
Původní, stářím sešlý plášť 
budovy začal po zahájení 
rekonstrukce v listopadu 2020 
pomalu mizet. Před několika 
dny se však opět tento přeštic-
ký symbol ukázal ve své nové 
kráse, v tradiční modré.

„Objekt bývalého ředitel-
ství národního podniku Prefa 
jsme získali od státu převo-
dem v devadesátých letech,“ 
vrací se nazpět starosta Karel 
Naxera. Jeho stav nebyl dobrý. 
Bylo proto rozhodnuto o jeho 
rekonstrukci a dalším využití 
pro potřeby města. Přípravy 
trvaly několik let.

Dříve dvě třetiny objektu 
sloužily komerčním účelům, 
jedna třetina, původně sloužící 

jako ubytovna, byla zrekolau-
dována na byty. Ve skutečnos-
ti jsou to dva objekty se dvěma 
popisnými čísly (458, 460). „To 
nám umožnilo zažádat o dotaci 
z evropských fondů na rekon-
strukci bytového domu. I když 
tam bylo snížené nájemné, plášť 
budovy byl v tak špatném stavu, 
že co lidé ušetřili na nájmu, 
utratili za teplo. Celkové nákla-
dy města na realizaci staveb-
ní rekonstrukce činily celkem  
69 686 101 korun bez DPH. 
Část nákladů jsme pokryli 
hned ze tří dotačních progra-
mů, a to z IROPu (Integrovaný 
regionální operační program) 
3 880 201 korun, Operačního 
programu životního prostředí  

6 108 142 korun a Státního fon-
du podpory investic 7 353 280 
korun,“ říká starosta města 
Karel Naxera.

„Část budovy si zachovala svůj 
čistě bytový ráz a rekonstrukcí 
zde vzniklo 16 nových nájem-
ních bytových jednotek veli-
kostí 1+kk a 2+kk. Druhá část 
budovy již není čistě komerční 
jako před rekonstrukcí, ale její 
jedna třetina je nyní tvořena 
šestnácti novými sociálními 
byty, rovněž o velikostech 1+kk 
a 2+kk. Ty bude město využívat 
jako okamžitou pomoc pro lidi 
v obtížné životní situaci, bude 
zde i snížené nájemné. Zatímco 
standardní byty jsou přidělová-
ny obvyklým způsobem, u žada-

telů o sociální byt probíhá soci-
ální šetření, jehož závěry jsou 
nezbytným podkladem k jeho 

přidělení. Na konci dubna jich 
však byla většina přidělena,“ 
upřesnil Karel Naxera.

Pamatuje-
te si, kdy 
jste jela prv-
ní závod na 
kole?

Na GIANT lize v Přešticích 
na náměstí. Myslím, že mi 
bylo nějakých 7-8 let. Skončila 
jsem druhá nebo třetí. Moc si 
z toho opravdu nepamatuji. 

Mně připadá, že mno-
hahodinový závod na 
kole musí být trochu 
nuda.

Může to tak vypadat, když se 
díváte v televizi jak jedou 250 
kilometrů. Na druhou stranu 
v pelotonu se děje neustále tolik 
věcí, je to pořád boj o pozice 
a já se tam rozhodně nenudím.
Stala jste se prvního 

ledna členkou profesio-

nálního belgického tý-
mu. Co to obnáší? 

Nic podobného v Česku není, 
žádný ženský klub na tako-
vé úrovni neexistuje. Na to tu 
zřejmě nejsou peníze. Licence 
na vznik klubu je drahá, pro-
voz také. Nejdůležitější věc 
proč jsem tam šla já, je závod-
ní program. Jezdím na závody 
nejvyšší úrovně, jaká v cyklis-
tice existuje.

Vážení čtenáři,
můj dneš-

ní sloupek 
bude mimo-
řádně osob-
ní. V dubnu 
jsem oslavil 
kulaté jubi-
leum. Do- 

volte mi, abych touto cestou 
ještě jednou poděkoval všem, 
kteří mi blahopřáli. Od rodiny, 
přátel i spolupracovníků jsem 
také dostal mnoho krásných 
dárků. Udělalo mi to nesmír-
nou radost, o kterou se s Vámi 
nyní dělím. Velice mne to 
potěšilo.

Jako čerstvý padesátník jsem 
se však nakonec neubránil 
potřebě podívat se na sebe 
s určitým nadhledem, je-li 
toho člověk vůbec schopen, 
a popravdě si říci, zda se mnou 
ten věk přece jen trochu neza-
mával. Nevím, jak jste to měli 
Vy starší, ale já připouštím, že 
zamával. Najednou si mnohem 
víc uvědomuji lidskou pomíji-
vost a zároveň dar zde na tom-
to světě teď s Vámi všemi být. 
Od malička jsem byl rád ve 
společnosti a měl mnoho přá-
tel. Těší mě, že se jejich počet 
s věkem nezmenšuje, ale na-
opak. Za to vděčím jistě zčás-
ti své veselé povaze a touze 
přenášet radost i na své okolí. 
Část své kariéry jsem působil 
ve Stodole, kam se lidé už 20 
let chodí bavit. Šest let jsem 
u toho byl i já. Mnohem větší 
příležitost mi však samozřej-
mě poskytuje současná práce, 
které jsem dosáhl proto, že 
mě lidé znají nebo mi alespoň 
důvěřují. Nepletu se však? To 
se uvidí. Dále mě také zajímá, 
zda si dokážu vylepšit čas na 
Přeštické desítce, která je po 
covidové přestávce letos opět 
pořádána. Příprava sice neby-
la dokonalá, ale mám výhodu, 
že v mé kategorii běžců 50+ 
bude možná méně závodníků. 
Ale i tak bych chtěl stlačit čas 
níže. Také Vás již napadlo, že 
se doba na zlepšování čehoko-
liv pomalu krátí? Snažte se ji 
využít, jako se o to pokouším 
já☺. A proto ještě začnu jezdit 
na kole, které si díky narozeni-
novým dárkům pořídím.

