy a efekt -
nější šperky. Zvolíme výraznější líčení, tak
aby v nevýrazném umělém světle vyniklo. Na
ples nemusíme přijít přesně v čase, kdy začí -
ná, ale určitě ještě před předtančením, tím je
obvykle ples zahájen. 

I tanec má svá pravidla
Po příchodu do sálu se usazujeme ob-

vykle podle čísel stolů, které máme rezervo-
vány. Při příchodu ke stolu se představíme
spolustolovníkům. Hosté, kteří již jsou u sto -
lu, by měli vstát. Představuje se muž protější -
mu páru a poté představí svou partnerku. Pak
muž odsune partnerce židli, usadí ji a posadí
se. Žena by měla sedět po mužově pravici,
a to tak, aby se muži a ženy u stolu střídali.
Konverzujeme tak, abychom vyvolali dobrou
pohodu, vyhýbáme se tématům konfliktním
a kontroverzním. 

První tanec patří naší partnerce, další tan -
ce můžeme rovnoměrně rozdělit mezi ni a dal -
ší ženy v sále, ale jen ty u našeho stolu nebo
partnerky našich přátel. Platí zásada, že jestli
někdo jde tančit s mou partnerkou, měl bych
vyzvat k tanci jeho partnerku a naopak. Je-li
muž na plese sám, může si vybírat partnerky
k tanci libovolně, přišel-li ovšem s partner-

kou, musí se jí věnovat a nebrousit po sále vy -
hlížeje další tanečnice. Muž si musí zapnout
sako, když vstává od stolu a hodlá pozvat dá-
mu na parket. Tančíme ohleduplně, a jakkoli
„muž vede“, dělá vždy jen to, co je jeho ta-
nečnici příjemné. Nemusíme držet dámu kře-
čovitě jako adolescent na první prodloužené,
ale důvěrné tisknutí na partnera si necháme
do nočního baru. Pokud by přece jen kdokoli
z páru zavadil o jiný pár, omlouvá se vždy muž,
a to i za partnerku. Muž si stále připomíná,
že dámu smí držet jen za levou lopatku, ne
níže. Po tanci poděkujeme a vždy doprovodí-
me ženu na místo.

Kdy z plesu odcházíme?
Na plese je obvykle připraveno občerst -

vení. Vynecháme raději jídla příliš aromatic -
ká, dáváme si pozor na konzumaci alkoholu.
V okamžiku, kdy cítíme, že jsme úžasně ve-
selí a zábavní, a že když si dáme ještě jednu
skleničku, budeme ještě zábavnější, je nejvyš-
ší čas odejít. A kdy vlastně odejít z plesu?
Společensky vhodné je odcházet v okamži-
ku, kdy odešly dvě třetiny účastníků. Nemělo
by to být před půlnocí, ale po druhé hodině
také ne. Můžeme se s přáteli skvěle bavit, ale
muž si nemůže povolit kravatu a rozepnout
knoflíček u košile ani v půl druhé ráno, o od -
ložení saka nemluvě, a žena si nesmí zout pod
stolem boty, aby si odpočinula. Z plesu odchá -
zíme tak, jak jsme na něj přišli: důstojně, s nob -
lesou, dokonale upraveni.

Čerpáno z knihy Ladislava Špačka, MALÁ
KNIHA ETIKETY PRO CELOU RODINU

Marcela Gryčová

Něco málo z etikety ...
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VELKÁ PIŠKVORKÁŘSKÁ
SOUTĚŽ

Na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích
se uskutečnilo dne 24. 11. 2017 už desáté vel -
ké klání v logické hře piškvorky. Týmy byly slo -
ženy z pěti hrajících hráčů a dvou náhradní-
ků. Soutěžící sehráli v jednom kole vždy dva
turnaje s náhodně vylosovaným členem jiné-
ho družstva. Za vítězství sbírali body a postu -
povali dle celkového součtu bodů za tým.
Chtěla bych touto cestou pochválit žáky z 8. A
ZŠ Masarykova náměstí, kteří se nezalekli ani
o několik let starších žáků z gymnázií, obsadi -
li hezké 4. místo a postup do krajského kola jim
unikl doslova o vlásek.

Mgr. M. Holická

HUDEBNÍ DÍLNA „ŠAMAN“ –
PROJEKT HUDEBNÍ VÝCHOVY

PRO 3. TŘÍDY
27. 11. se vydali žáci 3. tříd v počtu 33 rych -

líkem do Prahy. V Praze naše kroky směřovaly
od hlavního nádraží na Václavské náměstí, kde
již začínala dýchat vánoční atmosféra – výzdo -
bou a stánky vánočních trhů. Kolem Národ-
ního divadla, Muzea Bedřicha Smetany na ná -
břeží Vltavy a přes Karlův most jsme dorazili
do našeho cíle – Muzea hudby v Karmelitské
ulici. Tady se nás ujala muzikoložka, která pro
nás připravovala hudební dílnu Šaman. Když
se všichni seznámili s významem tohoto ná-
zvu, děti se usadily do kroužku, dostaly svůj
buben – velký barel od vody a vířením rytmů
podle návodu muzikoložky měnily nálady, po -

časí, atmosféru… Pak dostaly místo bubnů
drobné rytmické nástroje, nebo kamínky a vy -
jadřovaly své vlastní pocity… Někteří žáci do-
stali i možnost stát se pro tuto chvíli „šama-
nem“ a ovládat tak ostatní členy svého kmene
při rytmickém a pohybovém ztvárnění „vítání
deště“ nebo „rozhánění bouřky“. Na konci díl -
ny pak přišly na řadu relaxační „léčivé“ techni -
ky dotykem a úplně na závěr pak vlastní zklid -
nění celého těla a mysli s atmosféru doplňující
hudbou. Někteří dokonce i usnuli…

V muzeu jsme navštívili ještě expozici „Hud -
ba z pohádek“, kde si děti prohlédly kostýmy,
obrázky, kulisy a fotografie ze známých pohá -
dek a měly možnost si v jednotlivých oddě-
leních vyslechnout ve sluchátkách nejrůznější
pohádkové písničky.

Děti si domů odvezly velké množství zážit -
ků z muzea hudby i ze sluncem prosvětlené
procházky po Karlově mostě!

Mgr. V. Pokorná

Testy ČŠI z matematiky
V měsíci listopadu proběhlo výběrové zjiš -

ťování výsledků žáků 2017/2018 9. ročník –
matematická gramotnost. Položky testu byly
rozděleny do tří tematických částí – počítání
s čísly, slovní úlohy, geometrie.

S radostí konstatujeme, že naši žáci se ve vý -
sledcích dostali nad celorepublikový průměr.

-ved-

Šplhání
První prosincový pátek již tradičně patří

nejlepším šplhačům z blízkého i vzdáleného
okolí. Setkávají se v tělocvičně ZŠ Řečany a pra -
videlně udivují svými výkony a soutěživostí.
Letošní ročník se reprezentantům naší školy
obzvlášť vydařil. Ve svých kategoriích se na
stup ních vítězů umístili Štěpán Dušek, Kate-
řina Kubištová, Káťa Šandová, Bára Pilná, Fi-
lip Jezdinský, Monika Erbanová a Eva Říhová.
Celkové druhé místo v kategorii družstev je
skvělý úspěch a především přední umístění
v nejmladších kategoriích je příslibem pro dal -
ší ročníky. PaedDr. M. Souček

Výlet žáků pátých tříd
Za vánoční atmosférou se vydali žáci pátých

tříd do Krňovic u Třebechovic pod Orebem.
V roce 2002 tu totiž vznikl skanzen historických
staveb a zemědělských usedlostí s dobovými
expozicemi. 

V první části programu si žáci prohlédli
vá nočně vyzdobený skanzen. Dozvěděli se,
jak lidé žili a prožívali Vánoce v dřívějších do-
bách. Žáci navštívili kovárnu, vánočně vyzdo-
bená ves nická stavení či původní mlýn. 

V druhé části programu žáky čekala vlast-
ní výroba perličkových ozdob. Žáci se sezná-
mili s historií výroby tradičních perličkových
ozdob, která sahá do 19. století. Jejich výroba
je českým unikátem. Žáci si jednu ozdobičku
sami vyrobili a odvezli na památku domů.

A jak už bývá zvykem, nechyběla ani mož-
nost zakoupit si vánoční suvenýr.

Výlet se všem velice líbil a exkurzi vánoč-
ně vyzdobeného skanzenu můžeme vřele do -
poručit.

Mgr. M. Andresová a Mgr. P. Hájková

Dějepisná olympiáda
Škola pořádala dějepisnou olympiádu pro

žáky 8. a 9. tříd. Soutěž vyhlašuje Národní in-
stitut pro vzdělávání. Letos to je již 47. ročník.
Bylo stanoveno téma „To byla první republika
aneb Československo v letech 1918–1938“.
Období první republiky je probíráno v 9. roč-
níku. Mohlo by se tedy zdát, že žáci 8. tříd
jsou znevýhodněni. Znalosti byly zjišťovány
formou testu. Otázky a úkoly se týkaly osob-
ností, významných událostí, kultury a hospo-
dářství. Nechyběla ani práce se slepou mapou.
Výsledky předčily očekávání. Z 18 žáků první
místo obsadil Jiří Petřík z 9. B. Jako druhý se
umístil David Tichý z 8. A, na krásném třetím
místě skončil Aleš Vokál z 9. A. I ostatní sou-
těžící prokázali velmi dobré znalosti. Škola
děkuje všem účastníkům za zájem o historii
a přeje jim další úspěchy!

Mgr. M. Bucanová

Lego v informatice
V minulém roce jsme pro žáky, kteří si zvo -

lili volitelný předmět informatiku, pořídili pro
výuku robotiky stavebnici Lego Mindstorms.
Postupně se v hodinách naučili, jak robota za
pomoci velkých motorů rozpohybovat, jezdit
vpřed a vzad, dokonce i zatáčet. Poté zapojili
různé senzory a učili robota zastavit před
překážkou, na čáře určené barvy, přehrát zvuk
či vypsat na displej nějaký text. Postupně jsou
úkoly komplikovanější a žáci v malých sku-
pinkách hledají cesty, jak se s nimi vypořádat.
V současném technicky zaměřeném světě se
jim tato schopnost bude jistě hodit.

Mgr. P. Chotěborská
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Tříkrálová sbírka
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují na začátku ledna Tříkrá -

lové sbírky. Letos dostali důvěru 54 žáci ze sedmých, osmých a devá -
tých tříd. Skupinky koledníků navštívili v průběhu čtyř dnů nejen
Přelouč, ale i 21 okolních obcí. Celkový výtěžek letošní sbírky byl ješ -
tě vyšší než loni: 270 822 Kč. Naši žáci se o to zasloužili velkou mě-
rou a za to jim patří upřímné poděkování.

Zdravohrátky
V rámci projektu Zdravohrátky navštívili v prosinci vybraní žáci

II. stupně Střední zdravotnickou školu v Pardubicích. Na šesti spe -
ciálních stanovištích s názvy Zdravé zoubky, Prevence AIDS, První
pomoc, Zdravý životní styl, Nebát se pomoci druhým a Čisté ru -
ce si žáci vyzkoušeli základy první pomoci, správnou péči o zuby, se -
známili se s prevencí chorob a s pomocí handicapovým občanům
a připomněli si zásady správné životosprávy.

