
Proč jste 
se stal léka-
řem? 

Na gymná-
ziu jsem byl 

v  biologickochemické  třídě. 
Příliš mi nešla matematika, šla 
mi dobře fyzika, biologie, che-
mie, byl  jsem relativně šikov-
ný,  takže  jsem  si  vybral,  že 
půjdu studovat medicínu. Ještě 
dřív,  než  jsem věděl,  co  to  je 

medicína,  tak  jsem  věděl,  že 
budu dělat chirurga. Nedovedl 
jsem  si  představit,  že  bych 
něco  vymýšlel  ve  vědeckém 
ústavu. To,  že  budu 12 hodin 
makat rukama, to jsem si před-
stavit dovedl. 
Jaká je vaše specialita 

v chirurgii? 
Ze  začátku  jsem  pracoval 

jako všeobecný  chirurg, poz-
ději  jsem  se  specializoval  na 

traumatologii.    Časem  jsem 
se  naučil  operovat  i  laparo-
skopicky,  ale  obecně  moje 
specializace  byla  traumatolo-
gie a proktologie. Když  jsem 
začal  dělat  primáře,  musel 
jsem umět všechno a nejlíp ze 
všech.
Souviselo to nějak 

s modelářstvím? 

Vážení čtenáři,
je  válka. 

Ani ve snu 
mě  nena-
padlo,  že 
bych  svůj 
s l o u p e k 
mohl  začí-
nat tou-

to  větou.  Téměř  dva  roky  se 
potýkáme  s  epidemií  čínské-
ho  viru,  a  místo  abychom  se 
radovali,  že  už  je  to  konečně 
za námi, se stane toto. Vyšinu-
tý diktátor se rozhodl zaútočit 
na  svého  souseda,  samostat-
nou,  svrchovanou  a  svobod-
nou  Ukrajinu.  Nikdy  se  totiž 
nesmířil  s  rozpadem  SSSR, 
po  němž  se  bývalé  svazové 
republiky  vydaly  svou  ces-
tou. Nikdo z vás nemohl pře-
hlédnout  tuto zprávu, která se 
objevuje ve všech dostupných 
médiích.  Dne  24.  2.  2022  se 
náš  dosud  známý  svět  změnil 
a nebude už jako dřív. Možná 
někdo  namítne,  že  Ukrajina 
není náš  soused a moc se nás 
to  netýká.  To  ale  není  prav-
da. Přestože  se  zatím nejedná 
o třetí světovou válku, násled-
ky pocítíme všichni. Mohli by-
chom dlouho debatovat o tom, 
co  je příčinou  tohoto konflik-
tu.  Zjednodušme  si  to.  Agre-
sorem  je  Putin  –  vládce Rus-
ké federace. Dělá to pro svoje 
občany, aby se měli lépe? Ne. 
Na lidech mu nezáleží. Chová 
se k nim stejně, jako před ním 
Lenin, Stalin či Brežněv. Přes-
tože je Rusko ohromná, krásná 
země,  plná  přírodního  bohat-
ství  a  surovin,  jen málo Rusů 
se má tak dobře jako my. Ono 
bohatství si totiž užívá jen pár 
vyvolených, kteří ne svou pra-
cí,  nápady a  schopnostmi,  ale 
pouze a jen za podporu brutál-
ního režimu mají dovoleno žít 
v  přepychu.  Tito  oligarchové 
si kupují majetky v západním 
světě v Evropě nebo Americe, 
posílají  tam  své  děti  studovat 
a  užívají  si  všech  výdobytků 
civilizace a demokracie. A běž-
ní Rusové? Ti jsou často rádi, 
že  mají  splachovací  záchod. 
Úroveň  služeb,  o  které  se má 
starat stát, není valná. Sociální 
a zdravotní péče, právo a spra-
vedlnost a samozřejmě mnohé 
další pro nás samozřejmé věci 
jsou nesrovnatelně nižší úrov-
ně, jsou-li vůbec dostupné. To 
vše  má  samozřejmě  vliv  na 
průměrnou  délku  života,  kte-
rá  je  o  mnoho  menší  než  ve 
vyspělém světě. Rusové by se 
přirozeně  také  chtěli mít  lépe 
a  mnoho  jich  proto  ze  země 
odešlo.  Naděje  na  zlepšení 
však současný režim nenabízí. 
Naopak.  Státní  zřízení  demo-
kracii  a  férový  politický  boj 
jen kamufluje. Všechny hlavní 
sdělovací  prostředky  má  pod 
kontrolou.  Putinovský  režim 
prakticky zlikvidoval opozici.

Komediální  miniseriál  láká 
na  dvě  známá  jména,  a  to  na 
Jiřího  Langmajera  a  Václava 
Neužila,  který  jako  sporto-
vec  zazářil  ve  filmovém  hitu 
Zátopek.  Natáčel  se  třeba  ve 

Velvarech,  Říčanech  nebo 
v Řevnicích u Berouna, kde se 
mimochodem  národní  házená 
hraje od roku 1926, tedy o dva 
roky dříve než v Přešticích. Za 
seriálem  stojí  přeštický  rodák 
Daniel  Strejc,  který  národní 
házenou hrál. „Ne dlouho ani 
nikterak úspěšně. Byl jsem 
myslím ovšem vizuálně velmi 
výrazný hráč. Velmi hubený 
a velmi ctižádostivý. V národní 
házené je pro mě nějakým způ-
sobem vepsaná česká povaha, 
alespoň do jejích pravidel. 
Mimochodem, žádné hřiště se 

nevyrovná tomu v Chudeni-
cích, jak si ho pamatuju. Škvá-
rové hřiště téměř v lese, kousek 
od hřbitova a nedaleko od zná-
mého zámku. Čistá krása.“
Seriál  může  zaujmout  míst-

ní borce a borkyně i proto, že 
popisuje  univerzální  příběh. 
Je  o  partě  přátel,  kteří  poma-
lu začínají přicházet o ambice, 
mladickou  energii  i  o  zdraví. 
Ve vzpomínkách se upínají ke 
zlatým  časům,  kdy  v  hlubo-
kých devadesátkách jejich tým 
vyhrál  šampionát  v  národní 
házené. 
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Národní házená se dočkala filmového zpracování. 
Dokonce se na ní podílí přeštický rodák.
Za pár týdnů se na internetovém portálu Voyo objeví nový seriál Národní házená. Sice se nenatáčel v Přešticích, ale jestli zaujme 

stejně jako jiné filmy nebo seriály ze sportovního prostředí, může zvednout zájem o typicky český sport, který stále zůstává ve stínu 
mezinárodní házené. Producentem seriálu je přeštický rodák Daniel Strejc.

V rámci jarních prázdnin se uskutečnil při KKC příměstský tábor Barevný týden. Kluci na snímku při tleskací skupinové hře 
s názvem Blázinec, kde smyslem bylo zmást, vyřadit a „zbláznit“ ostatní protihráče. Barvy oblečení dětí jsou v těchto dnech více než 
symbolické.                                                                                                                                           Text (red), foto E. Komorousová

31. května 2022
19.00 hodin

Velký sál KKC Přeštice
Vstupné 270 Kč
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Městská policie v lednu 2022
    725 726 549

Výtržnictví před i v hu-
debním klubu v ul. Nepo-
mucká
Dne  22.  1.  2022  před  22.00 

hod.  vyjížděli  strážníci  spo-
lečně  s  policisty  do  hudební-
ho klubu v ulici Nepomucká 
v  Přešticích,  kde  docházelo 
k narušování veřejného pořád-
ku  osmatřicetiletým  mužem 
žijícím  na  Přešticku,  který 
měl  v  klubu  obtěžovat  dívky, 
napadat  osoby  a  poškozovat 
majetek klubu. Napadený muž 
z Přeštic byl po prvotním ošet-
ření převezen záchrannou služ-
bou na vyšetření do nemocnice. 
Následně po 22.00 hod. došlo 
před  klubem  k  potyčce  mezi 
policisty a čtyřiačtyřicetiletým 
výtržníkem  z  Radkovic,  proti 
kterému  byly  použity  donu-
covací prostředky a podezřelé 
osoby byly předvedeny k dal-
šímu šetření ve věci podezření 
z  trestných  činů  na  služebnu 
PČR.

Střípky měsíce 
ledna 2022

 1. 1. před 2.00 hod. proveden 
společně s policisty výjezd do 
ubytovny  v  ul.  Vrchlického, 
kde  bylo  oznámeno  vzájem-
né  napadání  několika  osob. 
Na místě zjištěny  tři podezře-
lé  osoby  z  Přešticka,  které  se 
navzájem  slovně  napadaly. 
Podezření  z  přestupků  proti 
občanskému soužití si na mís-
tě  převzala  hlídka  PČR.  Dne  
4. 1. po 15.00 hod. opět výjezd 
do  této  ubytovny,  tentokráte 
na  žádost  záchranné  služby, 
prověření oznámení o zraněné 
osobě, neboť hovor byl přeru-
šen.  Na  místě  zjištěna  osoba, 
která na tísňovou linku volala, 
že  došlo  k  pádu  jedné  osoby 
na  zem  a  možnému  zranění. 
K tomuto však nedošlo, proto 
byla strážníky o tomto záchran-
ná služba vyrozuměna.
 5. 1. před 13.00 hod. výjezd 
na  oznámení  k  mostu  mezi 
obcemi Přeštice a Dolní Luka-
vice,  kde  měl  údajně  nějaký 
řidič  z  vozidla  renault  odho-
dit do potoka několik černých 
pytlů s odpadem. Strážníci na 
určeném  místě  nalezli  pou-
ze  hromádku  starých  jablek. 
Následně  bylo  vypátráno 
i  vozidlo  s  řidičem  z  Přeštic, 
který na svoji obranu uvedl, že 
zde pouze zanechal jablka pro 
zvířátka. Muži  bylo  vysvětle-
no,  jak  se  zachází  s  bioodpa-
dem.
 9. 1. po 4.00 hod. usměrně-
ní  osob  chodících  z  nočního 
klubu v ul. Krátká, které si zde 
pouštěly  nahlas  reprodukova-
nou muziku, řešeni pro přestu-
pek  proti  veřejnému  pořádku. 
Následně  na  místě  došlo  ke 
vzájemnému  napadení  dvou 
mužů  z  Přeštic,  tito  od  sebe 
roztrhnuti  a  řešeny  v  příkaz-
ním řízení pro přestupek proti 
občanskému soužití.
 13. 1. před 16.00 hod. ozná-
meno  znečištění  komunikace 
ul.  K  Cihelně.  Šetřením  na 