Mám toho na srdci více, ale 
na to už není prostor. Povím 
Vám to raději osobně.

Pokud jste 1. května zapo-
mněli políbit svého partnera 
pod rozkvetlým stromem, urči-
tě to udělejte co nejdříve!

Mgr. Karel Naxera
starosta
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Modrý dům v plné parádě 

Slavnostní přestřižení pásky bylo závěrečnou tečkou za přestavbou „modrého domu“, nyní se postupně vracejí do svého nájemníci 
a firmy.                                                                                                                                                                            Foto Petr Šatra

Z bývalého ředitelství Prefy vznikl moderní víceúčelový dům s bezbariérovým přístupem.

z dějin PŘEŠTIC
Obrazy
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Ztracené město 12. díl 
– Nový dvůr,
Na Jordáně



Pomoc seniorce ze Že-
rovic, kterou kontakto-
vala zprostředkovatel-
ská energetická firma

Dne 18. 3. 2022 v 10.46 h se 
na strážníky telefonicky obrá-
tila o pomoc seniorka bydlící 
v Žerovicích, že ji telefonicky 
kontaktovala nějaká žena, kte-
rá jí tvrdila, že má problémy se 
zálohami na el. energii, a pro-
to se tam dostaví pracovník, 
který to s ní probere. Ozna-
movatelka ženě sdělila, že po 
pracovníkovi bude požadovat 
průkaz ke zmocnění k jed-
nání. Žena jí však sdělila, že 
pracovník je u firmy krát-
ce a zmocnění ještě nemá. 
Následně byl hovor ukončen. 
Strážník ženě doporučil, aby 
pokud ji navštíví nějaký pra-
covník, aby jej nevpouštěla do 
obydlí a ihned kontaktovala 
MP či PČR. Ve 12.20 h se opět 
oznamovatelka obrátila na MP, 
že ji telefonicky kontaktoval 
ohlášený pracovník z firmy na 
zprostředkování energií. Když 
mu však sdělila, že pokud se jí 
neprokáže zmocněním, nebude 
se s ním bavit, a že již infor-
movala MP, pracovník pouze 
sdělil, že zřejmě seniorka nemá 
o levnější energii zájem a zavě-
sil. Hlídka následně kontakto-
vala pracovníka, který je zpro-
středkovatel energetické firmy, 
toto bylo následně touto firmou 
potvrzeno. Chtěl bych tímto 
pochválit seniorku, která se 
zachovala duchapřítomně 
a věc včas oznámila. Proto 
mohlo být oznámení včas 
prověřeno a bylo zamezeno 
možnému páchání trestné 
činnosti.
Fyzické napadení osob 

v Městském parku
Dne 20. 3. 2022 po 4.00 hod. 

projížděla motorizovaná hlíd-

ka Masarykovo náměstím, 
kde na ni začala mávat dívka 
a dva muži, že byli napadeni 
v Městském parku neznámým 
mužem. Následně hlídce sdě-
lili jeho popis. Muž byl zjiš-
těn ve značně podnapilém 
stavu v Městském parku. Jeli-
kož tento odmítal sdělit svoji 
totožnost, na výzvy strážníků 
nereagoval, začal být agresiv-
ní a kladl odpor, byly proti 
němu použity donucovací 
prostředky. Jelikož byl pode-
zřelý ze spáchání trestného 
činu výtržnictví, následně si 
jej k dalšímu šetření převzali 
policisté. Jednalo se o pade-
sátiletého muže z Přešticka. 
Při vyhodnocování důkazních 
materiálů kamerového systé-
mu bylo zjištěno, že mladíci 
od Plzně, kteří ohlásili napa-
dení, na území města před 
samotným incidentem zne-
čišťovali soustavně veřejná 
prostranství rozbíjením skle-
něných lahví a močením. Tito 
byli následně řešeni v příkaz-
ním řízení.
Vypátrání nemocného 

muže
Dne 22. 3. 2022 po 14.00 

hod. přijali strážníci informa-
ci od řidiče mikrobusu, že na 
své cestě z Přeštic do Merklína 
zastavil v Přešticích za OMV 
muži, kterému nabídl z důvo-
du nejisté chůze odvoz do 
Skočic, jelikož by jej mohlo 
srazit nějaké vozidlo. V obci 
muže vysadil a odjel. Při zpá-
teční cestě zahlédl totožného 
muže mezi obcemi Skočice 
a Horušany jak jde po silnici 
a motá se. Provedenou kont-
rolou strážníků však muž nale-
zen nebyl. Oznámení předáno 
i policistům. Tito před 16.00 
hod. strážníkům předali popis 
seniora s Alzheimerovou cho-
robou, který odešel z denního 
stacionáře v ul. Rebcova, a je 
v pátrání. Strážníci následně 
na kamerovém systému nalezli 
mikrobus i muže, který odpo-
vídal popisu pohřešovaného 
muže. Informace následně 
předali policistům, kteří muže 
nalezli v Merklíně. Děkujeme 
tímto řidiči mikrobusu za 
poskytnuté informace.