Burza středních škol
Dne 9. 1. odpoledne probíhal ve všech třídách informační den.

Rodiče žáků II. stupně měli zároveň možnost navštívit burzu střed-

ních škol. Zástupci pozvaných škol z Přelouče a okolí prezentovali
různé učební a maturitní obory a odpovídali na konkrétní otázky
žáků a rodičů. Návštěvníci se mohli seznámit celkem se 40 obory.
O akci projevili zájem nejen rodiče a žáci, pro které je rozhodování
o dalším studiu nejaktuálnější, ale i žáci osmých a sedmých tříd. 

Prevence není nikdy dost
Na konci listopadu se žáci devátých tříd zúčastnili interaktivní-

ho preventivního programu „Hrou proti AIDS“. Připravili ho pro ně
studenti Střední zdravotnické školy v Pardubicích. Děti se formou
soutěžní hry na šesti stanovištích seznámily s problematikou nemo -
ci AIDS. Cílem akce bylo žáky nenásilně poučit a dovést je k přesvěd -
čení, že zdraví člověka spočívá zejména v zodpovědném chování kaž -
dého jedince. Program se žákům líbil a ocenili, že byl prezentován
mladými lidmi. 

Olympiády 
V prosinci a v lednu probíhala školní kola olympiád v českém

a anglickém jazyce, v zeměpise a dějepise. Ti nejlepší budou naši ško -
lu zastupovat v kolech okresních. Některé soutěže již proběhly, další
se budou konat hned na začátku února po jednodenních pololetních
prázdninách. Přejeme všem hodně štěstí.

Ohlédnutí za dalšími lednovými akcemi
•  program prevence sociálně-patologických jevů pro 8. ročník –

sdružení Semiramis
•  divadelní představení „Richard III.“ v rámci předplatného ve VČD
•  lyžařský výcvik v lyžařském areálu Severák v Jizerských horách pro

7. ročník
•  nocování 3. B a 4. C ve škole

2/18
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Pravidelná činnost
Florbal II.

Nejmenší florbalisté se schází
v tělocvičně gymnázia a SOŠ kaž -
dý čtvrtek od 17 hod. Sportovci

se učí základům hry, provádí po-
silovací cviky, zdokonalují se v po -
hybu po hřišti a učí se vzájemné
spolupráci. Kroužek je stále ote-
vřen novým zájemců. Skvělým
lek torem je Radim Krejčík.

Vaření I., II., III.
Velice nás potěšil zájem o krou ž -

ky vaření v tomto školním roce.
Pro velký zájem byli účastníci roz -
děleni do tří skupin. Dvě skupi-
ny pod vedením Blanky Leksové
přichází v úterý odpoledne, třetí

skupina pod vedením Barbory
Hrdé ve čtvrtek odpoledne.

Mladí zájemci o proniknutí do
tajů kulinářského řemesla se učí
základy vaření a pečení a dalším
kuchařským dovednostem. 

Vánoční besídka
Besídka se konala 20. 12. 2017

v hlavním sále DDM. Do progra-
mu přispělo krátkým představe-
ním na vánoční tématiku divadlo
L.E.D. pod vedením Jardy Pavlíka
a Evy Chvojkové, flétničky pod
vedením Blanky Leksové zahrály
vánoční koledy a nakonec jsme
si společně zazpívali se skupinou
Vodfrk. Největší odměnou byl
ma lý dáreček od Ježíška, které na

úplný závěr nalezl každý vystu -
pující účastník besídky pod vá -
noč ním stropmečkem.
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Koncert dechového orchestru
12. 12. se v prostorách Občanské záložny

uskutečnil tradiční vánoční koncert Decho-
vého orchestru ZUŠ Přelouč. Pod taktovkou
Michala Chmelaře předvedl publiku v první
půli náročný koncertní repertoár, který chystá
na únorovou mezinárodní soutěž v Praze. Dru -
há polovina koncertu se nesla již více v před-
vánočním duchu. Sólistka Marie Novotná, uči -
telka naší ZUŠ, zazpívala například Dvořákovy
Biblické písně, v podání Michaela Šulce zazně -
la Večerní nálada pro sólovou baskřídlovku.
Publikum ocenilo výkon orchestru i sólistů
dlou hým potleskem.

Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata jsou projektem České-

ho rozhlasu, při kterém se plní přání opuštěným
seniorům. Právě Český rozhlas oslovil náš de-
chový orchestr s nabídkou uspořádání dvou
koncertů. Jelikož by se celý orchestr do prostor
domovů pro seniory nevešel, vydali jsme se
v neděli 17. 12. 2017 do Domova pro seniory
U Bažantnice v Heřmanově Městci a do Drach -
tinky v Hlinsku pouze s našimi komorními sou -
bory a sólisty. Svým vystoupením jsme udělali
velikou radost všem, kdo se na nás přišli po -

dívat. Senioři si s námi s chutí zazpívali koledy
a zaposlouchali se do krásných melodií. Repor -
táže z koncertů bylo možné slyšet na Českém
rozhlase Pardubice. 

Radka Chmelařová

RYBOVA MŠE PODRUHÉ
Těsně před vánočními svátky, ve čtvrtek

18. prosince, se v evangelickém kostele konalo
provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ry-
by. Pěvecký sbor byl – stejně jako v loňském
ro ce – složený z žáků našich pěveckých sborů,
pedagogů školy a mnoha přátel, o orchestrál-
ní party se podělili pedagogové školy a hosté
z Komorní filharmonie Pardubice. Celou přípra -
vu a vlastní provedení měla na svých bedrech
skvělá dirigentka Mgr. Veronika Pokorná, díky
níž mohla po roce opět Přeloučí znít asi nej -
krás nější česká vánoční skladba. 

Petra Lojínová

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Na závěr Tříkrálové sbírky, kterou každoroč -

ně pořádá Charita, se tradičně koná Tříkrálo-
vý koncert jako poděkování všem dobrovolní -
kům i těm, kteří do sbírky přispěli. Ten letošní
se konal v neděli 14. ledna a představili se na
něm žáci hudebního oddělení naší školy a pě-

vecký sbor Ohniváček. Je nám ctí, že můžeme
být součástí této celonárodní akce a svým po -
dílem přispět pro dobrou věc. 

Petra Lojínová

VÁNOČNÍ KONCERTY SBORŮ
Pokud může někdo tvrdit, že v rámci ad-

ventního času vystupoval téměř každý den,
pak to jsou žáci pěveckých sborů naší školy.
Nekonečná šňůra vystoupení začala 6. pro-
since Adventním koncertem a ukončena byla
v sobotu 23. prosince zpíváním pod vánočním
stromem. Děti odvedly obrovské množství prá -
ce a chovaly se jako skuteční profesionálové.
Děkujeme nejen všem malým zpěvákům, ale
samozřejmě také jejich rodičům, prarodičům
a dalším, kteří s námi tyto akce absolvovali a po -
máhali nám.

Petra Lojínová

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ 
ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

INFORMUJE
GYMNÁZIUM – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

A INFORMAČNÍ ODPOLEDNE
79-41-K/81  Gymnázium – PRIMA                     (pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81  Gymnázium – KVINTA                   (pro žáky 9. tříd ZŠ)

8. 2. 2018  15.00–18.00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Naše gymnázium se i letos zapojilo do Tříkrálové sbírky České ka -

tolické charity, která na Přeloučsku probíhala v prvním lednovém týdnu.
Dvanáct gymnazistů doprovázelo mladší koledníky ze základních škol
a přispělo tím ke zdárnému průběhu této největší dobrovolnické akce
u nás. Všem těmto ochotným studentům patří velký dík. 

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE
Ještě před Vánocemi se konalo školní kolo olympiády v německém

jazyce pro žáky VG. S osmi němčináři,
kte ří nejlépe zvládli poslech, jsme se se-
šli v úterý 19. prosince ve 12 hodin. V úst -
ní části soutěže žáci hovo řili na zvolené
konverzační téma a popisovali obrázek. 

Do okresního kola nakonec postoupili Andrea Lhotová ze sexty a Lu -
 káš Vorel ze septimy. Na třetím místě skončila septimánka Tereza Zvoníč -
ková. Všechny účastníky olympiády moc chválíme, děkujeme jim za akti -
vitu a přejeme mnoho úspěchů a zábavy při studiu německého jazyka.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ KRKONOŠE I. „Z pohádky do pohádky“ 

P ím stský tábor II. KRKONOŠE II. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Závazné přihlášky na poby-
tové i příměstské tábory si
můžete vyzvednout v DDM
od 1. 2. 2018, na požádání za -
 šleme na Váš email.
Vypl něnou přihlášku ode -
vzdej te v DDM v co nekrat -
ším termínu, kapacity všech
táborů jsou omezené!
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Díky aktivní dotační politice, kterou vyko -
návají zaměstnanci ČRS, z. s., MO Přelouč, zí-
skala rybářská organizace z Operačního pro -
gra mu Rybářství finanční podporu na projekt:
Pořízení vybavení pro ČRS, z. s., MO Přelouč.
Jedná se o pořízení malotraktoru s přídavný mi
stroji a pořízení přístroje na zjišťování kvality
vody v celkové hodnotě 1 035 162 Kč. ČRS, z.s.,
MO Přelouč se na této celkové částce spolu -
podílí pouze 50 %.

Nový malotraktor s přídavnými stroji bu-
de sloužit nejen ke kosení travní vegetace, ale
i k přepravě různých materiálů. Souhrnně
usnad ní práci pracovníkům rybářského sva-
zu při kosení travní vegetace, poněvadž tyto
fyzicky náročné práce se prováděly pouze křo -
vinořezy. Využije se i během přikrmování ryb,
přihnojování rybníků a celkově se zlepší pro-
vozní péče o chovné rybníky, na kterých hos -

podaří ČRS, z. s., MO Přelouč. Dalším aspek-
tem pořízení malotraktoru s přídavnými stroji
je kosení travní vegetace i v rybářských revírech.
Tím dojde k lepšímu zpřístupnění oblíbených
rybářských lokalit pro sportovní rybáře.

Přídavné stroje tvoří příkopové rameno,
které je plně vybavené pro náročnější podmín -
ky, s dosahem od osy traktoru do vzdálenosti
4,2 m. Rovněž byl pořízen svahový mulčovač
se záběrem 165 cm.

Dalším cílem projektu je pořízení kvalitní -
ho přístroje na zjišťování aktuální kvality ryb -
niční vody, zvláště pak základních fyzikálně-
-chemických parametrů – teplota vody, obsah
kyslíku, stav pH. Naměřené parametry přímo
chovateli ryb napoví, zda se v daném chov-
ném rybníce například omezí krmení, popří-
padě se sníží nebo zvýší krmná dávka, nebo
v zimním období při poklesu stavu kyslíku

poukáže na nutnost zesílení přítoku vody do
rybníků či rybářských revírů (pokud rybníkář
má tzv. „vodu v ruce“) nebo se přistoupí k tvor -
bě prohlubní po vytvoření pevné (pro pohyb
bezpečné) vrstvy ledu vedoucí k nastartová -
ní procesu fotosyntézy, tedy procesu tvorby
kyslíku ve vodě.

Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS, z. s., MO Přelouč

DROBNÉ KAMENNÉ
PAMÁTKY PŘELOUČSKA

Boží muka 
mezi Cholticemi a Stojicemi

Tzv. církevní památky se nachází téměř všu -
de: ve městech, na vesnicích, u cest, ve volné
krajině, na polích, loukách, v lesích. Nejčastěji
se setkáváme s křížky, božími mukami apod.
Krásná boží muka se nachází u silnice mezi Chol -
ticemi a Stojicemi po pravé straně ve směru na
Stojice.

Jedná se o kamenný sloup postavený na pa -
měť moru v roce 1713. Hlavice sloupu je ze tří
stran zdobena dvouramennými reliéfními kří -
ži a z jedné strany se dochovala hlubší nika
(zřejmě pro obrázek). Na vrcholu sloupu se
nachází kardinálský kříž. Kromě zbožné úcty
však tato památka (od roku 1958 chráněná)
zažila v roce 2005 i útok vandala, který muka
rozbil na kusy. V roce 2006 byla po rekonstruk -
ci navrácena zpět.

Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Vánoce se překulily, vstoupili jsme do no -
vého roku a i my pokračujeme v našem krouž -
ku. Blíží se konec prvního pololetí a rádi by-
chom se s vámi podělili o to, co se naši šikovní
vědátoři naučili a co je bude čekat v druhém
pololetí.

Na začátku každé hodiny čekala na kluky
teorie. Pan Ohm a Kirchhoff, dvě významná
jména, o kterých bylo slyšet téměř pořád a bez
nich by to hlavně nešlo. A poté se šlo hned
trénovat. Merkur, šroubování matiček s pod -
ložkami a práce s programovacím robotem
byly hlavní hry pro vypilování zručnosti.

Ke konci listopadu se naši vědátoři jeli
podívat do elektrárny Chvaletice. O tom, že
se dozvěděli mnoho zajímavých informací,
se nemusíme rozepisovat, ale obří chladicí
věže a rozměrná potrubí ohromily všechny.
Dostali se také na velíny, ze kterých je ovlá-
dáno celé zařízení, které vyrobí až neskuteč -
ných 820 000 kW každou hodinu. Myslíme,
že děti budou mít dlouho o čem vyprávět.

Po Vánocích se malí vědátoři vrátili odpo -
čatí a plní energie. Na nic se nečekalo a ihned
se začalo s dalším poznáváním. Tentokrát se
naučili měřit elektrické napětí a pájet.

A co přinese malým vědátorům druhé
po loletí? 

Obohatili jsme náplň kroužků „kultur-
ně-vědeckým“ okénkem, ve kterém pouta -
vou formou pomocí kvízů a testů poučíme
naše malé vědátory o něčem zajímavém.
Připravujeme další dvě místní exkurze, kte-
ré proběhnou, podobně jako ta do elektrár -
ny, v době kroužků. 

Dále pracujeme na prázdninovém tábo-
ře, který bychom rádi provedli příměstskou
formou v průběhu letních prázdnin. V rám -
ci tábora navštívíme Elektrárnu Dlouhé strá -
ně a Uhelné safari. Další program by se ode -
hrával v přírodě a bude zaměřený na její
poznávání.

Na závěr bychom velice rádi poděkovali
panu Jaroslavu Horákovi a celému týmu, kte -
ří se malým vědátorům věnují. Také děkuje -
me společnostem SUMO s.r.o., Sev.en EC, a.s.,
Mykabo spol. s r.o. a StavbyPro s.r.o. za pod-
poru. 
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Kroužek Energie jinak má první pololetí za sebou! Nový přírůstek pro Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizaci v Přelouči

Pionýrská skupina Přelouč
jako každoročně pořádá

letní tábor 
v Budislavi u Litomyšle

v termínu 

14. 7. – 28. 7. 
2018.

Cena 4 200,- Kč, přihlášky se budou
vydávat 3. a 4. 4. 2018 od 16.00 ho -
din do 18.00 hodin na adrese:
Marie Mikešová, Cho ceňská 1187,
535 01 Přelouč, telefon 603 517 946.

Letní tábor 
Pionýrské skupiny Pøelouč

2018

Řeka Labe rozděluje Přeloučsko na dvě odliš -
né části. Krajina na pravém břehu je rovinatá,
jen kolem Vápna, Žáravic atd. Trochu zvlněná.
Na levém břehu je to trochu jiné, vše je ovlivně -
no severní částí Železných hor.

Jižně od obce Dolní Raškovice protéká Je-
níkovický potok údolím. Svojí erozivní činnos -
ti zde vytvořil skalní útvar, který spíše připomí -
ná jeskyni. Při detailním zkoumání a měření
geomorfologové věnující se tzv. pseudokrasu

konstatovali závěr, že se jedná o skalní převis.
Měřením se zjistila největší hloubka do skal-
ního masívu 2,5 m.

Mnohý čtenář si řekne, nojo pouhý převis.
Podíváme-li se do mapy a projdeme si pořád-
ně krajinu okresu Pardubic, tak zjistíme, že
s po dobným útvarem se v jiné části okresu ne -
setká me. Proto je také skalní převis u Dolních
Raš kovic jedním z klenotů přeloučské přírody. 

J. Rejl

KLENOTY PŘELOUČSKÉ PŘÍRODY
Skalní převis u Dolních Raškovic
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ZPRÁVY Z JAKUB KLUBU
V měsíci lednu jsme zahájili preventivní pro -

gram na téma „Nic mě nepřemůže“. V tom -
to tématu pokračujeme i v měsíci únoru. Je
zaměřeno na různé závislosti. Ať už se jedná
o závislosti na alkoholu, drogách, kouření
ne bo také na PC, je nutné, aby děti znaly
možná rizika s nimi spojená. Připravenými
aktivitami jim budeme přibližovat reálný
obrázek toho, co závislost může být a co mů -
že způsobovat, ukážeme jim tedy obě stra-
ny mince.

V lednu děti plně vyzkoušely všechny dá -
rečky, které jim nadělil Ježíšek. Již si vytvořily
voňavá a třpytivá mýdla, vybarvovaly hravé
te tování a pletly šály na pletacím stroji. V klu -
bu se také věnujeme sportu a děti si v sou-
časné době oblíbily tzv. líný tenis. V lednu
jsme dětem pomáhali při plnění školních
po vinností a zaměřili jsme se na vylepšení
prospěchu na vysvědčení. V únoru pak hned
na vážeme na to, co se dětem nepovedlo a bu -
deme pracovat na tom, aby konec školního
roku byl lepší. V únoru se slaví svátek sv. Va-
lentýna. Přestože se nejedná o český svátek,
i u dětí je velmi oblíbený. Protože chtějí ob-
darovat třeba své rodiče, tak jim rády vyrábí
různá srdíčka a jiné dárky. 

Jaro už máme pomalu za dveřmi, proto
začneme připravovat jarní výzdobu našeho
klubu. Během února tedy budeme opět tvo -
řit spolu s dětmi něco pěkného.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
V únoru připravujeme Kurz komunika-

ce a základů psychologie pro nové dob -
rovol níky s Mgr. Evou Bicanovou. Kurz bude
probíhat v sobotu 17. února 2018 v čase
8.30-14.00h v Jakub klubu. Kurz je určený
pro nové dobrovolníky i ty, kteří o dobrovol -
nictví přemýšlejí. V případě zájmu nás kon-
taktujte na tel. 731 402 371. Kurz je zdarma.
Otevřené setkání dobrovolníků s hostem po-
slední čtvrtek v měsíci se nekoná, teď bude-
me mít supervizi, která je pouze pro dobro-
volníky. 

STATISTIKY NAŠICH SLUŽEB
ZA ROK 2017

Leden je měsíc, kdy píšeme závěrečné
zprá vy za všechny služby a musíme vyúčto-
vat všech ny dotace, granty a dary. I když je
v naší práci nejdůležitější kontakt s lidmi,
i čísla nám něco vypovídají. Celkem nás v or -
ga nizaci pracuje 7, z toho je jedna kolegy -

ně na rodičovské dovolené a další 4 spolu-
pracovníky máme na dohodu o provedení
práce.

JAKUB KLUB – celkem máme 43 uživatelů
služby (mají individuální plán) a 36 zájemců
o službu. Kapacita služby je 15 dětí v jednom
okamžiku a služba je určena pro věk 6–15 let. 

Podpora rodiny – během roku jsme v teré -
nu pracovali s 22 rodinami, kde bylo celkem
29 dospělých a 57 dětí. V ambulantní formě
to bylo 13 uživatelských rodin a 16 zájemců
o službu. Kapacita služby je 16 rodin. 

Podpora pro pěstouny – spolupracovali jsme
s 15 pěstounskými rodinami, z toho se během

roku 3 rodiny odstěhovaly. V roce 2017 jsme
uzavřeli 7 nových dohod o doprovázení pěs-
tounů.

Dobrovolnické centrum – v programu Dob -
 rovolníci v Domově u fontány bylo aktiv-
ních 25 dobrovolníků a celkem odpracovali
497 dob rovolnických hodin, 332 návštěv.
V programu Dobrovolníci u nás (Jakub klub,
charitní šatník, programy pro seniory) bylo
aktivních 14 dobrovolníků a celkem to bylo
489 dobrovolnických hodin. Děkujeme! 

Půjčovna kompenzačních pomůcek –
využilo 20 lidí a celkem si půjčili 29 pomůcek.
Dalších 12 zájemců jsme odkázali na velkou
půjčovnu Oblastní charity Pardubice. 

ú
n

o
r 

2
0

1
8

2/18

Napsali nám 
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

22

Milí občané Přelouče a okolí, začal únor,
nový rošt vychází v den Hromnic, a již má-
me zvoleného nového pana prezidenta. Dě -
ti mají pololetní prázdniny, a přinášejí domů
vysvědčení, a studenti začnou nový semestr.
Na Hromnice se setkávají s biskupem v ka-
tedrále řeholníci a řeholnice a slaví den Bo-

hu zasvěcených osob. Podle svatého Lukáše
na 40tý den přináší Josef a Maria do chrámu
Ježíška, aby jej představili Pánu, dle Mojžíšo -
va zákona přinesli oběť hrdliček a vykoupili
prvorozeného syna. Ježíš je Bůh, který v Jeru -
zalémském chrámě přichází do svého, jde
přece o jeho Otce. Víme, že když se ztratil
v chrámě a rodiče jej hledali, odpověděl:
„Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli,
že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“
Lukáš 2,49. Na Hromnice ale připomínáme
proroky Simeona a Annu, kteří jsou vedeni
Duchem Svatým a setkají se s Ježíškem a za -
ple sají radostí. Tuto radost prožívá každý
člo  věk, když se s Ním setká, se zdrojem světla
a života. Svíce se světí proto, že Ježíš je svět-
lem světa, a přijde-li black out, bouře a výpa -
dek proudu, svíčka je vždy dobrá. 14. února
začíná doba postní a v tento den se čím dál
více připomíná svatý Valentýn, jakožto svá-
tek zamilovaných. Zde je krátký životopis
z katolického webu: 

V Římě byl knězem za panování císaře
Claudia II. Gothica (268–270) a původně byl
dle legendy lékařem. Podle císařova názoru

ženatí muži prý v armádě nepodávali tak
dobré výsledky jako svobodní a z toho dů-
vodu budoucím vojákům zakazoval vstup do
manželství. Valentin však zamilované tajně
sezdával. Odtud může pramenit vztah k svát -
ku zamilovaných.