místě  zjištěna  firma,  zabýva-
jící  se  recyklací  stavebních 
odpadů,  která  znečištění  pro-
vedla.  Komunikace  firmou 
následně  očištěna.  Přestupek 
řešen  strážníky  v  příkazním 
řízení.
 23. 1. po 22.00 hod. výjezd do 
ul. Husova na žádost záchran-
né služby – prověření oznáme-
ní  o muži  nehnutě  ležícím na 
chodníku u pizzerie. Na místě 
ani v celé ul. žádná ležící oso-
ba nezjištěna – o  tomto vyro-
zuměna záchranná služba.
V  lednu  provedeno  zajištění 

veřejného  pořádku  a  bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) opakované zajištění bezpeč-
nosti  pracovnic  ochrany  dětí 
při návštěvě rodin
2)  převoz  finanční  hotovosti 
z Tříkrálové sbírky do bankov-
ního domu
3)  vyrozumění  osoby  bydlící 
v  ul.  Nepomucká,  která  byla 
pozitivní  na  Covid-19,  nevě-
děla o tom, a měla nastoupit do 
nemocnice na lékařský zákrok 
– nastoupila do karantény
4) zajištění veřejného pořádku 
na akci – Očkování bez objed-
nání  (proti  Covidu-19),  kte-
ré  se  konalo  v  konferenčním 
sále KKC v Jungmannově ul., 
novoroční ohňostroj na Masa-
rykově náměstí
5) 3x výjezd na narušení objek-
tů budov města.
Pomocí kamerového systému 

zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní  orgán  důkazní  prostředky 
následujících činů:
1) vyvrácený sloupek s odpad-
kovým košem v  ul. V Háječ-
ku  –  podezřelý  řidič  předán 
k vyřízení na MěÚ

2) údajná dopravní nehoda na 
Masarykově  nám.  –  vyvráce-
no, že na parkovišti k nehodě 
nedošlo
3)  ujetí  řidiče  od  dopravní 
nehody, kterou způsobil v kři-
žovatce ul. Dukelská a Smeta-
nova
4) poškození okna pátých dveří 
na vozidle VW v ul. Nepomuc-
ká – poškození si řidič způso-
bil  sám,  když  silně  zabouchl 
přední dveře a následně došlo 
k vysypání okna pátých dveří
5)  sražení  ženy  na  přechodu 
pro  chodce  na  Masarykově 
náměstí
6)  u  kontejnerů  na  separova-
ný odpad zjištěno 6 pachatelů, 
kteří  odložili  v  ul.  5.  května, 
Palackého,  Veleslavínova 
a  K  Cihelně  odpad  a  znečis-
tili  tím  veřejná  prostranství 
–  řešeni  v  příkazním  řízení 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku/oznámeni  na  správní 
orgán.
Proveden  výjezd  na  6  vol-

ně  pobíhajících  psů:  ul.  Na 
Chmelnicích, Masarykovo ná-
městí,  Karlova,  Nepomucká 
– Přeštice, Skočice – majitelé 
řešeni  pro  porušení  obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. V ul. Gagarinova nale-
zen kadáver kočky – ekologic-
ky zlikvidován.
Na  území  města  nalezeno: 

v  ul.  Hlávkova  před  ČSOB 
peněženka s doklady a finanč-
ní  hotovostí,  v  ul.  Rybova 
peněženka  s  platební  kartou 
a  finanční  hotovostí,  mobilní 
tel v ul. Na Chmelnicích – vrá-
ceno majitelům; jízdní kolo na 
KČT v ul. V Brance – předáno 
na MěÚ – ztráty a nálezy.
Nejvyšší  naměřená  rychlost 

při  provádění  preventivního 
měření  v  obci  Přeštice  v  ul. 
Na  Borech,  kde  je  dovolená 
rychlost  30  km/h  –  56  km/h, 
Skočice u ZŠ a MŠ – 73 km/h, 
Přeštice–Zastávka – 76 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Městská policie v roce 2021
    725 726 549

Na  městskou  policii  bylo 
oznámeno občany nebo zjiště-
no strážníky 4637 událostí.
Celkem  zjištěno  1771  pře-

stupků:
• projednáno příkazem na mís-
tě – 1564
• oznámeno správnímu orgánu 
– 207
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 422
• zjištěno podezření ze spáchá-
ní trestného činu – 24
– výtržnictví: 5
– ohrožení pod vlivem návyk.
látky: 3
– šíření pornografie: 1
– krádeže: 7
– ublížení na zdraví: 2
– maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání: 6
•  počet  fyzických  útoků  na 
strážníky – 0
• předvedeno osob – 4
•  použití  donucovacích  pro-
středků (hmaty, chvaty, pouta) 
– 5
• pomoc kamerového systému 
– 143
• nalezeno pohřešovaných/hle-
daných osob – 2
• převezeno osob do záchytné 
stanice – 2
•  asistence  záchr.  službě  – 
agresivní osoby – 4
• spolupráce s hasiči – 4
• pomoc osobám v nouzi – 32
• výjezdy na narušené objekty 
– signály – 53
• výjezdy na oznámení občanů 
na narušení veřejného pořádku 
– 100
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 85
• výjezdy na ostatní oznámení 
občanů – 116
•  zjištěno  řidičů  pod  vlivem 
alkoholu a omamných látek 
– 4
• počet výjezdů na žádost PČR 
+ společné akce – 150
• počet rozhodnutí o odstraně-

ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 3/5
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 8
•  zjištěno  znečištění  komuni-
kace – 19
• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno  –  55/31,  (psi, 
kočky,  daňci,  drůbež,  býk), 
provedena  adopce  psů  –  6, 
nalezeno kadáverů zvířat – 6
•  na  území  města  nalezeno 
věcí:  41  (injekční  stříkačka 
–  2,  mobilní  telefon  –  5,  RZ 
– 2, svazek klíčů – 8, peněžen-
ka s doklady včetně fin. hoto-
vosti – 9, OP – 7, ŘP – 3, CP 
–  2, ORV  –  1,  platební  karta 
– 11, náušnice – 2 a dále jízdní 
kolo, cyklistická přilba, brýle, 
hodinky)
• zjištěno poškozených doprav-
ních  značek,  komunikace, 
nefunkčnost  veřejného  osvět-
lení, nesjízdnost komunikací + 
chodníků – 57
• na žádost  stát. orgánů doru-
čeno písemností – 14
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 6
• provedeno kontrol chatových 
oblastí – 55
•  provedeno  kontrol  hřbitovů 
– 63
•  provedeno  kontrol  volného 
pohybu psů – 23

•  provedeno  kontrol  pískovišť 
detektorem kovu APK – 6
•  provedeno  kontrol  parků  na 
území města – 347
• v rámci vyhlášení mimořád-
ného  stavu  z  důvodu  rozšíře-
ní  onemocnění  COVID-19: 
provedeno  kontrol  provozo-
ven/zjištěno nedodržení: 50/3, 
dohled nad dodržováním naří-
zení města  na MěÚ:  10,  pro-
vedeno  výjezdů  na  oznámení 
občanů: 32, provedeno kontrol 
dodržování  omezení  vyplý-
vajících  z  krizových  opatření 
fyzickými  osobami  (nošení 
roušek atd.): 310, bylo zjištěno 
přestupců: 184
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 124
–  nejvyšší  rychl.  km/h:  89 
– Přeštice–Zastávka,  87  – Tř. 
1.  máje,  78  –  Skočice  u  MŠ 
a  ZŠ,  79  –  Nepomucká,  70 
– Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h
•  výjezdů  na  rušení  noč.  kli-
du, veřejného pořádku, občan. 
soužití,  výtržnosti,  rvačky 
– 118
•  nalezeno  podnapilých  osob 
ležících v silnici či parku – 8
•  zajištění  veřejného  pořádku 
na 26 akcích

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník



Dokončení ze str. 1
V  chirurgii  vidíte  výsledek 

velmi  rychle  a  na  vlastní  oči. 
Jak  s  tím  souvisí  modelařina? 
Kudlu držíte v ruce také a peč-
livost je nezbytná. 
Od dětství jste něco vy- 

ráběl? 
V  šedesátém  roce  mi  táta 

koupil první stavebnici modelu 
letadla. Postavil  jsem ho, moc 
nelétal. Tady bych určitě  zmí-
nil    Karla  Laštovičku,  to  byl 
náčelník letecko-modelářského 
klubu v Přešticích, byl to jeden 
z  prvních  klubů  v  republice. 
V  roce  1965  jsem  začal  cho-
dit  do  modelářského  kroužku. 
Na gymnáziu jsem se potkal 
s  Lubošem  Širokým.  Měli 
jsme  v  Přešticích  reprezentan-
ty, mistry světa. Dokonce ještě 
dnes ve stejné kategorii, kterou 
jsem třicet závodně létal, máme 
v Přešticích mistra světa Vaška 
Papeže. 
Co to je závodní létání? 
Modelářských  kategorií  jsou 

desítky. Já jsem dělal volné vět-
roně.  Slepíte  z  překližkových 
a balzových dílků dvoumetrový 
aeroplán, jako draka ho vytáh-
nete  nahoru,  časoměřič  začne 
měřit, jak dlouho aeroplán letí. 
Podle  toho  se  kvalifikujete  na 
kraj,  republiku,  reprezentaci. 
Celý trik tkví v tom, že kromě 
technické dokonalosti   modelu 
se   musí vypustit v okamžiku, 
když jsou ve vzduchu stoupavé 
proudy a co možná do největší 
výšky.
Ve vzduchu větroně vů-

bec neovládáte? 
Ne. To automaticky zabezpe-

čují  různá  technická a elektro-
nická    zařízení.  Když  už  letí, 
tak  musím  mít  vytrénované 
nohy a běhat kilometry za ním. 
Včas ho najít,  přinést  a  znovu 
odstartovat.
Ještě chodíte létat za 