Střípky měsíce
března 2022

  3. 3. po 15.00 hod. ozná-
men požár odpadkového koše 
na Masarykově nám., tento 
vznikl od nedopalku cigarety 
– uhašen strážníky.
 7. 3. před 9.00 hod. výjezd 
na otevřené dveře od bytu  
v 1. patře v ul. Husova a dne 
20. 3. před 18.00 hod. na ote-
vřenou garáž v ul. U Trati. 
Jelikož se v bytě ani garáži 
nikdo nenacházel a zámek 
byl v poloze uzamčeno, byli 
vyrozuměni majitelé. MP 
setrvala na místě do zajištění 
bytu/garáže. Kontrolou prove-
denou majiteli se potvrdilo, že 
k trestné činnosti v bytě/garáži 
nedošlo, pouze špatně uzamkli 
dveře. MP tímto děkuje vší-
mavým občanům.
 8. 3. před 11.00 hod. se na 
služebnu MP dostavila seni-
orka s tím, že si zabouchla 
dveře svého bytu v ul. Rybo-
va a žádala o pomoc. Strážní-
ci kontaktovali rodinu, která 
následně náhradní klíče seni-
orce poskytla a byt byl ote-
vřen.
 23. 3. po 14.00 hod. se na 
služebnu MP dostavil místní 
muž, který je zdravotně zne-
výhodněn, že si zapomněl 
doma klíče a zabouchl dve-
ře bytu. Muž je strážníkům 
znám, neboť k zabouchnutí 
jeho dveří došlo rovněž před 
půlrokem. Byla kontaktována 
matka muže a tento následně 
převezen do ul. Na Chmelni-
cích a vpuštěn do bytu.
 26. 3. po 2.00 hod. usměrnění 
dvou mladíků z Přeštic a Ště-
novic před klubem v ul. Nepo-
mucká, tito od sebe odtrhnuti 
a řešeni v příkazním řízení 
pro přestupek proti občanské-
mu soužití. Dne 27. 3. po 1.00 
hod. vykázání skupinky osob, 
které v ul. Krátká na sebe hla-
sitě pokřikovaly a rušily noční 
klid.

V březnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu: 
1) v nočních hodinách prově-
řování údajné rozepře na uby-
tovně v ul. Dukelská – nepo-
tvrzeno

2) asistence strážníka v ordina-
ci dětské lékařky na Masary-
kově nám. při jednání lékařky 
s ženou z Bulharska, která byla 
v minulosti v ordinaci agresiv-
ní, za přítomnosti strážníka 
k žádnému incidentu nedošlo
3) výjezd na žádost PČR do 
ul. Jungmannova na vozidlo 
tvořící překážku v sil. provozu 
– řešeno v příkazním řízení
4) usměrňování dopravy při 
přesunu dětí ze školní družiny 
při ZŠ Rebcova k řece na akci 
Vítání jara
5) výjezd do ul. Poděbradova 
a 5. května, kde bránila vozidla 
výjezdu vozidel oznamovatelů 
z garáží – řešeno v příkazním 
řízení
6) zajištění veřejného pořádku 
na akci „Vepřové zabijačkové 
hody“
7) 4x výjezd na narušení objek-
tů budov města.

Pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) poškození pneumatik na 
8 vozidlech odstavených na  
Tř. 1. máje – zjištěn podezřelý 
pachatel
2) jízda nezletilého na skút-
ru po Přešticích, který ujížděl 
před policisty
3) průjezd vozidla Alfa Romeo 
městem, jehož řidič byl pode-
zřelý z páchání trestné činnos-
ti
4) údajné poškození vozidla na 
parkovací ploše Masarykova 
nám. – poškození nepotvrzeno
5) zjištěno u kontejnerů na 
separovaný odpad 8 pachatelů, 
kteří odložili v ul. Průmyslo-
vá, V Háječku, Veleslavínova, 
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 4 volně 
pobíhající psy: Přeštice – ul. 
V Brance, Tyršova, Mácho-
va, obec Žerovice – majitelé 
řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. V ul. Nepomucká nale-
zena zraněná poštolka – předá-

na záchranné stanici ve Spále-
ném Poříčí.

Na území města nalezeno: 
peněženka s doklady, platební-
mi kartami a fin. hotovostí v ul. 
Nepomucká, klíče od vozidla 
v ul. Hlávkova – vráceno maji-
telům, injekční stříkačka v ul. 
Revoluční – zlikvidována.

 Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 53 km/h, 
Nepomucká – 79 km/h, Skoči-
ce u ZŠ a MŠ – 67 km/h, Přeš-
tice–Zastávka – 68 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Zpráva z pobřeží
Minulý měsíc jsem se společ-

ně s pracovníky správy povodí 
zúčastnil opakovaně pochůzky 
podél zahrádek pod Rybárnou. 
Vedly mne k tomu rozporupl-
né informace, které odtud na 
radnici prosakovaly. Na jedné 
straně kritické články o bezo-
hledném chování některých 
chatařů, ukládajících odpad 
na pobřeží, na druhé straně 
pochybnosti některých obča-
nů o aktivitách Povodí podél 
Úhlavy. Mohu s potěšením 
konstatovat, že pravý břeh celý 
a částečně levý je po desetile-
tích zase v ucházejícím stavu. 
Bylo odstraněno mnoho pro-
blémových stromů a uklizeny 
černé skládky, vše ve stísně-
ných podmínkách limitujících 
použití techniky. Z mé strany 
tedy jednoznačně poděkování 
pracovníkům Povodí. Další 
postup sanace levého břehu se 
nám zbrzdil díky počasí (bylo 
větrno a Povodí mělo hodně 
akutních zásahů po celém kra-
ji. Pokračovat se bude zase na 
podzim. Každopádně již vel-
ká část uživatelů břehů začala 

vyklízet letité deponie růz-
ných materiálů, což by snad 
do budoucna měl být normální 
stav. Všem, kteří tak již učini-
li, děkuji. Na všechny, které to 
ještě čeká, bych rád apeloval, 
aby neotáleli.

Marek Krivda

Připojuji se k výzvě místosta-
rosty a dodávávám následují-
cí. Pořádek na pravém břehu 
není dílem pouze Povoďáků 
a „rychlé“ městské roty. Muse-
la zde proběhnout brigáda ze 
strany zahrádkářů, jímž tím-
to děkuji. Vím, že se připojili 
leckteří, s nimiž jsem měl na 
dané téma v minulosti těžko 
publikovatelné spory. Vel-
mi se přimlouvám za udržení 
stávajícího pořádku a pokud 
se snad ještě najdou hlupáci 
ukládající odpad na břeh, nelze 
jinak než je důrazně upozornit, 
popř. identifikovat a trestat. 
Já v této „buzeraci“ nehodlám 
ustat. Ještě jednou poděkování 
všem, kteří pochopili a přiloži-
li ruku k dílu.

Stanislav Duchek



Dokončení ze str. 1
Jaké z toho plynou 

výhody pro Vás jako 
závodníka?

Především dostávám veškeré 
cyklistické vybavení. Mám pět 
kol, jedno doma, jedno v Pra-
ze, další v Belgii na tréninky, 
závodní kolo a kolo na časov-
ku. Také máme plat. Navíc mi 
hradí všechny výdaje na cesty 
do Belgie a domů. Klub sídlí 
v Herenthalsu u Antverp a vět-
šinou tam létám. Naposledy 
jsme jeli autem, ale jinak leta-
dlem. 
Doma takové podmín-

ky nemáte?
V Dukle Praha dostáváme 

skoro všechno, tohle je ale jiná 
liga.  
Máte kola stavěná pří-

mo na míru?
To ne, jenom posed mám na 

míru. Jedno kolo stojí zhruba 
dvě stě tisíc korun, takže pět 
kol, to už je milion. Jsou pojiš-
těná, takže je při pádu můžu 
rozbít (smích).

Do Belgie jezdíte pravi-
delně na několik týdnů. 
Co tam děláte? 

Závodím. Jde o to, kam mě 
tým nominuje. Když už tam 
přijedu, tak chtějí, abych tam 
zůstala alespoň dva týdny 
a odjela co nejvíc závodů. To 
obvykle stihnu tři závody, 
měří kolem 160 kilometrů. 
V belgickém rovinatém 

terénu?
Moc rovinatý není. Ve Flan-

drech se hodně jezdí po kost-
kách a pro změnu Ardenské 
klasiky jsou samé stoupání.
Belgičané se v kost-

kách hodně vyžívají.  To 
je záměr, nebo tam ne-
jsou jiné cesty?

Asi obojí, kostky mají skoro 
všude. Pro diváka je to atrak-
tivnější.
Jak se na tom jezdí?
Dost špatně. Ale i na kost-

kách se musí jet rychlostí 45 
kilometrů za hodinu.
Už jste spadla?
Tuto sezónu jsem spadla 

zatím jednou, zrovna když 
jsem tam byla úplně poprvé, 
ale nic se mi nestalo.  Stalo se 
to v celkem malé rychlosti na 
místě, kde se za mostem zužo-
vala silnice, všichni tam chtěli 
být první a došlo k hromadné-
mu pádu. Jen jsem se odřela.
Už jste byla někdy zra-

něná, abyste nemohla 
jezdit třeba měsíc?

Zlomila jsem si klíční kost 
na Evropské olympiádě mlá-
deže v Maďarsku. Moc si to 
nepamatuju, byla to ale moje 
chyba. Voperovali mi deset 
šroubů, měsíc jsem nejezdila 
a nehýbala s rukou. Jsou lidé, 
kteří se zlomenou rukou jezdí. 
Ale to se musí časem projevit 
na zdraví.
Vaším úkolem je jenom 

jezdit na závody nebo je 
musíte i vyhrávat, jinak 
Vás vyhodí? 

V týmu jsme skoro všechny 
mladé a na takové úrovni první 
rok. Takže na nás šéfové týmu 
nemají takové nároky. Nechá-
vají nám prostor, abychom se 
učily a sbíraly zkušenosti, aby-
chom se sžily se stylem závo-
dění.
Předpokládám ale, že 

si vás vybraly, abyste 
vyhrávaly...

Tak jasně, líbilo by se jim, 
abychom vyhrávaly, to ale není 
zatím úplně reálné. Soutěžíme 
s úplně nejlepšími závodnice-
mi na světě.