Za to a hlavně pro svou víru byl předve-
den před císaře, aby se zodpovídal ze všeho,
co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho
císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, od-
pověděl: „Tito bohové jsou samá nečistota
a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh, a pakliže mu
uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš
nad nepřáteli.“ Císař by se snad nechal i pře-
svědčit, zejména když byl zároveň utvrzo-
ván v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše
a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová
upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí to-
mu bylo jinak. Císař předal Valentina náměst -
kovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby
zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam mod -
lil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Va -
lentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: „Je-li
tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať
skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři
opět dá zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na
oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu
spatřila světlo. Protože začala vidět, Aste -
rius s celou rodinou uvěřil v Krista a požá-
dal o sv. křest. Valentin je před křtem naučil
pravdám víry a potřebným znalostem. Zprá -
vy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se
roznesly po městě. Křesťané se radovali, po -

hany pojal hněv a zaútočili na soudcův dům.
Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli
na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Ohlášení Velikonoc 
a pohyblivých svátků

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme
vám, že tak jako nám Boží milosrdenství
dopřálo radovat se ze slavnosti Narození
Páně, budeme se radovat také ze Vzkří-
šení našeho Spasitele.

Na den 14. února 2018
připadne letos Popeleční středa 
a začátek posvátné doby postní.

Dne 1. dubna 2018
budeme s radostí slavit 

Zmrtvýchvstání našeho Pána 
Ježíše Krista,

Dne 10. května 2018
bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 20. května 2018
slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 31. května 2018
slavnost Těla a krve Páně a

dne 2. prosince 2018
první neděle adventní, očekávání 

příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků.
Amen.

Svatý Valentýn – 14. únor – Popeleční středa

Svatý Mikuláš v kostele
Na druhý ročník setkání s Mikulášem v kostele se sešlo snad 65 dětí s rodiči. A protože

Mikuláš byl nejenom dobrého srdce a pomáhal lidem, ale také vedl lidi k Bohu, k Ježíšovi.
A o to nám jde, mluvit o Ježíšovi, setkat se sním a přivádět k němu i druhé. 

Přeji vám všem požehnaný únor, pěkný masopust, plesejte na plesech i v Bohu. Hodně
zdraví a pak i požehnaný půst         přeje váš P. Pilka Lubomír.

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

Ve dnech 4.–7. ledna 2018 navštívili ko led -
 níci v Přelouči a okolních 50 obcích domác-
nosti s koledou, pokladničkou a novoročním
přáním. Celkem se do organizování sbírky v na -
šem regionu zapojilo přes 350 ko ledníků. Přes -
né číslo nemáme, protože v některých obcích,
například v Cholticích, se přihlásilo 38 dětí na
nahlášený počet 7 skupinek. Během koledo-
vání se pak jako králové střídaly. Stejně i ve
Zdechovicích se koledo vá ní zúčast nili všichni
spolu s panem ředite lem Mgr. Ma zalem a prů -
běžně se děti střídaly v kostýmech 2 skupinek
Tří králů. Náš odhad je 350–400 ko ledníků
a asi 60 dospělých. Moc si vážíme jejich pomo -
ci, protože díky jejich nasazení a nadšení je
výtěžek opět rekordní. 20 % navíc oproti loň-
sku bylo velkým překvapením! 

Naše poděkování patří také vedení ZŠ Ma -
sarykovo náměstí a ZŠ Smetanova za spolu-
práci při zapojení žáků do této akce. Ve čtvr tek
i v pátek bylo dopoledne v Jakub klubu v jed-
nu chvíli 50 koledníků, kteří čekali na vy slání.
I když nás tam bylo plno, atmosféra byla pří-
jemná a všichni byli hodně pohodoví. Dokon -
ce jsme několik zájemců o koledování o ví ken -
du museli zklamat, protože na obcích bylo na
víkend již vše připraveno s plným po čtem dětí.

Možná jste již v médiích zaregistrovali pří -
 běh našeho koledníka Tomáše z Rohovládo vé
Bělé. Se svojí skupinkou během koledová ní

zvonil na jednoho ze svých sousedů. Ten ne -
rea goval, a tak vstoupili do domu, jelikož ne-
bylo zamčeno. Starého pána našli ležet na zemi
a pravděpodobně tam ležel dlouho. Rychle
zavolal svého tátu, který je taky dobrovolným
hasičem jako i celá tato skupinka koledníků.
Společně dali pána do stabilizova né polohy
a zavolali další pomoc. Pán byl ihned odvezen
do nemocnice a skupinka dál koledovala. To-
máš tímto statečným činem doká zal, že dneš -
ní mladí lidé jsou vnímaví k druhým, jsou
ochotni pomoci Charitě i rych le poskytnout
pomoc starému člověku, který je v ohrožení
života. Byl to pro nás všechny silný zážitek. 

Tradičním zakončením sbírky byl koncert
žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba. Úvod ní
koledu My tří králové jdeme k vám v podá -
ní pěveckého souboru Ohniváček si zazpíva -
li všichni přítomní. Celé hudební vystoupení
i dalších 20 mladých umělců bylo krásnou
teč kou za celou akci. 

Děkujeme všem, kdo se do příprav a rea li -
zace sbírky zapojili a také všem, kteří jste ko-
ledníky přijali a přispěli do jejich pokladniček.
O využití těchto finančních prostředků bu -
de me průběžně informovat. Podrobné vý -
 sled ky sbírky jsou k dispozici na našem webu,
na www.trikralovasbirka.cz a na webu města
Pře louč. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka 

INFORMACE Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018
Výtěžek opět rekordní – děkujeme za vaši štědrost!
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Rok 2018 je rokem stého výročí první
světové války. To je jistě vhodná příležitost
vzpomenout na smutná léta 1914–1918.
O průběhu tohoto období v samotné Pře-
louči informuje dokonale třetí díl Dějin měs-
ta Přelouče, my se v několika článích nyní
zaměříme na málo známou stránku války,
a sice na oběti z řad přeloučských účast-
níků. Téměř v každé vesnici a městě mají
pomník obětem první světové války. Také
u nás v Přelouči máme od roku 2009 památ-
ník padlých, i když bez uvedení konkrétních
jmen. Je věnován zakladatelům Českoslo-
venské republiky a legionářům. Částečně
je padlým věnován od roku 1922 i pomník
u evangelického kostela a také pamětní des -
ka na budově sokolovny.

Jména padlých vojáků průběžně zazna-
menával již kronikář Josef Ledr v příslušných
zápisech přeloučské kroniky z let 1914–1918
(evidoval jich 44). Posléze vznikl i krátký
seznam uložený do přeloučské muzejní do -
kumentace, ten však obsahuje pouze dva-
atřicet jmen. V Dějinách města Přelouče od
Josefa Ledra je uváděno 53 jmen. To je však
na Přelouč, která měla v roce 1910 3808 oby -
vatel, velice málo. Zjistit, kolik mužů bylo
do války přesně odvedeno, je poměrně ob-
tížné říci. Můžeme se pokusit o hrubý odhad.
Pře louč měla při posledním předválečném
sčí tání lidu v roce 1910 3808 obyvatel, z to-
ho 1859 mužů. Vylou číme-li starce, mla dé
chlapce a nemocné,
mohlo být v letech
1914–1918 odvede-
no z Přelouče po stup -
 ně několik set mužů,
určitě ale méně než
tisíc.

Zároveň je poměr -
ně obtížné stanovit
si metodiku výpisu.
Autoři tohoto člán-
ku do něj zahrnuli
vo  jáky, které lze bez -
peč ně zařadit do Pře -
louče (mohli se zde
narodit, mít domovskou obec nebo být
občany měs ta), či nelze jejich vztah k Pře-
louči vyloučit. Dále je nutné zdůraznit, že
až na výjimky v seznamu nefigurují jména
vojáků, kteří žili v okolních vesnicích. Podle
seznamu, který vy tvo  řili společně autoři
tohoto člán ku na zákla dě dlouholetého
výzkumu Fran tiška Steklého, archivních

pramenů a online zdro jů, máme archiv  ně
doloženo zhruba sto padlých vojáků ra-
kousko-uherské armády pocházejích z Pře -
louče. Podle místního a ča sového určení
lze do jisté míry sledovat, kde se odehrá-
valy největší boje, kterých se účast nili pře-
loučští muži. Obvykle je u jmen jen datum
a místo úmrtí a pluk, do kterého byli za-
řazeni, někdy však nalezneme i bližší po-
drobnosti. Bylo-li to možné, pokusili se
autoři dohledat současné názvy obcí. Při -
hlédneme-li k množství padlých a váleč né -
 mu chaosu, nelze vyloučit chyby a přepisy
v archivních materiálech (někdy např. bý-
vá Přelouč zaměňována s obcí Přelovice).
Nahlédněme tedy do světa smutných udá -
 lostí první světové války, které se nějakým
způsobem dotkly téměř každé přeloučské
rodiny.

Pro vojáky vše začalo 26. července 1914,
kdy byla vyhlášena částečná mobilizace. Již
v den vyhlášení odjeli první muži do 39 let.
Nejvíce (150–160) jich ale odjelo 27. červen -
ce kolem šesté hodiny večerní. Odjížděli
vla ky oběma směry (na Prahu i Českou Tře -
bo vou). V dalších dnech odvody pokračo-
valy a Dobrovolný ochranný sbor dámský
v srpnu dokonce organizoval pomoc vojen -
ským tran sportům (více viz článek M. Peš ty
Počátek první světové války: akce Dobro vol -
ného ochranného sboru dámského v Pře louč -
ském Roštu č. 7–8/2014).

Přeloučané byli nejprve nasazeni na vý-
chodní frontě v Haliči (v pramenech nalé-
záme u jmen padlých označení ruské bo-
jiště či Ruské Polsko, jedná se o historickou
oblast zahrnující zhruba území dnešního
jihovýchodního Polska a západní Ukraji-
ny), kam odešli spolu se svými pluky v dru -
hé po lovině srpna 1914. První oběti z řad

přelouč ských vojáků máme doložené již
k 28. srpnu 1914. V tento den padl např.
Václav Novák (*1877). Následovalo jej dal-
ších čtrnáct mužů, z nichž např. Josef Sed-
lák (*1882) padl 10. září na bojišti u Kraśni -
ku, kde v srpnu rakousko-uherská armáda
mimochodem dosáhla vítězství. Bohumil
Ráliš (*1892) a František Panchártek (*1883)
padli u Komarowa, kde se koncem srpna
svedla další známá bitva. U osmi z šestnácti
padlých v prvním roce války neznáme přesné
místo úmrtí, u tří dokonce ani bojiště (lze
však předpokládat haličské). Dva Přelouča-
né zemřeli v České republice – Jan Wippler
6. října v posádkové nemocnici v Olomou-
ci a Oldřich Šolta v prosinci v Přelouči na
zdravotní dovolené. Všichni Přeloučané
padlí v Haliči zemřeli nejspíše na území
dnešního Polska.

Použitá literatura a prameny (výběr):
Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign. Tm 14
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem.

Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926.
539 s.

NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce. 2. díl,
Na frontách velké války. Praha: Libri, 2006.
319 s.

TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny měs -
ta Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč: Měs -
to Přelouč, 2004. 307 s.

Státní okresní archiv Pardubic, fond Archiv měs -
ta Pardubice, Kniha pamětní 1836–1926

Online databáze Vojenského ústředního archi-
vu a „Databáze padlých účastníků 1. světové
války okresu Pardubice“ ing. Františka Steklé -
ho (http://www.nove-zizelice.cz/databaze-
-padlych-i-svetove-valky-okr-pardubice-
-a-okoli/)

Metodická pomoc (dr. Šárka Nekvapil Jirásková,
FF UPCE)

                            Mgr. Matěj Pešta 
                            a Ing. František Steklý
                           +420 731 697 085
                           muzeum@kicmp.cz
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3. Protektorát Čechy a Morava (1939–1945)
V Protektorátu fungovala česká státní sprá -

va, která byla podřízena německé správě. Ob-
dobně tomu bylo i v oblasti bezpečnostních
složek. Řídícím orgánem bezpečnostních slo-
žek bylo i nadále MV. Německé bezpečnostní
složky ale prováděly dozor a kontrolu na území
protektorátu. V podstatě byla zachována stejná
struktura jako v minulých letech. Až v roce 1944
byly všechny tyto složky včleněny do nově vznik -
lé protektorátní policie.

Státní policie byla rozdělena na 7 policejních
ředitelství a 5 policejních úřadů. V čele byl po -
licejní prezident (ten sídlil v Praze) a policejní
ředitelé (u ostatních ředitelství). Ti všichni byli
pak podřízeni ministru vnitra.

Policie jako taková byla nadále členěna na
složku uniformovanou a neuniformovanou.
V Čechách bylo šest velitelství uniformované
policie. Členové uniformované vládní policie
mohli při výkonu své pravomoci od každého
požadovat, aby uposlechl jejich nařízení, byli
oprávněni použít služební zbraně, a to v rámci
stejného oprávnění jako četnictvo. Mohli do -
kon ce požadovat součinnost státních orgánů.

Neuniformovaný sbor byl rozdělen na část
kriminální služby a zpravodajské služby. Kri-
minální policie byla členěna takto: kriminální
ředitelství, které bylo děleno na 4 kriminální
inspekce a ty pak na komisariáty. Jejich činnos-
tí bylo především vedení kartoték a policejních
spisů na různém stupni, dále řešili trestné činy,
vedli statistiku, dokonce prováděli preventivní
opatření proti zločinnosti. Kriminální oddělení
byla členěna obdobně jako ředitelství a prová -
děla obdobnou činnost a vedla obdobné kar-
totéky a spisy. Obecní kriminální policie (dříve
neuniformovaná obecní policie) měla k dispo -
zici pátrací listy a pomůcky.

Neuniformovaná policie také prováděla do -
zor nad prostitucí. Každá prostitutka měla do -
konce kontrolní knížku.

Co se týče platů, pro všechny policejní úřed -
níky platily stejné předpisy jako pro státní za-
městnance. Dělili se do dvou kategorií, a to na
úředníky a zřízence.

Úředníci se pak dělili do čtyř služebních tříd,
a to podle dosaženého vzdělání. Členové po-
licejních strážních sborů pak byli zařazeni jako
zřízenci. Ti byli v takzvané definitivě. Služební
poměr jim mohl být zrušen jen za přesně da-
ných podmínek.
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Výpis některých událostí
Dopravní nehoda

Dopravní nehoda na křižovatce u Penny
marketu vyřadila na delší období světelnou
signalizaci. Řidiče přemohl mikrospánek a ta-
to chvilka stačila k tomu, aby sjel ze silnice a za -
stavil se až o semafor. Naštěstí se mu nic vážné -
ho nestalo. 

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.:               466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail:         mp@mestoprelouc.cz

– neoznamovat akutní záležitosti, 
      které se musí řešit okamžitě

za městskou policii Leoš Slavík, DiS., 
                                      velitel MP Přelouč

Policie ČR – 
Preventivní rady občanům

Policisté Pardubického kraje by rádi obča-
nům v kraji připomněli důležité preventivní ra -
dy a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se ne -
stali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. 

Rádi bychom v tomto úvodním článku při -
pomněli čísla tísňových linek a postup při po-
dávání trestního oznámení. Začneme druhým
zmiňovaným tématem a to podáváním „trest -
ního“ oznámení. Oznámení na Policii České
republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze
poškozený), oznámení lze podat písemně ne-
bo ústně a samotné oznámení lze podat na kte -
rékoliv oddělení policie nebo na státní zastupi -
telství. Pokud vaše oznámení nemá charakter
neodkladného tísňového hovoru na lin ku 158,
můžete se obrátit na policisty z nejbližšího ob-
vodního oddělení policie. V naléhavých přípa -
dech můžete samozřejmě volat linku 158, kde
sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni oka-
mžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a ná -
sledné pomoci je dobré vědět základní údaje
k oznamované události, což jsou minimálně
tyto informace:
q  vaše jméno
q  adresa, odkud voláte, případně co nejbližší

upřesnění místa události

q  co se stalo
q  zda je na místě někdo zraněn nebo zda po -

třebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvod-

ní oddělení by si měl každý oznamovatel (po-
kud je to možné a tyto informace má) připravit
odpovědi na základní otázky typu CO se stalo,
KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY
k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke
skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spá -
cháno či způsobeno, PROČ se podle ozna mo va -
te le čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachate -
le, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.

Čísla tísňových linek zná téměř každý, nic-
méně pokud se něco stane a člověk je ve stre-
su, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevy-
baví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili
číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud
potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150.
Zdravotnická záchranná služba má linku tís-
ňového volání 155. 

Přejeme krásné zimní dny! 
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Pravidla 
silničního provozu 1

V letošním roce bych rád sérií článků upo-
zornil na některá často porušovaná ustanove -
ní zákona o silničním provozu a nerespektování
dopravního značení, pramenící buď z neznalos -
ti či mylného výkladu. Začněme koncepcí zá-
kona. Ten stanovuje podmínky v tzv. obecné
úpravě, což znamená, že dané pravidlo platí
vždy a všude, pokud v konkrétním místě, lo-
kalitě není upraveno jinak. Např. rychlost v obci
je zákonem omezena na 50 km/h, ale v někte -
rých úsecích může být místní úpravou (do -
prav ní značkou) snížena třeba na 40. Místní
úprava je nadřazena té obecné. Nastat může
ale ještě jiný případ, kdy v tomtéž úseku silni -
ce je rychlost přenosnou dopravní značkou
snížena např. na 30. Jedná se o tzv. přechodnou
úpravu provozu (na přechodnou dobu, třeba
z důvodu opravy silnice), kdy tato je nadřaze -
na i místní úpravě. Takže v tom úseku, nemů-
žeme jet rychlostí ani 50, ani 40, ale 30 km/h.
Vztáhnu-li tento princip na parkování, kdy
sto jí vozidla všude, kde je aspoň trochu místa,
ne může se řidič vymlouvat na to, že není v mís -
tě zakázáno stání, protože zde není zákazová
znač ka. Zákaz může plynout právě z úpravy
obecné, která vymezuje, že při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejmé-
ně 3 m pro každý směr jízdy, že vozidlo nesmí
stát před vjezdem na pozemní komunikaci
z pol ní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci, na přechodu pro
chodce, v nepřehledné zatáčce apod.

                      Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
                     dopravní specialista
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MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

POLICIE – vývoj na území dnešní ČR a Rakouska 

Padlí přeloučtí vojáci v první světové válce – 1. část

Odjezd vojáků z přeloučského nádraží na frontu v srpnu 1914

„Za účelem dokumentace a chystané
výstavy prosí autoři čtenáře o předání
svých vzpomínek na své blízké, zapůj-
čení fotografií, korespondence nebo
třeba deníků všech účastníků 1. světo -
vé války z Přelouče, popř. okolí.“

VÝZVA: 
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Leopold I. čtvrtý syn Ferdinanda III. v ná -
stup nické linii byl až na druhém místě. První
byl jeho starší bratr Ferdinand IV, který v ro-
ce 1654 náhle zemřel a pro Leopolda se náhle
otevřela cesta na trůn. Původně se měl Leo -
pold stát biskupem a velmistrem Řádu ně-
meckých rytířů. Otec mu ještě během svého
života zajistil uherský a český trůn. Uherská ko -
runovace se konala v červnu 1655 a česká v zá -
ří 1656. V roce 1658 byl Leopold I. ve Frankfur -
tu na Mohanem zvolen římským králem a též
korunován císařem. Leopold I. nebyl stvořen
k moci. Byl to člověk zbožný, ale osobně ne-
snášenlivý, byl vzdělaný a uměnímilovný, sám
nebyl špatným hudebním skladatelem. Za
Leopoldovy dlouhé vlády se monarchie pře-
tvářela v absolutistický stát. V řadách osob-
ností se na vídeňském dvoře objevili v letech
1669–1674 i příslušníci české šlechty – pře -
devším Václav Eusebius z Lobkovic, který řídil
politiku vídeňské vlády. 

Války s Francií a Osmanskou říší
Po třicetileté válce vyrostl Habsburkům

na Západě mocný soupeř – Francie a záro-
veň se objevila nová hrozba, další expanze
Osmanské říše. Válka s Tureckem propukla
v roce 1663, poté, co došlo v Sedmihradsku
k pohraničním sporům mezi Turky a tam-
ním knížetem Jiřím II. Rákoczim. Turci získa-
li převahu a pro nikli do uherského vnitroze -
mí. V září 1663 do byli Nové Zámky, vpadli na
slabě bráněnou Moravu a jejich krymsko-
-tatarští spojenci do otroctví tehdy odvlekli
tisíce lidí. Tento útok podnítil uherskou pro -
tiofenzívu, a proto první etapa války skon-
čila roku 1664 císařským ví těz stvím. Leopold
ale nemohl úspěchu svých vojsk pro finanč-
ní těžkosti využít, a tak Turkům zůstala vět-
šina dobytých území na nynějším Slovensku,
v dobové terminologii uherské Horní zemi.
Napětí mezi Osmanskou říší a Vídní využíva -
la uherská šlechta bránící se habsburskému
centralismu.

Vídeň obklíčena roku 1683 tureckými vojsky
Vpád „nevěřících“ do centra monarchie

mobilizoval křesťanskou Evropu a obležené-
mu městu přitáhla na pomoc silná armáda
říšských knížat pod vedením Karla Lotrinské-
ho i polsko-litevské oddíly v čele s králem Ja-
nem III. Sobieským. Při obraně Vídně se vy-
znamenal český šlechtic Zdeněk Kašpar Kaplíř

ze Sulevic, který později předsedal dvorské
válečné radě Habsburků. Turci utrpěly drtivou
porážku. Vítězství u Vídně bylo počátkem
postupného vytlačování Turků z Uher. Války
ovšem pokračovaly se značnou intenzitou
i v dalších letech. V těchto bojích zvláště vy-
nikl nejvýznamnější císařský vojevůdce pře-
lomu 17. a 18. století princ Evžen Savojský. Nej -
významnější byly bitvy u Nagyharsány 1687
a bitva u Zenty 1697. Souběžně s tureckými
válkami zasahovala vídeňská vláda i do bojů
v západní Evropě, vždy na straně proti Francii,
která podnikala vpády na území Říše.