řeku směrem na Přícho-
vice? 
Pravidelně,  když  je  hezké 

počasí. 
Letadla jste i sám napro-

jektoval? 
Ano, koupili  jsme si balzová 

prkénka,  lišty,  vyřezali,  vypi-
lovali,  slepili,  potáhli  všechno 
sami. 
Jak jste si spočítal, jak 

má vypadat? 
Zpočátku  podle  plánků,  ale 

časem  jsme  se  s  Lubošem 
dostali  do  stadia,  kdy  jsme  je 
předělávali  a  skončili  jsme 
tak, že jsme stavěli svoje vlast-
ní.   Před 10 lety byly všechny 
tyto soutěžní modely v muzeu 
na  výstavě  včetně  diplomů 
a medailí a dalších ocenění.
Pořád stavíte? 
Nejen  stavím,  ale  začal  jsem 

na  penzi  zase  závodit,  a  to 
v kategorii dvoumetrových ter-
mických větroňů řízených rádi-
em. Teď je nás v Přešticích již 
několik.  Bláznů, jak říkal můj 
táta, tohle totiž není koníček, to 
je nemoc. 
Kolik letadel máte na 

výstavě v Domě historie 
Přešticka? 
To,  co  jsem  postavil  za 

posledních  deset  let,  takže  asi 
patnáct  aeroplánů.  Několik  je 
jich  soutěžních,  většina  rekre-
ačních.  Na  půdě  je  ještě  plno 
starších modelů.
Vystavujete i lodě, jaké? 
Vystavujeme  tři modeláři,  já 

tam mám patnáct lodí. Ty jsou 
všechny rádiem řízené, plavou, 
umí doleva, doprava, dopředu, 
dozadu,  rychleji,  pomaleji. 
Kromě  několika  vychytávek, 
jako  jsou otočné radary a svě-
télka, mám  i  zvukové moduly 
s funkčním reproduktorem. Na 
výstavě  mám  např.  americký 
člun z roku 1940, mahagonový, 
se  zvukovým  modulem,  který 

jsem si uletoval. Je to zesilovač 
a přehrávač SD karet. Dokonce 
jsem si stáhl z internetu i origi-
nální zvuk motoru z roku 1940 
a takhle loď zní. 
Vy si děláte sám doma 

i rozvod elektřiny? 
Ano  a  nejenom  v modelech. 

Třeba  naší  kuchyni  jsem  si 
dělal  celou  sám.  Přišel  reviz-
ní  elektrikář  ze  Stodu,  změřil 
a řekl, že je to v pořádku. 
S loděmi jezdíte na ryb-

níku? 
Když je slušné počasí na kou-

pání,  jedu  do  Horní  Lukavice 
na koupaliště. Když mám větší 

loď, která by se  tam neotočila, 
chodím na rybník  mezi Zastáv-
ku a Žerovice. S lodí, která pluje 
rychlostí 80 kilometrů za hodi-
nu  a má poloměr  zatáčky 200 
metrů,  jezdím  do  Lužan.  Na 
výstavě jsou i takzvané statické 
modely,  které  dělá  kolega. Ty 
neplují,  jsou do vitríny. Tako-
vou  jsem v životě postavil  jen 
jednu, a ani jsem si jí nenechal. 
Trávit tři měsíce prací, a pak to 
dát  do  vitríny,  chodit  se  na  to 
koukat  a  štětečkem  to  očišťo-
vat,  abych  něco  neulomil,  to 
není  nic  pro mě.  Přitom  je  to 
minimálně stejně těžká práce. 
Naučil jste to svého 

syna? 
Naučil  jsem  to  syna  i  dceru, 

ale  nezávodili.  Syn  pocho-
pil, že  to není  jen o  létání, ale 
i o spravování a stavění, a to ho 
už nebavilo. Já jsem jim to asi 
znechutil.  Většinu  času  jsem 
strávil v práci, a když mi zbyl 
čas,  tak  jsem  chodil    trénovat  
a  dělal  spoustu  jiných  věcí. 
Rodina tím trpěla, ale žena mi 
to  nezakazovala.  Teď  na  stará 
kolena modelařím  stále.  Když 
stavím ze stavebnice, není tako-
vá  starost  s  materiálem.  I  tak 
trvá  sestavení  křídel  letadla 
200 hodin. Ale je to jenom tím, 
že  to už umím, znám všechny 
triky a dělám to rychle. 
To jste tedy doma nikdy 

moc nepobýval... 

Vzhledem  k  tomu,  že  jsem 
celý  život  pracoval  v  nemoc-
nici  na  dvě  a  půl  šichty,  dělal 
jsem  všechny  možné  sporty, 
hrál jsem patnáct let s kapelou, 
tak toho času moc nezbývalo. 
Pamatujete si na svojí 

poslední operaci? 
To  už  je  deset  let,  co  jsem 

dělal poslední a nepamatuji si ji. 
Jednou jsem to spočítal a mám 
odoperováno něco kolem osm-
nácti tisíc lidí. 
Pracoval jste jen v okres-

ních nemocnicích. Proč? 
Když  jsem  skončil medicínu 

v roce 1978, nabídli mi místo na 

interní klinice v Plzni. a to jsem 
nechtěl, já chtěl dělat chirurgii. 
Žádné místo na chirurgii na kli-
nice tehdy nebylo, musel bych 
čekat roky. Tak jsem nastoupil 
na  chirurgii  ve  Stodě.  Udělal 
jsem atestaci a byl jsem svým 
šéfem doporučen i k výběrové 
druhé   atestaci.   K  té  jsem ale 
již nebyl připuštěn, neboť pod-
mínkou  byla  červená  knížka. 
S tím jsem nechtěl mít nic spo-
lečného, a žádost o moji druhou 
atestaci schovali na několik let 
do šuplíku. Vzhledem k mému 
vztahu k socialistickému zříze-
ní  bylo  vykydáno.  Proto  jsem 
šel  do  Aše,  kde  mi  slíbili,  že 
to  nebude  vadit.  Druhou  ates-
taci jsem složil až v roce 1989. 
Když to shrnu, tak zpočátku to 
nešlo,  pak  jsem  byl  prašivý, 
a když jsem byl plně kvalifiko-
vaný, tak už jsem byl soudný. 
Vy jste zakládal Občan-

ské fórum v Aši a nako-
nec jste skončil v parla-
mentu, v České národní 
radě. Jak k tomu došlo? 
Parlament  měl  dvě  komory. 

Českou  národní  radu  a  Fede-
rální  shromáždění.  V  Aši  jme 
nejprve  založili  nemocniční 
stávkový výbor,  pak občanské 
forum, pak jsem byl muvčí OF 
města.  Kolegové  mě    navrhli 
a  byl  jsem  vybrán    na  voli-
telné  místo  na  kandidátce  za 
Občanské  fórum.  Skládalo  se 

to  po okresech,  v Chebu  jsem 
byl na druhém místě. První šel 
do  Federálního  shromáždě-
ní,  druhý  šel  do České  národ-
ní  rady.  Na  sněmu  v  Plzni  se 
naši    zástupci  nějak  rozhodli, 
seřadili  kandidáty  a  napsali 
nás na krajskou kandidátku do 
voleb 1990. Získal  jsem tehdy  
25  555  hlasů.  Za  OF.  Občan-
skou  demokratickou  stranu 
jsme  zakládali  později.  Byl 
jsem  ještě  s  kolegou  Vácou 
jeden ze zakládajích členů.
Jak tenkrát vypadala 

volební kampaň? 
Tenkrát  přijeli  různí  poradci. 

Američani nám ukazovali, že si 
můžeme  strčit  ruku  do  kapsy, 
ale musíme mít  kvádro. Říka-
li  nám,  co máme  říkat,  jak  to 
máme  říkat.  Pak  přijeli  Něm-
ci,  kteří  nám  velmi  významně 
pomohli.  Půjčili  nám  mega-
fony,  stojánky.  Nechali  jsme 
se  černobíle  vyfotit,  obrázky  
nalepili  na  vlastní  auta  a  cho-
dili  jsme  po  městě  a  sami 
jsme  lepili  plakáty.  Jezdili 
jsme  na  všechny možné  akce. 
Na  nějaké  dřevorubecké  akci 
v Aši  jsem zatloukal   hřebíky. 
Měli  jsme  mítinky  v  divadle 
v Mariánských lázních, v Plzni, 
v Přešticích a na všech různých 
místech kraje. 
Zůstala vám v paměti 

nějaká historka? 
Nezapomenutelný  zážitek  si 

vybavuju  z  Chebu.  Stáli  jsme 
u kašny, řvali na náměstí a stál 
tam  taky  nějaký  kandidát  do 
Federálního shromáždění. Jme-
noval se Miloš Zeman. Já měl 
tu kliku, že jsem šel mluvit na 
kašnu ihned po něm. Jeho pro-
jev byl vynikající a  ještě když 
jsem lezl na kašnu  jsem nevě-
děl, ani jak se jmenuju. Celko-
vě  byla  kampaň  i  v  36  letech  
únavná, fyzicky i psychicky. 
Váš první mandát byl 

dvouletý, podruhé už jste 
nechtěl kandidovat? 
Kandidoval jsem proto, že to 

bylo  jen  na  2  roky,  těšil  jsem 
se,  že  se vrátím do práce.   Po 
skončení mandátu, jsem šel na 
kobereček  ke  Klausovi.  Byl 
jsem  tehdy člen výkonné  rady 
OSD  a  předseda  chtěl,  abych 
kandidoval  za  Západočeský 
kraj. Já jsem oponoval, že jsem 
to  vzal  pouze  na  dva  roky. 
To  věděli  všichni,  že  nechci 
dál.  Později  mi  Klaus  volal 
domů,  když  jsem  byl  zrov-
na  ve  vaně,  že  se mu  zhroutil 
krajský  manažer,  jestli  bych 
ho nezastoupil. Ihned jsem mu 
to slíbil pod podmínkou, že mi 
dají auto s řidičem, a že mi do 
toho  nebude  nikdo  kecat.  To 
bylo v  roce 1992, Takže  jsem 
to s nimi odjezdil, nespal, orga-
nizoval, denně do  tří hodin do 
rána.  Říkal  jsem  kandidátům,  
buďte zticha, celý den mě bude-
te  poslouchat,  teprve  v  deset 
večer, až si sedneme do hospo-
dy, tak budu poslouchat já vás. 
Dopadlo to dobře, vyhrála koa-
lice ODS a KDS. 
Když jste byl v parla-