Mluvíte francouzsky?
Ne. Nikdo to po nás ani ne-

chce, bavíme se anglicky. 
Jak si Vás Belgičané 

našli, museli si Vás kou-
pit?

Ne, to bylo moje rozhodnutí. 
Já sama ale ani moc nevím, jak 
mě našli. Myslím, že to souvisí 
s Mistrovstvím Evropy v juni-
orské kategorii, kde jsem byla 
osmá. Tam si mě asi všimli. Já 

mám smlouvu zatím jen na rok, 
uvidíme, jestli mi jí prodlouží. 
Změnili ale celou koncepci 
týmu, zaměřují se na mladší 
holky, aby měly lehčí přechod 
z juniorek do žen. Nevím ale, 
jaké mají plány na příští rok.  
Je nás v týmu čtrnáct. 
Jaké jsou vaše cyklis-

tické plány?
Ráda bych se udržela na této 

vysoké úrovni, aby mi pro-
dloužili smlouvu, nebo abych 
získala jinou někde jinde. Letos 
bych ráda jela na mistrovství 
Evropy, jak na silnici, tak na 
dráze a přivezla nějaký hezký 
výsledek. Už by to chtělo, pro-
tože v minulých letech, nechci 
říct, že se úplně nedařilo, ale 
nejsem s tím spokojená.
V jednom rozhovoru 

jste mluvila o olympiá-
dě.

Když řeknu, že závodím na 
kole, tak dostávám vždycky 
dvě otázky. Uvidím tě někdy 
na Tour de France? Pojedeš 
na olympiádu?  To je typické, 
takže proto o tom píšou. Já 
o tom sama nemluvím. 

Kdy se to zlomilo, a vy 
jste zjistila, že jste dobrá 
závodnice?

Dejme tomu v patnácti letech, 
to jsem byla na gymplu a záro-
veň v Dukle. Jezdila jsem 
z Plzně ze školy na tréninky 
do Prahy, několikrát do týdne. 
Vozili mě rodiče nebo jsem 

jela autobusem, bylo to doce-
la dost náročné. Měla jsem 
ale na gymnáziu individuální 
plán, takže žádnou povinnou 
docházku.  
Kolik najezdíte kilome-

trů?
Týdně zhruba 400 až 500 

kilometrů. Jezdím skoro kaž-
dý den i doma. V garáži máme 
ale už jen dvě kola, moje 
a táty. Sestry na kole nejezdí. 
Nesnáší to.
Že byste byla odstrašu-

jící příklad?
Těžko říct. Spíše asi nechtěly 

zklamat, že nebudou tak dobré 
jako já☺.
Jezdíte někdy spolu 

s otcem na kole?

On mě přemlouvá skoro kaž-
dý den, abych se s ním projela, 
ale moc často spolu nejezdíme.
Protože Vás to nebaví?
No, přesně tak. Chce, aby 

mohl alespoň vyjet se mnou na 
ten trénink. Třeba by mě stíhal 
na elektrokole☺.
Které země jste díky 

cyklistice navštívila a vi-
děla něco jiného než 
dráhu nebo asfalt? 

Nejvíc se člověk asi podí-
vá s dráhovou cyklistikou. 
Vloni jsem byla s reprezen-
tací v Kolumbii na Světovém 
poháru, závody byly na tři dny 
a jeden den jsme měli na pro-
hlídku. Občas něco vidíme, ale 
nejezdíme tam na výlet, ale 
závodit.
Co Vás baví víc, dráhová 

nebo silniční cyklistika? 
Silnice mě baví víc, ale zají-

mavější a akčnější je jízda na 
dráze. Je to rychlejší a nemu-
sím šlapat čtyři hodiny v kuse.  
Jsem ale vytrvalostní cyklist-
ka. Nejezdím sprinty. 

Proč jste si vybrala obor 
tropické zemědělství? 
V rodině, pokud vím, 
nikdo nemá se zeměděl-
stvím nic společného.

Popravdě to nebyl můj cíl. 
Já jsem se původně hlásila 
na mikrobiologii na Příro-
dovědecké fakultě Karlovy 
univerzity. Tam jsem se ale 

nedostala, a na Českou země-
dělskou univerzitu mě vzali 
bez přijímacích zkoušek na 
základě průměru z gymnázia. 
Chtěla jsem zůstat u biologie, 
ta mě baví. Abych to upřes-
nila, vybrala jsem si spíše 
botanickou část, budeme mít 
třeba praxi v tropickém skle-
níku.
Co člověk může dělat 

po absolvování tropic-
kého zemědělství?

To sama ještě moc nevím. 
Zatím jsem v prváku, je to 
obecné studium v češtině.
Když si vezmu, že kaž-

dý den trénujete tři ho-
diny, tak asi nestíháte 
moc studovat?

Teď s tou Belgií moc ne, ale 
kvůli „koroně“ jsme měli stu-
dium hodně online, a ono to 
i zůstalo, takže ušetřím čas na 
dojíždění sem tam. 
Jak dlouho se dá vrcho-

lově jezdit a závodit?
Nejlepší světové cyklistce je 

třicet devět.
Nevadí Vám, že se 

o ženské cyklistice moc 
nemluví?