Vydání prvního robotního patentu 
pro Čechy v roce 1680

Neustálé války s Francií a Tureckem nutily
Leopolda I. udržovat obrovskou armádu, což
mělo za následek až nesnesitelné finanční za-
tížení dědičných zemí. Ačkoliv se ve druhé
polovině 17. století přímá vojenská tažení čes -
kým zemím vyhýbala, zemské sněmy musely
povolovat čím dál tím vyšší částky berní, ze-
jména v souvislosti s náklady na války s Turky.
Čechy byly zatíženy vysokými daněmi z Víd-
ně. Ty přecházely z majitelů půdy na sedláky.

K tomu udeřily epidemie moru, které si vy-
žádaly na 100 tisíc obětí, a tvrdá rekatolizační
politika. Všechny tyto události v březnu 1680
vyústily do velikého selského povstání, které
za chvátilo rozsáhlá území Čech. Mnoho účast -
níků povstání bylo popraveno nebo odsouze -
no k nuceným pracím. Na druhou stranu císař
Leopold I. roku 1680 reagoval vydáním prv-
ního robotního patentu pro Čechy. Jedním
z nařízení bylo omezení zatížení robotou na
tři dny v týdnu. Výnos byl českými pány často
porušován, a již od roku 1680 docházelo k dal -
ším nepokojům. 

Období poválečné obnovy města Přelouče
Toto období města Přelouče bylo dovrše -

no na přelomu sedmdesátých a osmdesá-
tých let 17. století. Za jeho symbolické ukon -
 če  ní můžeme považovat tři právní akta, vy daná
v letech 1676-1681 arcibiskupskou kanceláří,
přeloučskou městskou radou a císařem Leo -
poldem I. První bylo zajištění finančních pro -
středků na obnovu zničeného kostela v Pře-
louči. Druhým z výše zmíněných symbolických
mezníků bylo dokončení dosídlení opuště-
ných parcel uvnitř Přelouče. Tak byla dokon -
čena poválečná rekonstrukce města. Problé my,
vyplývající z rostoucích požadavků šlech tic ké -
 ho velkostatku na robotní práci, které pro vá -
zely poddanské obyvatelstvo v okolí, se Přelou -
če příliš netýkaly, neboť díky starším privilegiím
užívala práv královského komorního města.
Přeloučským se podařil poměrně důležitý dip -
lomatický kousek, kterým lze dobu poválečné
obnovy města definitivně uzavřít – bylo jím
vydání listiny císaře Leopolda I. z 22. dubna
1681. Listina se stala pro město Přelouč důle -
žitým argumentem v dobách, kdy se městská
rada ocitla v rozepři se správou pardubického
panství, proto si tyto staré pergamenové listi -
ny přeloučští radní chránili jako oko v hlavě.

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

Marcela Danihelková

„Byl to podsaditý muž střední postavy,
a po kud kráčel po zemi, pohyboval se jaksi ne -
obratnou chůzí starého kavaleristy. Ale když
se vyhoupl do sedla, srostl s koněm v jedinou
bytost a vyjadřoval fyzickou i duševní rovno -
váhu a jistotu,“ vzpomíná A. Schenk. Koním
rozuměl, jako první u nich rozpoznal nemoc
a přivolal zvěrolékaře. Byl také nedílnou sou -
částí vyjížděk s hosty v Lánech. Když se někte-
rý host vymlouval na nevhodné oblečení, měl
Krejčík vždy k dispozici erární kalhoty, pad-
noucí údajně každému. V lánském okolí znal
velmi dobře terén, všechny cesty a zkratky,
a tak dovedl vždy všechny do cíle včas.

Nejvýraznější Krejčíkovou vlastností pak
byla jeho málomluvnost a strohé odpovědi.
Na otázku, jak se ten, který kůň cítí, měl uni-
verzální odpověď: „No – je veselý.“ Svéráznost
mluvy se projevila i v následující situaci, po-
pisované opět A. Schenkem. „Pokud šlo ovšem
o jakoukoli teorii, zaujímal k ní Krejčík napro -
sto odmítavý postoj. Když měl být jmenován
za své zásluhy podúředníkem – a to se neobe -
šlo bez zkoušky – lámala si speciálně sestave -
ná komise hlavu takovým výběrem otázek,
které by zkoušenému pomohly do nové funk-
ce vplout naprosto bezpečně. Ale i v tom pří-
padě věc pojednal Krejčík svým způsobem.

Když dostal za úkol vyřešit úplně jednodu-
chou trojčlenku o nákupu ovsa pro daný po -
čet koní na měsíc, vehementně dokazoval
ko misi, že se to nedá určit, protože „každej
kůň žere jináč“. Všichni jsme si doslova od-
dychli, že Krejčík nakonec překonal i tuto
strmou překáž ku a do podúřednické penze
se přece jen dostal.“

Praktické znalosti vlastního oboru a ab-
sence zbytečných slov – lze se opodstatněně
domnívat, že těmito rysy byl Josef Krejčík pre -
zidentu Masarykovi velmi sympatický.

(pokračování příště)
Martin Štěpánek
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Konec starých časů
Vznik ČSR roku 1918 přinesl množství po -

zitivních změn. Byly důsledně uplatňovány
demokratické principy, ženám bylo přiznáno
volební právo, zavedena osmihodinová pra-
covní doba... Typickým znakem této doby byl
také odpor až nenávist k symbolům nedávno
ukončené habsburské éry, hodnocené jako
čas poroby a ponížení.

Dne 3. listopadu roku 1918, republika mě -
la za sebou pomalu týden existence, byl v Pra -
ze poněkud předčasně konán tábor lidu při-
pomínající porážku českých stavů na Bílé ho ře,
a tedy i počátek habsburské absolutistické
nad vlády. Rozvášněný dav s bohémem Fran-
tou Sauerem v čele poté na Staroměstském
náměstí obmotal provazy kolem mariánské-
ho sloupu a začal ho vyviklávat. Sloup byl myl -
ně identifikován jako pomník habsburského
vítězství na Bílé hoře a jako takový měl být
zničen. Nic nepomohla modlící se zbožná že-
na, která si klekla pod sloup. Když se ten na-
klonil, žena uskočila a sloup se skácel k zemi.

Podobné obrazoborecké tendence může-
me zaregistrovat i v Přelouči, byť jsou pozděj -
šího data a mají mírnější podobu. Když byla
na počátku jara roku 1919 chystána výsadba
lípy svobody, jež měla dalším pokolením při -
pomínat počátek samostatnosti, zaslal 28. 3.
1919 spolek Volná myšlenka městské radě
přípis, v němž požadoval vysazení lípy na mís -
tě sloupu se sv. Janem Nepomuckým na pře -
loučském náměstí. Měl tak být odstraněn
„symbol lži a našeho otroctví“. Je třeba pozna-
menat, že sv. Jan Nepomucký byl v době re-
katolizace svatořečen poněkud účelově, a ač
jeho kult pronikl i do exotických oblastí, je vel-
mi spornou postavou. Pravdou ale také je, že
si obyvatelé Přelouče sloup postavili naprosto
dobrovolně jako poděkování za překonání
mo rové epidemie, a to v době, kdy do sva-

tořečení zbývala ještě řada let. Protože již by -
lo vybráno jiné místo, bylo již upraveno a do
výsadby zbývaly pouhé dva dny, bylo jasné, že
přípis Volné myšlenky je spíše gestem. Autoři
textu, k nimž se mj. přidali i místní sokolové,
požadovali, aby byl přípis přiložen k jiným
listinám, které měly být v mosazném válci za-
kopány pod lípou svobody, „aby potomci vi-
děli, že již na počátku 20. století žili v Přelouči
občané, kteří si dovedli svobody vážiti“. (Ci-
tována byla přeloučská pamětní kniha.)

Jiným symbolem starých časů se stali kla-
drubští koně, jejichž historie byla úzce spjatá
s habsburskou dynastií.

Kladrubské stopy 
v životě T. G. Masaryka

„Po převratu (r. 1918) byl převzat kladrub -
ský hřebčín do správy republiky. Na místě ko-
čárových koní odchovají se tam hřebci pro
zemský chov v jednotlivých našich zemích.
Stádo je značně zmenšené a není daleko do-
ba, kdy čistý chov kladrubský asi zanikne,“

napsal František Bílek v textu otištěném ro-
ku 1924 v Kraji Pernštýnův. V Kladrubech nad
Labem se v prvních letech republiky děly vě -
ci vskutku nevídané, došlo snad i k úmyslné -
mu otrávení dvou plemeníků či k dražbě, která
skončila dramatickým vyhnáním spekulantů
místními zájemci. Kladrubáci byli považováni
za degenerované plemeno a zdálo se, že ne-
mají v nové republice místo. Naštěstí se našli
i tací, kteří se pokoušeli kladrubský chov za-
chránit. Přední místo mezi nimi měl výše ci-
tovaný dr. Bílek, jisté zásluhy však musíme
přiznat i prezidentu Masarykovi. Republikán-
ský ceremoniál přes veškerou revolučnost
doby navázal na císařský, a tak Hrad začal vy-
užívat pár kladrubských běloušů. Ti vezli v ko -
čáře T. G. Masaryka roku 1927 a 1934 ke slože -
ní prezidentského slibu.

Prezident Masaryk měl ke koním blízko,
byl synem kočího. Jízdě na koni se však začal
věnovat až poměrně pozdě, ve věku pětaše-
desáti let. Stalo se tak ve Švýcarsku v rámci
příprav zahraniční odbojové akce. „Počítal
jsem i s možností, že pojedu do Srbska; proto
jsem se učil jezdit na koni, abych v případě
po třeby mohl jet za vojskem,“ prozradil Ma-
saryk Karlu Čapkovi v Hovorech s TGM. Za
republiky se jízda na koni stala součástí re-
prezentace, takto se např. Masaryk až do ro-
ku 1933 účastnil vojenských přehlídek. Stala
se ale hlavně koníčkem a prostředkem udr -
že ní fyzické kondice. V Lánech, venkovském
sí dle prezidenta, bylo chováno šest koní.
Osobní tajemník Antonín Schenk vzpomíná,
že si v Lá nech Masaryk denně (s výjimkou ne -
děle) našel hodinu či dvě na projížďku.

I u svých spolupracovníků považoval jízdu
na koni „de facto za součást kvalifikace“. Ma -
saryk jistě věděl, že je to pro jejich dobro. Jez -
decké dojmy zaznamenala ve svém deníku
9. října 1930 archivářka TGM Anna Horáko-
vá-Gašparíková. Dějištěm jsou tentokrát To-
pol'čanky, místo tradičních letních Masaryko -
vých pobytů. „Stoupali jsme půl druhé hodiny
po kamenité stezce. Z koní se kouřilo. Naho -
ře jsme si zacválali. Slunce zapadalo do čer-
vánků, když jsme se vraceli strmou strání. By-
lo třeba vést koně za uzdu a pozorně kráčet
vedle nich. Padla tma, když jsme zase byli
v sedle a vyběhli z lesa. Měsíc nám svítil na
cestu. Dojem zvláštní, básnický. Zadívala jsem
se na řadu letících ušlechtilých koní, na jezdce,
na bílou postavu štíhlého prezidenta v čele –
je to všechno skutečnost? Kam jsem se to já,
Slovenečka malá, dostala?“

Ze šesti lánských koní prezidentovi sloužil
starší Hektor. I Hektor se podobně jako jeho
pán podíval do našeho kraje. Na odborné vy -
šetření kopyt a nové okování byl poslán prá-
vě do Kladrub nad Labem. Když Hektor roku
1931 zchromnul, nahradil ho kůň pojmeno-
vaný Cigáň.