mentu, byl jste zaměst-
naný jako lékař? 
Nejsem blázen, se vším jsem 

šlehnul. Umím sedět pouze na 
jedné židli. Za prvé jsem dělal 
člena  výkonné  rady  ODS, 
pomáhal  jsem  zakládat  ODS 
po  celé  republice,  po  všech 
vesnicích  v  kraji,  všude  mož-
ně  po  hospodách.  Dělal  jsem 
tedy  partajního  funkcionáře 
a  na  druhé  straně  jsem  dělal 
normálního  poslance  ve  zdra-
votním  výboru.  Jako  poslanec 
jsem  spoluautorem  zákona 
o zdravotním  pojištění,  záko-
na o VZP a zákona o lékařské 
komoře.  Bydlel  jsem  v  Aši 
a dojížděl do Prahy. Práce jsem 
měl  dost,  nepochybně  jsem  jí 

nedělal  úplně  špatně,  protože 
když jsme vyhráli v roce 1992 
volby,  tak  mě  nový  ministr 
zdravotnictví MUDr. Petr Lom 
zavolal a nabídl, abych mu šel 
dělat 1. náměstka. To jsem teh-
dy odmítl, s tím, že jsem rád, že 
končím  a chci se živit chirur-
gií.
Jaký ve vás zůstal nej-

důležitější pocit z práce 
v parlamentu? 
Že jsou lidé různí a nezname-

ná  to,  že když  je někdo z  jiné 
strany  třeba  i  z  komunistické, 
tak  je  debil.  Znamená  to  jen, 
že  má  jiné  názory.  Když  jed-
nání  sněmovny  navštívil  pan 
kardinál Tomášek, tak jsem ani 
nedýchal. Ale když  se  jednání 
zdravotního  výboru  zúčastnil 
pan prezident Havel a kolegové 
poslanci, jinak notoričtí nekuřá-
ci, se předháněli v tom, kdo mu 
podá  popelník  první,  tak  jsem 
se nemohl udržet smíchy.
Stýkáte se dodnes 

s někým z parlamen-
tu? Skamarádil jste se 
s někým? 
V  lavici  ve  sněmovně  jsem 

seděl  v  lavici  se  spolužá-
kem  z  přeštické  devítiletky 
Oldřichem  Vácou,  ve  výboru 
s  dalším  přeštickým  rodákem 
a  mým  učitelem  profesorem  
Jindřichem Šeborem. Význam-
ně jsem se kamarádil s předse-
dou zdravotního výnoru a poz-
dějším ministrem zdravotnictví 
Petrem Lomem. Scházeli jsme 
se i později i s dalšími poslanci 
ze  zdravotního  výboru.  Poli-
tickou  literaturu  mně  půjčo-
val  pan  Ivan Mašek,  kamarád 
a člen ODA.
Dnes politiku dál sledu-

jete? 
Ano. Ve tři hodiny v noci si 

pustím záznam z  jednání par-
lamentu,  třeba  jak  hlasovali 
o  pandemickém  zákonu  a  tak 
mě to vytočilo, nevydržel jsem 
s nervy a napsal jsem poslanci 
Marku Výbornému. Psal jsem 

mu, že jsem seděl s jeho otcem 
před  třiceti  lety  v  parlamen-
tu  a  že  se  mi  moc  líbilo,  jak 
teď udělal přestávku v jednání 
parlamentu a vyšachoval Oka-
muru. 
Odepsal? 
Jasně.  Poděkoval  za  zpětnou 

vazbu. Blahopřál jsem i premi-
éru Fialovi. Nejen že to sleduju, 
já  tím žiju. Málokoho normál-
ního  napadne  sledovat  ve  tři 
ráno parlament. 
Kdybyste byl dneska 

v parlamentu, kam byste 
ideově patřil?  
Samozřejmě  k  ODS,  nikdy 

jsem  nikoho  jiného  nevolil, 
vždyť jsem ODS zakládal. 
Vy jste byl čtyři roky 

zastupitelem Přeštic, jak 
dneska hodnotíte rozvoj 
Přeštic? 
Já jsem se do Přeštic rád vrá-

til. Měl jsem tady dům, k tomu 
rodinné  důvody  a  já  jsem  zde 
spokojený. Kdybych nebyl spo-
kojený, tak tu nežiji. Jo, jestli je 
všechno ideální? To samozřej-
mě  není  nikde.  Ke  starostovi 
mohu  mít  dílčí  výhrady,  ale 
jeho  politické  názory  sdílím. 
Je  mi  sympatický,  v  mnoha 
věcech mu fandím, v některých 
bych se s ním do krve pohádal.  
Všechny jeho projevy na veřej-
ných akcích jsou na úrovni.
Tvoje dcera se odstěho-

vala do Kanady, tam bys 
nechtěl žít?
Byl  jsem  tam  třikrát  a  je  to 

jiný svět. Povím příklad. Stojí 
fronta před hospodou, dlouhá, 
lidi  čekají 2 hodiny na místo. 
Všichni jsou v klidu, dávají si 
přednost, povídají si, smějí se 
na  sebe,  jsou v pohodě. Dnes 
je mi 69 roků, anglicky se bíd-
ně dorozumím, líbilo by se mi 
tam,  ale  já  chci  žít  v  Přešti-
cích.
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Jako primář jsem musel umět všechno a nejlíp ze všech

Ľubomír Smatana
redaktor Českého rozhlasu 

(neprošlo korekturou)




  V LÉTĚ TI ŘEKNU,

  JAK SE MÁM
6. 3. 2022
od 19.00 hod.  
Komedie
Slovensko/Česko, 2022, 111 min.
V  létě  ti  řeknu,  jak  se  mám mapuje 
životy bývalých spolužáků ze  střední 
školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Kaž-
dý z nich má jiný životní příběh, jiné radosti i starosti, ale 
i  tajemství,  která  do  party  vnáší  vtip  i  napětí. Do  života 
hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po kterých 
přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicá-
tiny.  Hrdiny  nacházíme  v  různých  fázích  života,  přitom 
jejich osudy se díky náhodám proplétají víc než dosud.


  PROMĚNA

11. 3. 2022
od 17.00 hod.  
Animovaný / Dobrodružný / 
/ Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2022, 100 min.
Příběh  filmu  pojednává  o  třináctileté 
dívce Mei Leeové, která se samovol-
ně proměňuje v obří červenou pandu, 
ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky 
neustále. Dívku Mei  navíc  silně  znervózňuje  její  až  pří-
liš starostlivá maminka Ming, která se od své dcery téměř 
nikdy nevzdálí.


  BETLÉMSKÉ SVĚTLO

11. 3. a 13. 3. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie
Česko, 2022, 99 min.
Stárnoucímu  spisovateli  Karlu  Šejno-
hovi  (Zdeněk  Svěrák)  už  psaní  nejde 
jako  dřív.  Nedokončené  povídky  se 
mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní svět-
lo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco 
chtějí.  Fotograf  Matěj  chce  získat  nedobytnou  Vendulu 
z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, automecha-
nik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reál-
ného  světa  Šejnohova manželka,  která  si myslí,  že  už  by 
měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie s prvky 
magického  realismu  servíruje  univerzální  otázky  lidského 
života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka 
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.

Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy pro školní 
rok 2022/2023 se koná dne 
7. dubna 2022 v době od 
14.00 hodin do 17.00 hodin 
v budově 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici č. 386.
Rodič  (zákonný  zástupce) 

dítěte  přinese  s  sebou  svůj 
průkaz  totožnosti,  rodný  list 
dítěte,  vyplněný  dotazník  pro 
rodiče a žádost o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání, pří-
padně žádost o odklad povinné 
školní docházky včetně povin-
ných  příloh  (možno  stáhnout 
na www.zsprestice.cz, v sekci 
„Ke stažení“).
Dle  zákona  561/2004  Sb., 

ve  znění  pozdějších  předpisů, 
zápisu podléhají všechny děti, 
které  dovrší  šestý  rok  do  31. 
srpna 2022 a starší.
V  odůvodněných  případech 

mohou  být  do  prvního  roční-
ku zapsány i děti, které dovrší 
šesti let od 1. září do 31. pro-
since  2022  nebo  od  1.  ledna 
do  30.  června  2023  a  doloží 
k žádosti příslušná doporučují-

cí vyjádření podle § 36, odst. 3, 
zákona 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Budou-li  rodiče  žádat 

o  odklad  povinné  školní 
docházky,  doloží  k  žádosti 
doporučující  posouzení  pří-
slušného  poradenského  zaří-
zení a odborného lékaře nebo 
klinického  psychologa  dle 
§ 37, odst. 4, zákona 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších před-
pisů. Žádost  o  odklad  včetně 
příloh  musí  být  podána  při 
zápisu dítěte do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty 
děti splňující podmínky:
–  dovršení  daného  věku,  pří-
padně včetně doporučení
–  příslušný  spádový  obvod, 
případně  navazující  spádový 
obvod na 2. st.
– děti nespadající pod spádový 
obvod  Základní  školy  Josefa 
Hlávky Přeštice budou přijaty 
pouze v případě volné provoz-
ní  kapacity  v  1.  ročníku  (104 
žáků).

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/
/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 


  TAJEMSTVÍ STARÉ 

   BAMBITKY 2
4. 3. a 13. 3. 2022 
od 17.00 hod.  
Pohádka
Česko, 2022, 100 min.

Příběh napraveného loupežníka Kara-
by,  jeho  odvážné  dcery  Aničky,  tro-
chu  nešikovného  prince  Jakuba  a  dalších  postav  opustili 
tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potres-
táno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po 
letech... Z Jakuba  je král, z Aničky královna a  rodina se 
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví 
čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat 
už  jenom  hrnčířskému  řemeslu.  Zlotřilí  rádcové  Lorenc 
a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě 
a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle.


  THE BATMAN

4. 3. 2022 
od 19.00 hodin  
Akční / Drama / Krimi
USA, 2022, 175 min.