Myslím si, že se to dost zlep-
šuje, začíná se zviditelňovat, 
třeba nás Tour de France víc 
proslaví.
Jste schopná se tam 

kvalifikovat?
Ne. Tým musí dostat pozván-

ku. Ani nevím, jestli jsme ji 
dostali, nebo jsme ji odmítli. 
My tam ale nejedeme, protože 
vedení týmu si myslí, že by to 
na nás bylo moc. Nechtějí nás 
takhle na začátku zničit.
Ale může to přijít? 
Asi ano, já bych chtěla. Uvi-

díme příští rok. Ženy ale určitě 
nepojedou stejnou vzdálenost 
jako muži. 

O tom, že by se ženy 
živily profesionální cyk-
listikou, jsem nikdy moc 
neslyšel.  

Taky se jí uživí jenom muži. 
Že by nějaká žena cyklistka 
vydělávala tolik peněz, aby 
tím uživila rodinu, je nereálné. 
V ženské cyklistice je méně 
peněz.

Ženy se při sportu běž-
ně malují. Takové biatlo-
nistky snad ani nic jiného 
před závodem nedělají. 
Jak je to u cyklistek? 

Nic takového, nebo spíš 
minimálně. Biatlon jedou hol-
ky půl hodiny, hodinu. Ale 
když jedete pět hodin, tak 
nějaký make-up není nic pří-
jemného. Navíc při cyklistice 
každou chvíli prší, to bychom 
pak vypadaly...
Vy jste se celá rodina 

z Přeštic přestěhovali 
do Dolní Lukavice. Stí-
háte vidět svoje kama-
rády? 

Tady už se moc s žádnými 
lidmi nevídám, jen ze střed-
ní a mám plno kamarádů 
v Dukle.
Můžete jít na pivo nebo 

víno, když takhle trénu-
jete?

My chodíme spíš na kávu.  
Podle smlouvy se musím cho-
vat slušně a být plně připrave-
ná na závodní sezónu.
Mohou Vás kontrolovat 

antidopingoví komisa-
ři?

Mohou, mně se to stalo 
zatím jen jednou, a to na drá-
ze v juniorkách. Momentálně 
se mi to stát nemůže, je to po-
dle závodních úspěchů, jsou 
seznamy.
Cyklistika je proslulá 

dopingem, jinak bych se 
neptal.

To bohužel je. Ale mys-
lím, že dneska už je to jinak. 
Kontroly jsou natolik přísné 
a vyvinuté, že dnes už nic 
moc neprojde.
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Věřím, že jednou pojedu Tour de France 

Z tropického skleníku
na Tour de France  

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Krasojezdkyně 

O olympiádě nemluvím 

Lety a pády

Sestry bez bicyklu

Kristýna Burlová (20): studentka a profesionální cyklistka belgické stáje  
Lotto Soudal, pochází z Přeštic, absolvovala Sportovní gymnázium v Plzni, 
studuje první ročník České zemědělské univerzity obor tropické zeměděl-
ství, je juniorská mistryně republiky v dráhové i silniční cyklistice v dresu 
Dukly Praha, česká reprezentantka, s dvěma sestrami a rodiči žije v Dolní 
Lukavici.




  ZLOUNI

1. 5. 2022 od 17.00 hodin  
Animovaný / Akční / Komedie / 
/ Krimi / Rodinný
USA, 2022, 100 min.
Málokteří hrdinové mají tak špatnou 
pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa 
a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hle-
dali, až se našli a dali dohromady tým, 
pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka 
jako vyrazit si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou par-
ty je Vlk, Had má na starosti otevírání sejfů, Tarantule je 
zkušená hackerka, Žralok se umí skvěle maskovat a Piraňa 
je vztekloun, který pro ránu nejde daleko. Za léta strávená 
loupežemi všeho druhu získali dojem, že jsou nepolapitelní, 
jenže i pro ně nakonec bude platit, že se tak dlouho chodí do 
sejfu pro diamanty, až se zámek zacvakne.


  VYŠEHRAD: FYLM

1. 5. a 22. 5. 2022 
od 19.00 hod.  
Komedie / Sportovní
Česko, 2022, 105 min.
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického 
(Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, 
bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale 
zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl 
více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Pra-
chař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. 
A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehra-
dem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět 
po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku 
svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy...


  DOCTOR STRANGE 

  V MNOHOVESMÍRU
  ŠÍLENSTVÍ
6. 5. a 15. 5. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Akční / Komedie /
/ Krimi / Rodinný
USA, 2022, 100 min.
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství fil-
mový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů 
a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se 
do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých 
známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebez-
pečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se 
záhadným soupeřem.
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – KVĚTEN

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

Podkrovní výstavní sál: 
1. 4. – 15. 5. 2022 – Na křídlech svobody – výstava o 311. 
bombardovací peruti RAF

Přízemní výstavní sál:
4. 4. – 15. 5. 2022 – Vítězství s vůní šeříků – výstava modelů 
bojové techniky, dioramata bitev a militária U.S. Army z konce 
druhé světové války

Výstavy v DHP


  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

6. 5. a 13. 5. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie – Česko, 2022, 95 min.
V prvním filmu se hlavní hrdina Karel 
Král ocitl v ženském těle. V druhém 
díle poznáváme na počátku Irenu 
Kopáčovou (Anna Polívková), psy-
choložku, specialistku na partnerské 
vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. 
Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena 
dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordi-
naci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším 
lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou 
(Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé Ireny následně 
vedou do stanu vědmy Zoltany (Zuzana Kronerová), kde 
vysloví osudové přání: Chci bejt chlap!