Podkoní Josef Krejčík
z Kladrub

Je tu ovšem ještě jedna „kladrubská“ sou-
vislost, a tou jsou zaměstnanci starající se
o ko ně a pocházející právě z Kladrub nad La-
bem. Jiřího Hájka Kronika kladrubská zmiňu-
je J. Hl a díka a J. Krejčíka. Zvláště Josef Krejčík
byl svéráznou postavou a Antonín Schenk
mu věnuje ve svých pamětech poměrně hod -
ně místa. Tento muž se narodil v Kladrubech
nad Labem a tam byl také i pohřben (i když
byl téměř o třicet let mladší, zemřel ve stej-
ném ro ce jako Masaryk). Podobně jako kla -
d  rubští ko ně i on je ztělesněním kontinuity,
do preziden tových služeb přešel ze služeb
císaři ve Vídni.

2/18

T. G. MASARYK A NÁŠ KRAJ – 5. díl

Městečko Přelouč za Leopolda I. 1657–1705

Pohlednice s výjevy z Přelouče, 
TGM a americkým prezidentem Wilsonem

evokuje atmosféru počátku československé samostatnosti

Podkoní Josef Krejčík 
byl pohřben 

v Kladrubech nad Labem
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Ragbistky Přelouče v podzimní části sou-
těže roku 2017 zabojovaly a po čtyřech letech
se vrací do elitní společnosti v rugby o sedmi
hráčkách. Touto variantou rugby, která měla
svou premiéru také na Olympijských hrách
v Riu v roce 2016, se přeloučské hráčky za-

bývají od vzniku ženského rugby v České re-
publice, a to od roku 2008. Před přeloučský-
mi hráčkami stojí velká výzva a v jarní části se
představí celkem v šesti turnajích, kdy v jed-
nom z nich v Přelouči. Ostatních pět turnajů
bude sehráno na hřištích Sparty, Slavie, Tatry

Smíchov a Petrovic Praha, mimo metropoli se
turnaj odehraje ještě v Říčanech. Favoritkami
na zisk titulu mistryně republiky v rugby 7 jsou
Tatra Smíchov a obhajující Petrovice Praha. 

Do skupiny ELITE se bude připravovat ta -
to soupiska: Kamila Navrátilová, Dominika

Ha velková, Kamila Vykydalová, Eliška Židko -
vá, Olga Kalvová, Soňa Lipavská, Jana Jarošo-
vá, Kateřina Zárubová, Věra Bláhová, Iveta
Nohejlová, Barbora Šmídová, Karolina Oczad -
lá, Pavla Hovorková. Realizační tým ve slože-
ní, trenér Lukáš Oczadlý, manažerka Iva Číž-
ková a vedoucí mužstva Lenka Koterová.

Martin Kohout

Koloritem letošní sezony jsou jednoznač-
ně nevyrovnané výkony elitního mužského
týmu Orla Přelouč. A konec roku a začátek
toho nového bohužel sloužil jako vzorový pří -
klad. V posledních zápasech roku 2017 na pře -
loučské florbalisty čekalo orelské derby se
Rtyní v Podkrkonoší a největší favorit soutě -
že z Hradce Králové.

S týmem z podhůří Krkonoš se hrálo vy-
rovnané utkání, které ale Přelouč zaslouženě
rozhodla třemi brankami v posledních sedmi
minutách hry. 

Posílen třemi body v zádech
Orel vlétl bez bázně a hany i na
vedoucí celek tabulky Hra dec
Králové. Od začátku bylo vidět,
že Pře louč chce vyhrát více než
soupeř. I tak vyzní  valo skóre po
dvou třetinách 3:5 pro favorita
zápa su. Co se však stalo ve třetí
třetině, to v Hrad ci nechápou
snad ještě dnes. Orel v ní doslova rozsápal své -
ho protivníka šesti góly a ukořistil celé utká-
ní pro sebe. Konec roku tak přeloučským flor -
balistům nemohl vyjít lépe. 

V podobných výkonech chtěli pokračovat
i v novém roce. Nejprve zavítali do Třeště, kde
své zápasy hrají TJ Centropen Dačice. S tímto
týmem se vždy jednalo o bojovné a tvrdé zá -
pasy s neustálými souboji o míček a toto utká -
ní to opět potvrdilo. Tentokrát však koncovku

Orel nezvládl a třemi inkasovanými brankami
v poslední třetině zápas ztratil.

To jako by se projevilo v následujícím střet -
nutí s Chrudimí. Během prvních deseti minut
se přeloučská síť rozvlnila pětkrát. To byla stu -
dená sprcha pro celý tým. Po zbytek hracího
času se Přelouč nemohla dostat zpět do zá-
pasu. Jednak zásluhou soupeře, který dobře
kontroloval hru, tak také díky dobře posta-
vené brance chrudimského brankáře, za nímž
to několikrát zazvonilo. 

Orel tak bohužel stále trápí nevyrovnaná
vý konnost, která ho drží ve středu vyrovnané
tabulky, v níž je každý schopný porazit kaž-
dého.

Orel Přelouč – Orel Rtyně v Podkrkonoší
11:8 (2:2, 5:3, 4:3)

Branky (asistence) domácích: 1. Pozler (Veru-
náč), 12. Pozler (Jezdinský), 21. Pleskot (Knížek),
26. R. Křinka, 29. Pozler (Verunáč), 30. Mareš
(Poz ler), 37. Školník (Verunáč), 43. Pozler (Ma-

reš), 54. Školník (Pleskot), 57. Samek (Školník),
60. Školník.
Sestava domácích: Tyller, Udatný – Mareš, Ve-
runáč, Pleskot, Kurka, Bulis, M. Křinka, Jezdinský,
Pozler, Školník, R. Křinka, Knížek, Minařík, Maček,
Kot, Samek.

Orel Přelouč – FbC Innebandytos Hradec Král.
9:6 (2:2, 1:3, 6:1)

Branky (asistence) domácích: 19. R. Křinka (Kní-
žek), 19. Jezdinský (Mareš), 31. Školník (Verunáč),
41. Jezdinský (Verunáč), 48. Knížek (R. Křinka),
52. Školník (Jezdinský), 58. R. Křinka, 59. Pozler
(Školník), 60. Jezdinský (Verunáč).
Sestava domácích: Udatný, Tyller – Mareš, Veru -
náč, Pleskot, Kurka, Bulis, Jezdinský, Pozler, Školník,
R. Křinka, Knížek, Minařík, Maček, Kot, Samek.

TJ Centropen Dačice – Orel Přelouč
4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky (asistence) hostů: 1. Jezdinský (Mareš),
24. Jezdinský (Kurka).
Sestava hostů: Albrecht, Tyller – Mareš, Verunáč,
Pleskot, Kurka – Jezdinský, Školník, Samek, Mi-
nařík, R. Křinka, Knížek, Kot, Bulis.

FBK Piráti Sokol Chrudim – Orel Přelouč 
8:2 (5:1, 1:1, 2:0)

Branky (asistence) hostů: 12. Jezdinský (Kurka),
36. Školník (Bína).
Sestava hostů: Tyller, Albrecht – Mareš, Verunáč,
Pleskot, Kurka – Jezdinský, Školník, Samek, Bína,
R. Křinka, Knížek, Kot, Bulis.

Na závěr pak upozorňujeme, že od této
chvíle nás najdete na nových webových strán -
kách www.orelprelouc.cz. 

autor: Michal Pleskot
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Přelom roku jako na horské dráze

Přeloučské ragbistky se vrací do ELITE

Tři hráči RC Přelouč v kategorii U16 se pro bojovali do úzkého výběru České reprezentace.
Štěpán Krejzl, Vít Rozkošný a Petr Suchý v termínu 21. 11. –
26. 11. 2017 odcestovali s ná rodním týmem do Francie, oblas -
ti Lyonu, kde sehráli dvě utkání s týmem SOG Givors a ASVEL
Rugby. Tým Givors porazili mladí Če ši výsledkem 9:62. V tom-
to utkání zazářili Přeloučtí ragbisté, Štěpán Krejzl dal 10 bodů
a Vít Rozkošný 15 bodů. Ve druhém utkání s AVEL Rugby též
zvítězili 0:84 a bodově přispěl Vít Rozkošný s 10 body.

V kategorii U18 reprezentoval další hráč RC Přelouč Luboš
Petržílka. Reprezentace U18 odehrála dvě utkání s národním
tý mem Rumunska. Bohužel obě utkání naše reprezentace
prohrála. 

RC Přelouč děkuje hráčům za jejich výko ny a věří, že i nadá -
le se budou zlepšovat a pro pagovat tímto způsobem město Přelouč.          Martin Kohout

Přeloučtí mladí ragbisté v národních dresech

Starej cep – Čuňáci 1:0 (1:0) L. Menc
BC Motor stars jih–Batman Starý Kolín 4:1 (2:1)
Šmíd 2x, Sláma, Michetschläger – Novotný
Batman Starý Kolín – Starej cep 1:6 (0:3) 
Stružínský – L.Menc 2x, Stránský 2x, Straka, Řehák 
Čuňáci – BC Motor stars jih 0:1 (0:0) Slanina
Čuňáci – Batman Starý Kolín 4:0 (3:0) 
Pe.Vese lý 2x, V. Vančura, Myška
BC Motor stars jih – Starej cep 1:0 s.n. Hájek

1. BC Motor stars jih 8 b, 2. Starej cep 7 b, 
3. Čuňáci 3 b, 4. Batman Starý Kolín 0 b

O 3. MÍSTO
Čuňáci – Batman Starý Kolín 3:2 s.n. (1:1) 
PeVeselý, Dostál, Fialka – Stružínský, Mašín

FINÁLE
BC Motor stars jih – Starej cep 0:1 s.n. Švihlík

Nejužitečnější hráč (kan. bodování):
                      Lubomír Menc (Starej cep) 
                       a Petr Veselý (Čuňáci) 3+0 = 3 body
Nejlepší střelec: Lubomír Menc (Starej cep) 
                      a Petr Veselý (Čuňáci) 3 góly
Nejlepší brankář: Petr Menc (Starej cep)
Nejrychlejší gól turnaje–cena Bronislava Stu chlí -
ka im memoriam: Martin Šmíd (Motor) 0:56 min.