Dva  roky  slídění  po  ulicích  jako 
Batman,  který  nahání  strach  zločin-
cům, zavedly Bruce Waynea hluboko 
do  stínů  Gotham  City.  Mezi  zkorumpovanou  sítí  měst-
ských úředníků a vysoce postavených osobností má osamě-
lý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců – Alfreda 
Pennywortha a poručíka Jamese Gordona – a mezi svými 
spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. 


  HAFTAŇAN

  A TŘI MUŠTERIÉŘI
6. 3. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný
Španělsko, 2021, 84 min.

Dogtanian  je mladý  šermíř,  který  sní 
o tom, že se přidá k legendárním Mušketýrům. Po prokázá-
ní svých schopností a získání jejich důvěry musí on a Muš-
ketýři bránit krále před tajným spiknutím zlého kardinála 
Richelieua, který se chce chopit moci.

Přízemní výstavní sál:
22. 1. – 27. 3. Báječný svět modelářů, výstava lodí a letadel 
modelářů MUDr. Richarda Hájka, Miloslava Jindry, Milana Žikeše.

Podkrovní výstavní sál:
19. 2. – 20. 3. Dílna Šikulka Heleny Votíkové z Merklína.

6. března od 14.00 do 17.00 hodin
Vystřihovánkový workshop s lektory střediska volného času
Radovánek v Plzni.

12. března od 15.00 hodin komentovaná výstava
„Dílna Šikulka Heleny Votíkové“.
Prohlídku povede paní Helena Votíková.

Výstavy v DHP

Oznámení o zápisu dětí 
do 1. ročníku základní školy

K prvnímu číslu 
jubilejního ročníku 
Pod Zelenou Horou
Vlastivědný  sborník  jižní-

ho  Plzeňska  si  letos  připomí-
ná  hned  dvě  výročí  –  90  let 
od svého založení a 25  let od 
svého  vzkříšení.  Cílem  jeho 
tvůrců  a  spolupracovníků  je, 
aby tento ročník přinesl rodině 
čtenářů  a  příznivců  ještě  více 
originálních  témat  a  nových 
poznatků.
Od r. 1997, tj. začátku obno-

veného vydávání, se soustavně 
věnujeme  pozapomenutým 
osobnostem.  V  jarním  čísle 
jde  především  o  představení 
duchovního otce našeho sbor-
níku, školního inspektora Jana 
Jelínka.  A  tou  další  se  stala 
výrazná  podnikatelská  osob-
nost Johanna Antona Edler von 
Starcka,  který  ve  2.  pol.  19. 
století  úspěšně  působil  v  řa-
dě  odvětví  (hutnictví,  výroba 
dýmavé kyseliny sírové, těžba 
uhlí  a  nerostů,  sklářství,  sta-
vebnictví  a  zemědělství).  Na 
Plzeňsku  proslavil  Štěnovice 
objevem  ložiska vzácné mod-
ré žuly. O tom, že ani rytířský 
stav  v  minulosti  nevylučoval 

páchání  trestných  činů,  se 
dočteme  v  příspěvku  Rytí-
ři  a  lapkové,  což  je  původní 
rukopis J. F. Urbana, doplněný 
o  nejnovější  historická  fak-
ta.  Zajímavý  a  tragický,  jako 
ostatně většina těch, které jsou 
objevovány  a  zkoumány,  byl 
osud  židovské  rodiny  Adle-
rových  z  Chlumu  u  Blovic. 
Někdy chodíme kolem sakrál-
ních památek, aniž bychom si 
uvědomovali,  co  symbolizují, 
a  čím  jsou  jedinečné.  Tímto 
pohledem  se  tentokrát  podí-
váme na kapličku a sochu sv. 
Jana Nepomuckého  v  Přícho-
vicích. Mezi kulturní dědictví 
náleží  také  staré  odrůdy  užit-
kových  dřevin,  jak  dokládá 
článek Ovocné  stromy  a  keře 
na  Lukavicku.  O  závěrečnou 
aktualitu  se  postaral  Spolek 
Betlemářů  Plzeňska,  který 
vznikl před dvaceti lety v Přeš-
ticích,  stále  udržuje  nastave-
nou laťku činnosti a výstavami 
prací  svých  členů každoročně 
obohacuje adventní a vánoční 
čas.                Věra Kokošková

5. 3. SO: MALONICE 
– TRŽEK
TRASA:  Malonice  –  Tržek 
– Mravenčí skála – tábor skau-
tů  Chlístov  –  pila  Těšetice 
– Mochtín
(12 nebo 17 km)
12. 3. SO: Z PETROVIC  
DO  NEZNAŠOV
TRASA:  Petrovice  –  Blata  – 
Záhorčice – Strážov – Lehom 
– Lukavice – Kněžice – Nezna-

šovy rozcestí – Neznašovy žel.
stanice (16,5 km)
19. 3. SO: HORNÍ  BŘÍZA 
– NEVŘEŇ
TRASA: Horní Bříza – Ledec 
– Nevřenské podzemí – Nevřeň    
(14 km)   
26. 3. SO: Z BOLEVCE  
DO  TŘEMOŠNÉ
TRASA: Bolevec – Třemošná 
– naučná  stezka –  rodný dům 
V. Brožíka (15 km)

OD 15. 3. DO 31. 3. 2022 KINO NEHRAJE Z DŮVODU PŘESTAVBY ELEVACE.



Dne  21.  ledna  tomu  bylo  50  let, 
kdy  si  v  Přešticích  řekli  své  ANO 
manželé

Václav a Miloslava 
Komorousovi.

Při  příležitosti  tohoto  krásného 
výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, 
vážení  manželé  Komorousovi,  pře-
jeme,  abyste  společně  užívali  krásy 
života  v  kruhu  svých  nejbližších. 
Nechť Vám život stále přináší jen to 

krásné, ať jsou Vaše další společně strávená léta naplněná zdra-
vím, spokojeností, optimismem a celkovou pohodou.
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ROZLOUČENÍ 

Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Josef PIŠŤÁČEK
paní 

Anna MALÁTOVÁ
paní

 Alena BLAŽKOVÁ
pan Jiří LAUTNER

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina ledna a 1. polovina února
ÚMRTÍ (leden)

Jaroslava MEČLOVÁ
Ludmila FROUZOVÁ
Jan ŠINDELKA
Jaroslav MATAS
Marie KRÝSMANOVÁ
Vlasta JANOUŠKOVÁ 

(1945)
(1960) 
(1937)
(1954) – Skočice
(1948) 
(1931) – Skočice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní
Jiřina MAŇASOVÁ 

Dne 17. 3. 2022 je to rok, co nás opustil 
náš milovaný tatínek a manžel, pan 

Karel Fuchs.

Vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Jsou to již 3 roky, co zemřeli naši rodiče 

Anna a Zdeněk Fornouzovi. 
Odešli tam, odkud není návratu a zůstala po nich v našich srd-

cích láska. Tichou vzpomínku věnují dcery s rodinami.  

V těchto dnech přišla smutná 
zpráva o úmrtí paní Jindřišky 
Kohoutkové, rozené Voráč-
kové.  Bylo  jí  96  let  a  zemře-
la  v  Domě  spokojeného  stáří 
v  Maloměřicích  –  Borkách 
u  Brna.  Paní  Kohoutková  se 
narodila  18.  4.  1926  v  Přešti-
cích.  Její  dědeček  z  matčiny 
strany  přišel  do  Přeštic  jako 
okresní  velitel  četnictva,  otec 
pracoval na ONV a byl náčel-
níkem  Sokola.  Voráčkovi  by- 
li  v  příbuzenském  poměru 
s rodinou Karpíškových, maji-
teli  místního  velkoobchodu 
s cukrovinkami.
S  paní  Jindřiškou  jsem  si 

psala  dobrých  dvacet  let.  Její 
dopisy byly nepřebernou stud-
nicí vzpomínek na staré Přešti-
ce, v nichž žila zhruba do roku 
1950.  Mj.  byla  pamětnicí  na 
poměry  v  lužanském  zámku, 
kde  byla  za  války  nasazena 
jako administrativní pracovni-
ce, a účastnila se  i  jeho pová-
lečné  inventarizace.  Vdala  se 
za  důstojníka  československé 
armády  a  poté,  co  byl  jako 
vysokoškolský pedagog vyslán 

do  Egypta,  odcestovala  tam 
s ním i se dvěma malými syny. 
Strávili tam čtyři roky a Egypt 
se paní Jindřišce stal celoživot-
ní láskou. Až do vysokého věku 
sledovala  odbornou  literaturu, 
výzkumy českých egyptologů, 
a občas na  toto  téma pořádala 
i přednášky. Její osobní zážit-
ky byly shrnuty v článku, který 
vyšel  ve  sborníku  Pod  Zele-
nou Horou č. 2/2019. Ocenila 
je  i  známá  chetitoložka  Šárka 
Velhartická.
Obdivovala  jsem  vitalitu 

a vzácný nadhled paní Jindřiš-
ky,  s  nimiž  až  do  posledních 
chvil  sledovala  dění  kolem 
sebe, zabývala se četbou, hrou 
na klavír (byla dobrou žačkou 
hudební  školy  manželů  Blaž-
kových),  paličkovala,  a  ještě 
působila  jako  pevný  pilíř  své 
rodiny. Nedávno  jsem zjistila, 
že  využila  i  možnosti  podělit 
se o své celoživotní zkušenosti 
v rozhovoru pro Paměť národa. 
Byla  to  dáma v  pravém  slova 
smyslu a zaslouží si tuto malou 
vzpomínku.