  UŠÁK CHICKY

  A ZLOKŘEČEK
13. 5. a 20. 5. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Belgie / Francie, 2022, 91 min.
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je 
tak trochu neobyčejný. Narodil se jako 
napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého 
adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes 
své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní 
a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žád-
ná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj 
život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu 
velké na něj právě čeká!


  ŽENY A ŽIVOT

15. 5. a 20. 5. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie / Romantický
Česko, 2022, 87 min.
Eliška je hodná holka. Možná až moc. 
Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. 
O to akčnější je ovšem její volnomyš-
lenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společ-
ně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak 
trochu „ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samoli-
bým populárním sportovcem. „Má s tebou ten chlapec vůbec 
vážné úmysly? Po třicítce se hledá ženich dost těžko...“ upo-
zorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si 
ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou...

7. 5. SO: ZDICE – SRBSKO
TRASA: Zdice – Koukolova 
hora – Aksamitova brána – 
NPP Kotýz – Tobolka – Koda 
– Srbsko
(18 km)
14. 5. SO: BOROVNO 
– MÍŠOV
TRASA: Borovno – Nad 
Maráskem – Míšov
(10 km)

21. 5. SO: CHODSKÁ 
BUTA
TRASA: Chodská Lhota – 
Orlovice – Štefle
(10 km)
28. 5. SO: SRBSKO – SVA-
TÝ JAN POD SKALOU
TRASA: Srbsko – Propadlé 
vody – jeskyně Arnika –vyhlíd-
ka kříž sv. Jan – Beroun
(13 km)


  LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

20. 5. a 29. 5. 2022 
od 17.00 hodin  
Komedie / Romantický
Slovensko / Česko, 2022, 90 min.
Pokud se hrdinům komedie Láska 
hory přenáší může něco pokazit, zaru-
čeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden 
opravdu šílený den v horském hotelu vyprávěný třikrát 
a vždy jinýma očima. Nevěstě Alex se její velký den hroutí 
přímo před očima. Po pánské jízdě předešlé noci je totiž 
nezvěstný ženich a stát před oltářem sama je trochu trapné. 
Alex nesedí v koutě a rozhodne se ženicha najít. Někde 
přeci být musí! Svůj pohled nabídne i její neurotická mat-
ka, přespříliš aktivní otčím, jenž odhaluje zločin, který se 
nestal, a také její biologický otec.


  Tři Tygři ve filmu:

  JACKPOT
27. 5. 2022 od 19.00 hodin  
Komedie / Akční
Česko, 2022, 110 min.
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do 
filmových pláten! Ve zběsilé akční 
komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou 
vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria 
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič 
tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské 
policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný he-
rec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se 
z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztra-
ceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu 
a slávu, a Herbert vytoužené angažmá?


  TOP GUN: MAVERICK

29. 5. 2022 od 19.00 hodin  
Akční / Drama
USA, 2022, 131 min.
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) 
k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce 
tak, že se už přes třicet let úspěšně brá-
ní povýšení ve strukturách amerického 
letectva, protože to by ho z kokpitu 
vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždyc-
ky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky 
docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně 
nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elit-
ních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na 
úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible.

Dokončení ze str. 1 
„Zbylé dvě třetiny si zacho-

valy své původní určení pro 
občanskou vybavenost a bude 
zde umístěna např. pobočka 
úřadu práce, ordinace fyziote-
rapie či fitness. Celý objekt je 
bezbariérový a je obsluhován 
výtahem. 

Nová obálka budovy, výplně 
otvorů, dálkově řízené vytápění, 
ale též nově instalovaná foto-
voltaická elektrárna s výkonem 
20 kW umístěná na střeše, činí 
z objektu výjimečnou městskou 
nemovitost. Některé nebytové 
prostory jsou zatím stále v nabíd-
ce,“ doplňuje Karel Naxera.

Jednou z institucí, která se 
vrací, je pobočka úřadu práce. 
„Náhradní kanceláře vlastně až 
v průmyslové zóně za fotbalo-
vým hřištěm byly doopravdy jen 
velmi provizorním řešením,“ 
zdůraznil starosta. „Jsme pře-
devším rádi, že je vybudován 
výtah. Dříve tu nebyl, tak mnoh-
dy jsme se zdravotně postižený-
mi řešili jejich problémy venku 
na ulici,“ velmi si pochvalovala 
Ing. et Ing. Anna Kadlec Valen-
tová – ředitelka odboru Kontakt-
ní pracoviště Plzeň-jih Krajské 
pobočky ÚP ČR v Plzni, která 
se slavnostního otevření také 
účastnila.                            (šat)

Modrý dům v plné parádě

Svoboda přijela 
na amerických tancích

Naprosto neodmyslitelně  pa- 
tří v Přešticích ke konci II. 
světové války a osvoboze-
ní američtí vojáci. Právě oni, 
jejich „druhá pěší“, přijeli 6. 
května ráno do města. A výsta-
va „Vítězství s vůní šeříků“ 
v Domě historie Přešticka 
nyní přibližuje právě prvé dny 
osvobození.