KONEČNÉ POŘADÍ

1. STAREJ CEP
Libor Komůrka, Miroslav Stránský, Jiří Švihlík, Patrik
Maixner, Jiří Lauryn, Karel Záruba, Rudolf Raška,
Petr Menc, Lubomír Menc, Ivan Moravec, Zdeněk
Řehák, Pavel Straka

2. BC MOTOR STARS JIH
Aleš Mátl, Martin Sláma, Martin Šmíd, Jiří Kade-
ra, Marek Novotný, Petr Kmoníček, Radek Gabriel,
Petr Michetschläger, Michal Janko, Tomáš Polka,
Martin Chrpa, Marcel Slanina, Tomáš Hájek, Mi-
chal Křemenák, vedoucí týmu Roman Štefanský,
Rostislav Sukup 

3. ČUŇÁCI
Luboš Fialka, Radek Dostál, Jiří Myška, Petr Veselý,
Petr Nedělka, Václav Vančura, Roman Vančura, Pa -
vel Veselý, Petr Bouma, Martin Budínský, Miloslav
Urbánek, Bohuslav Kubát

4. BATMAN STARÝ KOLÍN
Karel Šejna, Martin Hloušek, Josef Rambousek, Ra -
dek Sajdl, David Novotný, Jiří Jelínek, Petr Kvasnič -
ka, Jan Stružínský, Jaromír Miškovský, Karel Ma-
šín, Pavel Vobořil, Luboš Železný

Vítězný tým Veteránské ligy „STAREJ CEP“

F. Novotný

Muži A:
BK Přelouč – TJ Sokol BK Chrudim     64 : 107
Body: Richtr P. 17, Zikmunda 14,                 (30:60)
Bulušek 8, Blažek 7, Dašek 6, Sojka 6, 
Ždánský 3, Škarda 3
TJ Sokol BK Chrudim – BK Přelouč        92 : 68
Body: Zikmunda 18, Sojka 12,                     (57:34)
Dašek 9, Bulušek 9, Ždánský 7, 
Richtr P. 6, Blažek 5, Šindelář 2
BK Přelouč – BVK Holice             65 : 95 (24:55)
Body: Zikmunda 18, Konvalina 15, Sojka 15, 
Bla žek 9, Dašek 4, Bulušek 2, Ždánský 2
BK Přelouč – BK NAPOS Vysoká n. L.    66 : 87
Body: Konvalina 28, Sojka 13,                     (34:45)
Škarda 8, Zikmunda 7, Dašek 3, 
Tondr 3, Bulušek 2, Blažek 2

Muži B:
TJ Sokol Jaroměř-Josefov – BK Přelouč   73 : 54
Body: Tužil 21, Marek 13, Kmošek 8,           (29:30)
Priessnitz 6, Vá lek 4, Špeta 2

Ženy:
BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí           65 : 59
Body: Žáková 25, Němečková 13,                (34:33)
Kralevičová 11, Roubová T. 9, 
Doležalová 5, Žáčková 2
BK Přelouč – BK NAPOS Vysoká n. L.        44 : 70
Body: Žáková 16, Roubová T. 8,                (24:31)
Doležalová 7, Kralevičová 7, Němečková 6

Kadeti U 17:
BVK Holice – BK Přelouč            44 : 79 (19:49)
Body: Priessnitz 22, Kouba 15, Krejzl 9, Vamberský 9,
Škarda 8, Souček 7, Hejný 5, Zelenka 4
BK Přelouč – Basketbal TJ Svitavy       103 : 36
Body: Kouba 27, Škarda 27, Souček 13,      (43:18)
Priessnitz 13, Vamberský 11, Hejný 8, Zelenka 4
BK Přelouč – Basketbal TJ Svitavy            94 : 60
Body: Kouba 28, Škarda 24, Priessnitz 21,  (41:28)
Souček 7, Vamberský 6, Hejný 6, Zelenka 2

Kadetky U 17:
SŠB Pardubice – BK Přelouč       20 : 52 (18:29)
Body: Štainerová 12, Písařová 10, Jochová 7, 
Kahlo vá 6, Bastlová 5, Smejkalová 4, 
Novotná K. 4, Hejná 4

SŠB Pardubice – BK Přelouč       52 : 42 (25:23)
Body: Písařová 11, Smejkalová 8, Novotná K. 8, 
Jochová 7, Hejná 4, Petrová M. 2, Kahlová 2
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery   55 : 71 (25:35)
Body: Bastlová 24, Písařová 13, Štainerová 8, 
Kahlo vá 4, Jochová 4, Novotná K. 2
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery 37 : 105 (21:54)
Body: Písařová 11, Bastlová 11, Hejná 6, 
Štainero vá 4, Novotná K. 3, Kahlová 2
BK Přelouč – Pastelka Mladá Boleslav  44 : 71
Body: Bastlová 13, Petrová A. 9,                  (17:28)
Písařová 9, Novotná K. 5, Hejná 5, 
Smejkalová 2, Kahlová 1
BK Přelouč – Pastelka Mladá Boleslav  86 : 49
Body: Písařová 23, Hejná 18,                        (41:29)
Kahlová 14, Bastlová 11, Novotná K. 8, 
Petrová A. 6, Smejkalová 6

Minižáci U 12:
Sokol Přelouč – Sokol Hradec Králové 72 : 16
Body: Kysilka 21, Dobruský 14,                      (44:8)
Barcal 11, Válek 10, Novotný 8, 
Přemyslovský 6, Synek 2
Sokol Přelouč – Sokol Hradec Králové  67 : 41
Body: Barcal 26, Novotný 16, Kysilka 10,    (31:17)
Dobruský 6, Válek 5, Přemyslovský 4
Sokol Přelouč – Loko Trutnov   50 : 61 (31:25)
Body: Kysilka 14, Barcal 8, Válek 6, Dobruský 6, 
Novotný 6, Verunáč 4, Vomlel 2, Uchytil 2, 
Čtvrtečka 2
Sokol Přelouč – Loko Trutnov   34 : 73 (11:41)
Body: Kysilka 17, Uchytil 7, Barcal 4, 
Dobruský 4, Novotný 2

D. Rambousková

2. ROČNÍK MASTERS – ZIMNÍ LIGA VETERÁNŮ
SOBOTA 13. 1. 2018

POD BASKETBALOVÝMI KOŠI …
… výsledky odehraných zápasů v prosinci a lednu

POZVÁNKA
32. ROČNÍK PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY

Přeloučská hokejbalová liga 
finišuje začátkem února ke svému konci. 

Semifinálový den je naplánován 
na sobotu 3. 2. od 10:00 hodin.

Finále a zápasy o bronzovou medaili 
se sehrají v sobotu 10. 2. od 10:00 hodin.

Vyhlášení a odměňování účastníků ligy bude
probíhat během finálového dne na stadionu. 

Podrobnosti na www.hcjestrabi.cz.

POZVÁNKA
CHALLENGE CUP

V sobotu 24. 2. se na našem stadionu od 9:00
do 19:00 hodin uskuteční již tradiční Challenge
cup, kterého se zúčastní
ČR U20 ženy – tým se připravuje na Světový 

pohár (červen 2018). 
V sestavě vítězky MS 2017 
v Pardubicích.

ČR U14 chlapci (bílá)
ČR U14 chlapci (červená)
Pce kraj U15 chlapci – v sestavě hráči HC Jes -
třábi Přelouč Josef Lauryn a Jan Pavlíček.

Přijďte shlédnout 
zajímavou konfrontaci těchto týmů.

Před vánočními svátky zemřela paní Eliška Vam -
berská (73), která patřila mezi dlouholeté čle-
ny našeho oddílu nejen jako výborná podko-
šová hráčka (dorostenky, ženy), ale i trenérka,
funkcionářka a hlavně kamarádka. Do posled-
ní možné chvíle chodila do sportovní haly fan-
dit svým následovníkům… Čest její památce!

VZPOMÍNKA
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Co víme a nevíme 
o zázvoru lékařském

Zázvor je exotická rostlina, která má blaho-
dárné účinky na naše zdraví. Pomáhá nám bojo -
vat s nachlazením, s hubnutím a potlačuje ne-
volnosti. Patří mezi takzvané „brain foods“ což
v překladu znamená „duševní potravina“, která
zvyšuje naše duševní výkony, zejména pak kon-
centraci a paměť. Odborníci poukazují na to, že
jde o skvělou prevenci proti vzniku Alzheimero -
vy choroby a roztroušené skleróze. 

Kořen zázvoru obsahuje unikátní fenoly a ole -
je, které bojují proti hlavním rizikovým faktorům
aterosklerózy. Snižují hladinu cholesterolu a cu-
kru v krvi a přispívají ke snížení rozsahu již existu -
jících kardiovaskulárních změn. Zázvor snižuje hla -
dinu „špatného“ cholesterolu LDL a VLDL a brání
jejich usazování v tepnách. 

Zázvor je vedle svých léčivých účinků také
skvě lým přírodním dochucovadlem a pokrmu do -
dá pikantní šmrnc. Neobejde se bez něj například
curry, které lze ale různě obměňovat. Zkuste na-
příklad nakombinovat zeleninu s cizrnou, díky
které je výsledné jídlo nutričně vyvážené.

CIZRNOVÉ CURRY SE ZÁZVOREM A RÝŽÍ
Budeme potřebovat (na 4 porce):
•  1 střední cibuli
•  2 stroužky česneku
•  půl střední cukety
•  půl lilku
•  několik růžiček brokolice
•  hrnek sušené cizrny (namočit a uvařit) nebo

1 plechovku již předvařené cizrny
•  5 lžic červené čočky
•  cca půl plechovky (200ml) kokosového mléka
•  šťávu z jednoho citronu
•  cca 3 cm nastrouhaného zázvoru
•  hrnek rajčatového pyré
•  půl lžíce olivového oleje
•  minimálně lžičku kurkumy, drceného sušeného

koriandru, drceného kmínu a chilli v jakékoli
podobě dle chuti

Postup:
Nakrájenou cibuli, česnek, zázvor a rajčatové

pyré rozmixujeme do hladké směsi. Na velké pán -
vi na oleji restujeme pár sekund jen koření, poté
přidáme rajčatovou směs. Necháme povařit asi

2 minuty a přidáme čočku a kokosové mléko.
Vaříme, dokud není čočka měkká, přidáme zby-
tek zeleniny a opět povaříme do měkka. Cizrnu
smícháme s citronovou šťávou a přimícháme ke
zbytku směsi. Podle potřeby taky můžeme ještě
dochutit. Curry podáváme s rýží nebo s indic-
kým chlebem.

Lassi je lahodný jogurtový nápoj původem
z Bangladéše. Skvěle osvěží a zároveň ohřeje. Je
proto ideálním drinkem pro pochmurné zimní
období. V Asii se podává k ostrým jídlům pro zjem -
nění ostré chuti pokrmu.

ZÁZVOROVÉ LASSI
Ingredience
•  1 vrchovatou polév -

kovou lžíci čerstvě na -
strouhaného zázvoru

•  200 ml přírodního jo-
gurtu

•  200 ml studené vody
•  1 čajovou lžičku kmínu
•  5 kostek ledu
•  špetku himalájské soli

Postup:
Kmín necháme mi nutu orestovat na pánvi

(pokud možno nepoužíváme olej), poté jej
rozdrtíme v najemno v hmoždíři. Zázvor v mis-
ce promícháme s kmínem a necháme deset mi-
nut odstát. Všechny ingredience rozmixujeme
v mixéru.

Příznivci sladkých chutí si mohou lassi dochu -
tit medem, kandovaným ovocem nebo melasou.

                                        Michaela Marešová, 
                                       Zdravý výživa Přelouč
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Správné znění tajenky bylo: Svatý Vavřinec a prvním výhercem se stala paní Vlasta Malinská, gratulujeme. 
Znění nové tajenky posílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. První výherce opět obdrží malý dárek. 
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