Věra Kokošková

Oceněnou v Pečovatelce 
roku je sociální pracovnice 
z Diakonie Západ v Soběkurech
Paní  Eliška  Cibulková 

je  manželkou,  maminkou, 
babičkou,  kamarádkou  a  pro 
mnohé  z  nás  také  sousedkou. 
Od  konce  minulého  měsíce 
je  však  nově  také  oceněnou 
sociální  pracovnicí  v  9.  roč-
níku  Národní  ceny  sociálních 
služeb  –  Pečovatelka  roku. 
V  Diakonii  Západ,  resp.  ve 
Stacionáři  Korálek  v  Soběku-
rech,  pracuje  již  více  než  17 
let  s klienty s  těžkým mentál-
ním  postižením  a  poruchou 
autistického  spektra.  Markéta 
Pinterová,  zástupkyně  ředitel-
ky  Diakonie  Západ,  o  Elišce 
říká: „Je skutečnou odbornicí 
v tom, co dělá, je mimořádně 
trpělivá, stále pozitivně nala-
děná a ke klientům je napros-
to srozumitelná – ti totiž často 
komunikují neverbálně a pra-
covníci stacionáře tedy musí 
být velmi empatičtí vůči jejich 
potřebám. Eliška je zároveň 
mimořádně partnerská nejen 
v komunikaci se svými klien-
ty, ale také s jejich blízkými. 
Spolupráce s rodinou je pro ni 
nástrojem, který přinese pro-
spěch právě klientovi.“
Eliška  byla  nominací  na 

cenu  Pečovatelka  roku  zprvu 

zaskočená  a  myslela  si,  že 
jsou  mezi  námi  daleko  zku-
šenější  a  potřebnější  sociální 
pracovníci, než je ona. Nako-
nec  si  ale  řekla,  že  do  toho 
půjde: „Když jsem viděla, že 
do mě kolegové a vedení Dia-
konie Západ vkládají důvěru, 
tak bych je neměla zklamat. 
Poté jsem přijímala gratulace 
a u toho jsem si uvědomila, že 
toto ocenění jsem dostala také 
díky všem, se kterými jsem se 
kdy v Diakonii setkala, ať už 
jsou to kolegové, rodiče klien-
tů nebo naše vedení. K práci 
jsem dostala šanci díky nim. 
Takže toho ocenění jsou sou-
částí všichni okolo mě,“ dodá-
vá Eliška.
Pogratulujme  Elišce  tedy 

ještě  jednou  a  poděkujme 
všem sociálním pracovníkům, 
kteří  podávají  pomocnou 
ruku  lidem  kolem  nás,  kteří 
na  to  už  sami  nestačí.  Oce-
nění  Pečovatelka  roku  je  pří-
ležitostí pro vše-chny, aby se 
dozvěděli o tom, jací skromní 
a  potřební  lidé  se mezi  námi 
nachází. Třeba jako Vaše sou-
sedka Eliška.

Anika Stulíková
vedoucí oddělení komunikace

BLAHOPŘÁNÍ K 90. NAROZENINÁM

Dne 22. 2. 2022 oslavila 90. narozeniny paní 

Marie Jílková
ze Žerovic.

Dodatečně  vše  nejlepší,  hodně  zdravíčka  přejí  synové  Jarda, 
František a dcera Jana, šest vnoučat a jedenáct pravnoučat.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní
Marie MERTLOVÁ 

ZLATÁ SVATBA 
manželů KOMOROUSOVÝCH

Pět dam v nejlepším věku se přes polední pauzu sluní na lavičce 
v parku kdesi v New Yorku. Probírají různá témata, ale my za 
chvíli  pochopíme,  že  titul Nejstarší  řemeslo  se  vztahuje  právě 
k nim... Znají se celý život, ví o sobě vše a nikdy se neopustí. Co 
je drží pohromadě? 
Známá americká dramatička Paula Vogel popisuje s hořkým 
humorem život dam, které se cele a doživotně upsaly nejstar-
šímu řemeslu.



Dokončení ze str. 1
V Přešticích to bývaly sedm-

desátky a osmdesátky. Jelikož 
ale  národní  házenou  většina 
obyvatel  Česka  nerozlišuje 
a  pravidla  nezná  až  na  hráče 
a fanoušky vůbec nikdo, může 
seriál  podle  Daniela  Strejce 
i v tomto směru přispět k roz-
hledu  neinformované  popula-
ce.  „Neznalost pravidel může 
být pro výhodou. Diváci si 
můžou tento sport při sledová-
ní seriálu oblíbit, objevovat ho 
a orientovat se postupně v jeho 
podivných pravidlech. Může 
dojít k takovému spiklenectví 
či straněním outsiderům, to by 
se mi líbilo.“

Daniel  Strejc  přiznává,  že 
vytvářel  film  o  zapomenutém 
sportu.  To  se  asi  v  Přešticích 
líbit  nebude,  ale  realita  je  už 
taková,  že  národní  házenou 
hraje  po  Česku  pár  desítek 

týmů.  „V našem předchozím 
seriálu Lajna jsme si dělali 
legraci z vrcholového sportu. 
Možná i proto, že ho máme 
rádi a že jsme mu kritikou 
chtěli pomoci. Tady o vrcho-
lovosti nemůže být vůbec řeč. 
Mezi našimi postavami je ale 

skutečné kamarádství, odehrá-
vající se v kulisách zapomenu-
tého sportu.“
Seriál, kde hrají ve vedlejších 

rolích  i  ligoví  hráči  národní 
házené, se začne vysílat od 25. 
března.                            

 (red)
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Národní házená se dočkala...

Dokončení ze str. 1
Neštítí  se  k  prosazení  svých 

cílů  použít  jakékoliv  nástroje 
včetně toho nejhrubšího násilí. 
A nyní  se z Ruska podívejme 
na západ k  jeho sousedovi na 
Ukrajinu.  Na  zemi,  která  má 
samozřejmě mnoho svých pro-
blémů, ale jejíž vedení se snaží 
o své občany postarat. Pomoci 
jim  k  lepšímu  životu.  Dostat 
se do rodiny evropských států 
sdružených  v  Evropské  unii, 
která  poskytuje  pro  rozvoj 
svých  členů patřičné podmín-
ky  a  prostředky.  Je  zapotře-
bí  samozřejmě  splnit  mnohé 
podmínky, ale  ty  jsme museli 
před  lety  splňovat  pro  vstup 
i  my.  Jednou  z  mnoha  pod-
mínek  je  funkční  a  účinný 
právní  systém.  Spravedlnost. 
To Putin v Rusku nemůže při-
pustit. Většině ze 140 miliónů 
Rusů  proto  připravil  jiné  sta-
rosti. Místo  práce na  své  lep-
ší  budoucnosti  jdou  do  války 
pod  vedením  psychopatické-
ho  tyrana,  který  neskrývá,  že 
může  použít  i  jaderné  zbra-
ně.  A  místo  plnohodnotného 
života se svými rodinami jdou 

mladí Rusové položit život za 
imperialistického  diktátora, 
úchylně  se  snažícího  místo 
blaha  pro  své  občany  znovu 
vybudovat supervelmoc, které 
se bojí celý svět, a být její neo-
mezený vládce.
Putin je zlo. Neexistuje žád-

né  ospravedlnění  jeho  činů. 
Dejme  si  velký  pozor  na  ty, 
kteří  se  možná  budou  snažit 
tvrdit  vám  něco  jiného.  Vál-
ka  probíhá  i  u  nás.  Každý 
sympatizant,  který  vědomě  či 
nevědomě  adoruje  jeho  cho-
vání, by měl dostat naši jasnou 
odpověď. V posledních dnech 
mám  stále  před  očima  záběry 
rozbitých bytových domů, žen 
a  dětí  choulících  se  v  metru, 
kde  se  skrývají před  raketami 
a bombami, obrněný vůz, kte-
rý záměrně přejel osobní auto 
s  řidičem  seniorského  věku. 
PUTIN JE VRAH.
Jsem rád, že celé zastupitel-

stvo  Přeštic  na  svém  nedáv-
ném  zasedání  odsoudilo  tuto 
agresi a vyvěšením ukrajinské 
státní vlajky vyjádřilo alespoň 
symbolickou  podporu  zemi, 
která je okupována svým zvrh-

lým sousedem.  Jen zastupitel 
za KSČM se zdržel hlasování. 
Jak  příznačné!  Podle  aktuál-
ních zpráv probíhají  rozsáhlé 
boje, a přestože je ukrajinská 
armáda mnohem menší, nemá 
to  Rus  nijak  snadné.  Stateč-
ní  Ukrajinci  brání  totiž  svoji 
zemi  a  nasazují  své  životy 
za  pravdu  a  svobodu.  I  za 
naši  svobodu. Všichni  ti  klu-
ci  a  chlapi,  kteří  vám možná 
pomáhali  stavět  dům,  teď 
i  za  nás  umírají.  Nemůžeme 
si  totiž  myslet,  že  by  Putin 
neměl zálusk  i na další  země 
včetně Česka.
Město Přeštice nezůstane jen 

u  symboliky. Nyní  zjišťujeme 
způsoby  a  možnosti  pomoci. 
Jsem  připraven  bezodkladně 
svolat zasedání zastupitelstva, 
které o konkrétní podobě roz-
hodne.
Pomoci může  i každý z vás. 

Kontakty  na  organizace  či 
instituce zveřejníme na webo-
vých stránkách města.
Děkuji vám.

Mgr. Karel Naxera
starosta města

(neprošlo korekturou)

SLOVO STAROSTY
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Ilustrace Václava Sedláčka k jeho soukromé kronice Přeštic. Je zde zachycena mlýnská stoka, Židovský ostrov a přilehlá 
zástavba v roce 1892.                                                                                                                                            Fotoarchiv DHP

4. Pohled na mlýnskou stoku u ústí Jungmannovy ulice v 70. 
letech 20. století. Dřevěná lávka spojovala Jungmannovu ulici 
s ostrovem proti domu č. p. 5 (tzv. Řezankovic vila). Vpravo 
v popředí bývalý Tuzarův závod č. p. 312. Vpravo v pozadí zad-
ní štít přeštického mlýna č. p. 4.                                

Foto DHP

3. Pohled z ostrova přes mlýnskou stoku do ústí Jungman-
novy ulice. Dřevěná lávka vede k domu č. p. 315: v 18. století 
dům mlynáře Josefa Velkoborského, od počátku 20. století 
patřil rodině Čermáků. Stál na svém místě až do roku 2002, 
kdy jej vážně poškodila povodeň, a musel být stržen. Za ním 
roubené budovy patřící k č. p. 316. Na místě obou domů 
dnes stojí budovy ELASTO FORMu. Všimněme si vedlejšího 
ramene mlýnské stoky, které rozdělovalo ostrov na dvě části.

           Foto DHP

2. Pohled do Ostrovní ulice někdy na počátku 20. století. 
V popředí dům č. p. 425 obuvníka Václava Řezanky, posta-
vený někdy krátce před rokem 1910. Vlevo dům č. p. 6, kde 
Řezankovi bydleli původně někdy od 2. poloviny 19. stole-
tí. Předtím patřil dům přeštickému velkostatku a náležel ke 
mlýnu. 

Fotoarchiv DHP

5. Ostrovní ulice při pohledu od řeky. Vpravo domy č. p. 
425 a 6, za nimi budova přeštického mlýna. Vlevo dům č. p. 8, 
v 18. století panská později židovská palírna (lihovar). Před 
ním či kolmo na něj č. p. 7. Vprostřed vidíme ústí vedlejšího 
ramene mlýnské stoky do řeky.         

Fotoarchiv DHP

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené 
město 10. díl 

– Ostrovní,   
ostrov
a mlýnská stoka

Mlýnu a přilehlé ulici jsme se věnovali v jednom z minulých dílů Ztraceného města. Aby mlýn 
mohl fungovat, byla pravděpodobně již ve středověku vyhloubena mlýnská stoka (náhon), která 
přiváděla vodu na mlýnská kola. Stoka začínala u říčního jezu a o kus níže u tzv. Koňské jámy 
(u č. p. 237 v Pobřežní ulici) vtékala zpátky do řeky. Mezi stokou a řekou se vytvořil ostrov. Mlýn 
i s větší částí ostrova patřily vrchnosti, která zde nejpozději v 18. století vybudovala rybí sádky, 
rybárnu a lihovar. V blízkosti ústí stoky do řeky stával městský dům č. p. 302. V roce 1784 si vrch-
nostenské budovy na ostrově pronajal přeštický žid Pinkas Fürth a sloučením rybárny a lihovaru 
zde vytvořil svůj vinopalný podnik (č. p. 8), který prosperoval až do poloviny 19. století. Ostrovu 
se od té doby říkalo Židovský ostrov. Mlýnskou stoku využívali rovněž přeštičtí jircháři a koželu-
hové. Ve stoce jednak máčeli kůže, jednak k mlýnici přistavěli na ostrovní straně svou stoupu, 
v níž pomocí prodloužené hřídele z mlýnského kola a na ní připevněných šesti mohutných sloupů 
roztloukali ze stromové kůry tříslo k vydělávání kůží. Na začátku 20. let 20. století byla ke stou-
pě přistavěna malá budova první přeštické vodní elektrárny. Ostrov se pozvolna plnil i obytnou 
zástavbou. V průběhu 19. století byla vystavěna č. p. 7, 6, 5, v následujícím století č. p. 425, 660 
a na počátku 50. let znovu č. p. 5. Mezi těmito domy se vytvořila Ostrovní ulice, která začínala 
u lávky přes stoku z Mlýnské ulice, běžela rovnoběžně se stokou i řekou a nakonec se stoči-
la k druhé lávce přes stoku v ústí Jungmannovy ulice. Mlýnská stoka byla zasypána počátkem  
80. let 20. století, část domů a ulice Ostrovní přetrvaly dodnes.
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

V sobotu 5. března 2022 Vás 
zveme do Slunečnice na oblí-
bené  akce.  „Veřejné krmení 
zvířat“ od 9.00 do 12.00 hod. 
a „Deskohraní pro dospělé“ 
od  14.00  do  18.00  hod.  Obě 
akce  se  konají  v  budově  Slu-
nečnice II. v Rebcově ul. 499, 
Přeštice.
V březnu se těšíme na návště-

vu dětí z mateřských a základ-
ních škol při vzdělávacích pro-
gramech  v  laboratoři,  v  dílně 
i u zvířátek.
Podařilo  se  nám  odchovat 

větší  množství  pakobylek 
indických,  proto  rádi  obdaru-

jeme zájemce o chov tohoto 
zajímavého  a  nenáročného 
hmyzu. Pro pakobylky a infor-
mace o jejich chovu si můžete 
přijít v sobotu 5. března 2022 
v  rámci  „Veřejného  krmení 
zvířat“ 9.00 až 12.00 hod.
Zbývá posledních pár míst na 

letních  příměstských  táborech 
a  stále  je  možné  hlásit  se  do 
některých kroužků, ve kterých 
se  uvolnilo místo  od  druhého 
pololetí.
Přejeme  všem  pevné  zdraví 

a veselou mysl.
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka SVČ Slunečnice



V  projektu  KPSS  dle 
požadavku  z  předchozích 
pracovních  setkání  probíhá 
terénní průzkum zaměřený na 
pečující osoby. Realizace byla 
prodloužena z důvodu nízkého 
počtu respondentů. Druhý prů-
zkum  je  zaměřen  na  zjištění 
potřebnosti  nízkoprahového 
zařízení pro děti docházející na 
druhý  stupeň  základní  školy. 
Rozhovory  probíhají  on-line 
formou. Výsledky z průzkumů 
předpokládáme zveřejnit  kon-
cem března 2022.
Dále KPSS zpracovává aktu-

ální  podklady  ke  tvorbě  kata-
logu  sociálních  služeb,  které 
působí  v  regionu  Přešticko. 
KPSS  aktualizuje  webovou 
sekci,  kde  jsou  informace 
o  projektu,  které  je  možné 
nalézt  na webu Sociální  služ-
by  Přešticka  –  www.kapo-
sos.wordpress.com nebo 
lze  kontaktovat  Marii  Hrečí-
novou  Prodanovou  z  Centra 
pro  komunitní  práci  západní 
Čechy (tel.: 733 210 315 nebo 
e-mail: marie.hp@cpkp.cz).
V  rámci  projektu  se  také 

představují  jednotliví  posky-
tovatelé  se  svou  nabídkou. 
Jedním z poskytovatelů, který 
nabízí své služby na Přešticku, 
je organizace Tichý svět.
Organizace  poskytuje  soci-

ální služby osobám se slucho-
vým  postižením.  Služby  jsou 
ZDARMA  a  jsou  určené  pro 
kohokoliv s jakýmkoliv slu-
chovým  hendikepem.  Nabíd-
ka služeb se tak týká jak osob 
neslyšících či nedoslýchavých, 
které  využívají  ke  komuni-
kaci  český  znakový  jazyk, 
tak i osob, které o sluch třeba 
postupně přicházejí, tedy např. 
seniorů.

Rozsah  nabízených  služeb 
je  široký.  Zájemci  si  mohou 
objednat  fyzického  tlumoční-
ka,  který  za  nimi  dle  domlu-
vy  kamkoliv  dorazí,  nebo  se 
mohou  s  pracovníky  Tichého 
světa  poradit  ohledně  mož-
ností zajištění kompenzačních 
pomůcek  (např.  sluchadla pro 
seniory) či různých příspěvků. 
Zároveň mohou získat podporu 
třeba při vyřizování záležitostí 
na úřadech, při procesu vyhle-
dávání práce apod.
Všechny  služby  jsou  posky-

továny pracovníky, kteří ovlá-
dají  český  jazyk  i  český  zna-
kový jazyk a jsou tak schopni 
adaptovat  se  na  komunikační 
potřeby klienta a komunikovat 
s ním bez bariér.
Kdokoliv  bude  mít  zájem 

o  využití  služeb,  může  kon-
taktovat  vedoucího  plzeňské 
pobočky Tichého světa Domi-
nika  Dolejše  na  telefonním  
čísle  607 086 461 nebo na  e-
mailové  adrese:  dominik.do- 
-lejs@tichysvet.cz.
Více  informací  naleznete  na 

webových  stránkách  www.
tichysvet.cz  nebo  na  face-
bookové  stránce  @tichysvet.
plzensky.kraj
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Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

Komunitní plánování 
sociálních služeb 
v regionu Přešticko

Dva  spolkové  projekty,  kte-
ré  se  úspěšně  završily  v  loň-
ském  roce,  bychom  letos  rádi 
slavnostně  předali  veřejnosti. 
Na svatého Josefa v sobotu 
19. března 2022 se uskuteční 
žehnání lesním obrázkům za 

účasti  přeštického  římskoka-
tolického faráře P. Karla Plav-
ce,  autorky  obrazů  Michaely 
Holubkové  a  d.  Akci  pořádá 
spolu  s  námi  obec  Příchovice. 
Sraz  ve  14.00  hod.  u  obrázku  
sv. Václava (u silnice na Plev-
ňov, odbočka ze silnice č. 230 
na Nepomuk). O vícovské pouti 
v pondělí 18. dubna po poutní 
mši svaté (začíná v 10.00 hod.) 
se  uskuteční  žehnání nového 
kříže u kostela sv. Ambrože 
na Vícově. Na obě akce srdeč-
ně zveme širokou veřejnost.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Dvě sokolská výročí
Sokol  v  úno-

ru  oslavil  160. 
výročí  od  svého 
založení.  Dne 

16.  února  1862  byla  z  podně-
tu  Miroslava  Tyrše,  Jindřicha 
Fügnera  a  dalších  osobností 
založena  první  česká  tělový-
chovná organizace, Tělocvičná 
jednota  pražská.  Název  Sokol 
byl  přijat  na  valné  hromadě 
až o dva  roky později. Tykání 
a  oslovování  „bratře“  pochází 
od Fügnera, který svými finan-
cemi  sponzoroval  výstavbu 
první  tělocvičny. Tyrš,  jenž se 
stal  prvním  náčelníkem  obce, 
je  autorem  ústředního  hesla 

Sokola „Tužme se“. První vše-
sokolský  slet  se  pod  heslem 
„Ve zdravém těle zdravý duch“ 
uskutečnil  18.  června 1882 na 
Střeleckém ostrově v Praze.
Tělocvičná  jednota  Sokol 

Přeštice  slaví  v  letošním  roce 
také  výročí  –  135  let  od  své-
ho  vzniku,  ustavující  schůze 
se  uskutečnila  24.  7.  1887. 
Obě  tato  významná  výročí  si 
členstvo  přeštického  Sokola 
připomene  poslední  dubnový 
pátek – jak jinak než pohybem 
– tělocvičnou akademií.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice
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Snímek z oblastního Zimního halového poháru starších žaček. 
Na snímku střetnutí mezi Přešticemi (v modrém) a tymákovským 
áčkem.                                                                   Foto Petr Šatra

Brzy začnou „boje“ 
na hřištích
Minule  jsme  se  věnovali 

dospělým,  nyní  se  pokusíme 
přiblížit  výsledky  mládeže 
v  oddíle  národní  házené.  Na 
činnosti  všech  družstev  se 
podepsal covid a s ním souvi-
sející  zákazy. Ve většině  sou-
těží  není  dohrána  podzimní 
část, o to bude ta jarní složitěj-
ší  na  odehrání  s  případným 
postupem výše.
V přípravce jsou dvě družstva 

starších  a  jedno  mladších. 
„Hodně nás brzdil covid, testy, 
případné nakažení či karanté-
na. Potřebujeme rychlý návrat 
na hřiště, snad se pak hra bude 
zlepšovat,“ je nucena konsta-
tovat hlavní  trenérka Kristýna 
Schejbalová.  „Také proběhl 
nábor nových zájemců.“
Mezi  mladšími  žáky  došlo 

ke generační výměně, šest jich 
odešlo  mezi  starší  a  družstvo 
bylo  doplněno  z  přípravky. 
Zatím  po  neúplném  podzimu 
jsou  na  pátém  místě.  „Mlu-
vit o cílech je předčasné, ale 
pokud budou mít kluci zájem 
trénovat a zlepšovat, je podle 
mého možno bojovat o třetí 
stupínek,“ věří družstvu trenér 
Standa Zadražil.
S  podobným  problémem, 

generační  obměnou,  se  potý-
kají i mladší žačky. „U nás je 
deset nových z přípravky, šest 
odešlo výše. Takže se spíše  
nyní dohromady sehrávají,“ je 
„střízlivá“ při odhadu možností 
Pavlína Stehlíková. Také  žač-
ky nemají dohranou podzimní 
část. „Jsme čtvrté a podle mě 
je možný maximální posun na 
třetí místo.“
Dohrát  podzim musí  i  starší 

žačky. „Zatím jsme druhé, ale 
to nic neznamená, rozhodnou 
jarní odvety. Tak uvidíme. Nyní 

potřebujeme být co nejdříve na 
hřišti a makat. Zimní halový 
pohár nám odhalil všechny 
nedostatky a chyby, které děv-
čata dělají, a které se budeme 
snažit odstranit,“ je  trochu 
skeptická Zdeňka Kriegerová.
Předloni  vítězství  v  Poháru, 

loni Mistři  republiky, po pod-
zimu  vedou  svoji  tabulku.  To 
je stručná vizitka starších žáků. 
„Jen nic nepokazit,“ nechce 
tipovat  vedoucí  družstva Mir-
ka  Kalčíková.  „Kluci to mají 
dobře rozehrané, jen škoda, že 
díky covidové karanténě jsme 
nemohli jet na Zimní halový 
pohár, byla šance vidět, jak 
jsou připraveni ostatní. Tak 
musíme spoléhat na sebe.“
Soutěž  dorostenců  je  jed-

na  z  mála,  kterou  se  poda-
řilo  dohrát.  Zatím  Přeštičtí 
„okupují“  stříbrnou  příčku. 
„Dohrávali jsme docela snad-
no, v soutěži je jen pět druž- 
stev. Sestavu doplňujeme 
staršími žáky. Pokud chceme 
uspět, udržet druhé místo a jet 
na Pohár, musí kluci na tré-
ninku hodně makat,“ popisuje 
jaro trenér Pavel Touš.
Vysoké  ambice  mají  také 

dorostenky.  Loni  vyhrály  Po-
hár ČR, vítězstvím v oblastním 
kole ZHP postoupily do repub-
likového  finále.  „V oblasti 
bojujeme o čelo s Tymáko-
vem, zatím jsou děvčata dru-
há, ostatní výrazně porážejí. 
Soutěž také nemá dohránu 
podzimní část,“ podává struč-
ný  výčet  Karel  Tušek.  „Nyní 
se děvčata zodpovědně při-
pravují v tělocvičně jak na 
finále Poháru, tak i na jarní 
boje. Chtějí se pokusit všechno 
vyhrát a postoupit na Mistrov-
ství republiky.“                 (šat)

Vážení čtenáři, občané Přeš-
tic či blízkého okolí a patetič-
tí  sportovci,  v  mém  minulém 
článku  jsem  se  jal  psát  o  tvr-
dě  vybojované  první  dvojvý-
hře  starších  žáků  florbalové-
ho  týmu  Tělocvičné  jednoty 
Sokol Přeštice.
Nyní,  o  měsíc  později,  bych 

Vám  rád  daroval  možnost 
nahlédnout  do  další  ligy,  které 
se  taktéž pravidelně účastníme. 
Jedná se o Nadšeneckou amatér-
skou florbalovou ligu, zkráceně 
NAFL,  jíž  se  účastní  z  naše-
ho  týmu  část  dospělých  hráčů 
a  vybraní  starší  žáci,  kteří  zde 
přichází na nové zkušenosti.
Ne  vždy,  když  se  prohrává, 

se  nedaří,  osmé  hrací  kolo 
NAFL, dne 5. 2. 2022, je toho 
důkazem.  Naši  hráči  statečně 
a  bojovně  zápasili  se  soupe-
řem  do  závěrečných  minut 
obou zápasů, ovšem od výhry 
je v obou zápasech dělil pouze 
jeden  jediný  gól.  Obě  utkání 
byla  napínavá  do  posledních 
chvil, neboť byla velmi vyrov-
naná  a  soupeř  měl  pokaždé 
práci  dostat  míček  na  svou 
hokejku,  natož  do  naší  brány. 
Ač zápasy nedopadly dle před-
stav, není to vůbec žádná ostu-

da, ba naopak! Náš tým si vedl 
bravurně,  výhru  neodevzdal 
beze snahy a soupeře pořádně 
potrápil.
Každý  hráč  ukázal,  jaký 

talent v něm dřímá. Excelentní 
výkon podal hlavně náš téměř 
neprůstřelný a vynikající stráž-
ce branky, jenž držel tým celé 
oba zápasy v naději na výhru, 
a míček  se díky němu do  sítě 
musel  takřka  potají  vkrádat 
jako kriminálník, neboť z naše-
ho hlídače šel strach a klíč od 
zámku  naší  brány měl  v  bez-
mála všech situacích pouze on. 
Všichni  hráči  si  vedli  skvěle 
a  zvládli  tak zápasy dostat do 
úctyhodné  prohry  5:4  proti 
Rokycanům  a  3:2  proti  Dob-
řanům.
Je  to  zřejmě  o  přístupu; 

někteří  nás  vidí  jako  ty,  kteří 
prohráli, my se ale vidíme jako 
ti,  již vyhráli. Vše je o zápalu 
a pocitu ze hry, za naše výko-
ny se rozhodně nemůžeme sty-
dět, nemůžeme býti  ani  smut-
ní,  neboť my  hrajeme  z  lásky 
k věci, z lásky k florbalu…

Jakub Cízler
hráč a novinář florbalového 

týmu Tělocvičné jednoty
Sokol Přeštice

Bravurní výkon NAFL

Nová cyklistická sezóna

Činnost se vůbec nezastavila
Covid necovid, od pravidelné 

činnosti  přeštické  junáky  nic 
neodradilo a neodradí. „Samo-
zřejmě jsme museli dodržovat 
daná hygienická ustanovení,“ 
připomíná vedoucí Jájina. „Tak 
pokud to šlo, všechny oddíly 
´pracovaly´ venku, s blížící se 
zimou jsme se nastěhovali zpět 
do klubovny.“
Nejmenší  šmoulové  mimo 

schůzky  také  vyrazili  na  zim-
ní výpravu do „slibové  rokle“, 
předtím  je  navštívil  Mikuláš. 
„Ale bohužel ti největší zlobi-
lové zrovna chyběli,“ směje se 
Jájina.  „Teď už jen aby bylo 
jaro, zase jsme mohli ven, pak 
to strašně rychle uteče a bude 
tady tábor.“
O činnosti ostatních oddílů ve 

zkratce  mluví  Hanka:  „Vzhle-
dem k epidemiologické situaci 
jsme nedělali na podzim vel-
ké celostřediskové akce, třeba 
společné mikulášské a vánoční 
schůzky, vše bylo v rámci oddí-
lů. Světlušky si napekly vlast-
noručně vánoční cukroví, také 
si v prosinci prošly město při 
vycházce s názvem ´Za Přešti-
cemi minulého století´. Skautky 
si udělaly okružní výlet Nezdi-
ce – Loupensko – Černá skála 
a přes Radkovice domů, když si 
ještě na Černé skále připravily 
oběd. O Vánocích si prohlédly 
betlém Jiřiny Andrlíkové v Pří-

chovicích a v lednu vyrazily do 
Plzně na bowling. Také skauti 
vyrazili na výlet do přírody, 
cílem byla rovněž Černá skála, 
kdy vyzkoušeli vybavení do pří-
rody. Nezapomínali na pravi-
delnou činnost, plnění odborek, 
pomáhali při pracích kolem 
klubovny. Spolu se skautkami 
za vedení ´odborníků´ pak nově 
natřeli naši plechovou boudu, 
sklad. A to jsou jen některé 
akce,“ připomíná.
Jarní  kalendář  přeštického 

střediska  je  také  hodně  zapl-
něný.  „Vlčata a světlušky se 
již nyní připravují na okresní 
kolo Závodu vlčat a světlušek, 
to se uskuteční v dubnu ve Spá-
leném Poříčí. Již na březen se 
připravuje jednodenní celostře-
disková výprava – ´Po stopách 
Amundsena a Scotta´ (na počest 
jejich 110. výročí dobytí jižního 
pólu). V dubnu je v plánu ná- 
vštěva střelnice ́ Na zámostech´. 
Jinak se budeme snažit hodně 
činnost plánovat ven. Chceme 
obnovit tradiční Májové hry 
na náměstí. Všechny oddíly se 
chystají na cyklovýlety. Na čer-
ven plánujeme tradiční jízdy na 
kanoích. A pak budou prázd-
niny a každoroční tábor, snad 
už bez všech omezení,“  končí 
plánovaný výčet  hlavních  akcí 
vedoucí  střediska Martin  Bro-
keš.                                     (šat)

Na zimní výpravu se vydali benjamínci přeštických junáků 
– šmoulové. A venku hodně vyhládne, tak samozřejmě nechybělo 
ani opékání špekáčků.
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