„Připravili jsme ji společ-
ně s Patton Memorial Pilsen, 
hlavně však s mužskou čás-
tí rodiny Foudů. Otec Karel 
je historik a badatel právě 
v oblasti dokumentace histo-
rie II. světové války,“ popisu-
je vznik výstavy Drahomíra 
Valentová.

„Podobně ´zbláznil´ i své 
dva syny, Davida a Jana. 
Vlastní velice rozsáhlou sbír-
ku a zapůjčili mnoho různých 
součástí vojenské výstroje, 
doplnili je mnoha modely ame-
rické vojenské techniky.“

Ve vitrínách tak návštěvní-
ci mohou vidět jak pracovní, 

tak i slavnostní části uniforem 
jednotlivých složek armády, 
třeba bojovou uniformu (tzv. 
Field dress) příslušníka US 
Army, sako příslušníka US 
Army Air Force, ale třeba  
i obal na padák, koženou letec-
kou kuklu, helmu, ale i obyčej-
nou jídelní misku, batoh, u nás 
v Čechách populární „usárnu“, 
obal na padák, vak se spacá-
kem...

Výstava je doplněna dobový-
mi fotografiemi z konce vál-
ky. „Ty jsou z našeho archívu 
a zachycují prvé dny americ-
kých vojáků ve městě i celé 
doby, kdy ve městě pobývali,“ 
doplňuje Drahomíra Valen-
tová. „Prostě tady se vyžijí 
páni kluci od pěti až třeba do 
pětadevadesáti let,“ směje se 
vedoucí Domu historie.

„Prostě stačí jen přijít a pro-
hlížet. Obě výstavy, i druhá 
letecká o 311. československé 
peruti v podkroví, jsou otevře-
né do 15. května.“            (šat)
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DĚKUJEME ZA VŠECHNO

Vážení jubilanti, blahopřejeme 
Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme 
Vám za všechno, co jste vyko-
nali. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Vážíme 
si starší generace svých spoluob-
čanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan 
Bedřich ZÁKOSTELECKÝ

pan 
Antonín KŘENEK

paní 
Marie DVOŘÁKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina března a 1. polovina dubna
ÚMRTÍ (březen)

Jaroslav TURNER
Jan KABALUK
Marie HOLÁ
Vlasta RUBÍČKOVÁ 
Marie MRSKOŠOVÁ
Ján BÁBALA 

(1941)
(1953) 
(1943)
(1947) – Skočice
(1933) 
(1936)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní 
Marta SÝKOROVÁ
pan Josef ŠAŠEK

paní 
Jaroslava JAROŠOVÁ

paní 
Marie FORNOUZOVÁ

paní 
Hana MATÍKOVÁ 

ZLATÉ SVATBY
Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výročím svatby, které 

slaví manželé po 50 letech společného soužití. Za půl století, kte-
ré spolu manželé strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické 
chvíle bezstarostného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle 
strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manžel-
ských pout lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, to 
je nádherný dar manželského života, který si žádá být po zásluze 
oslavován! Dvojicím, které spolu „v dobrém i zlém“ prožily padesát 
let, patří náš skutečný obdiv. 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavily

paní Marie HRUBÁ
paní Anna SOUKUPOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavil

pan
Jaroslav ŠTRUNC

Čištění požární nádrže 
ve Skočicích

V sobotu 2. dubna se usku-
tečnilo ve Skočicích čiště-
ní požární nádrže, o které se 
postarali dobrovolní hasiči ze 
Skočic. Práci komplikovalo 
nepříznivé počasí, téměř celý 
den sněžilo. „Takové poča-
sí jsme během čištění snad 
nikdy nezažili,“ konstatoval 
starosta sboru. Hasiči se poča-
sí nezalekli a zhruba po osmi 
hodinách byla požární nádrž 
vyčištěna, práci usnadnil stroj 
PS12, který je perfektně při-
praven na sezónu. Vše pro-
běhlo bez komplikací a hlavně 
bez úrazu! Všem zúčastněným 
moc děkujeme.

Zbyněk Zábrš
Jednatel SDH Skočice

Sborník Zelená Hora 
je nabitá zajímavostmi

Ani druhé letošní číslo jubi-
lejního ročníku vlastivědného 
sborníku Pod Zelenou Horou 
své příznivce nezklame. Jeho 
obsah nabízí dosud nepubliko-
vaná témata.

Malířem, který měl zůstat 
zapomenut, byl chlumčanský 
rodák Bedřich Zahradil. Jeho 
rodina se na počátku druhé 
světové války přesídlila ze 
Sudet do Příchovic a Bedřich, 
spolu s bratrem Karlem, se stal 
nadějným členem Vodácké 
skupiny v Přešticích. Všechno 
ho ale táhlo k malování a sou-
kromě se v něm, při běžném 
občanském povolání, vzdělá-
val. Svůj sen si opravdu splnil, 
zemřel však příliš mlád. Lido-
vé pověsti jsou trochu něco 
jako historické detektivky. 
Když si je vezmeme „na paš-
kál“, někdy se nestačíme divit. 
Důkladnému rozboru podro-
bil známé pověsti o zvonech 
a vzniku vícovského kostelí-
ka Václav Süss, aby nakonec 
zjistil, že všechny vyprávějí 
skutečný příběh, byť více či 
méně zkreslený. Není uměním 
věc vyrobit, ale prodat. To je 
smyslem reklamy, která lidi 
provází a ovlivňuje odedávna. 
Pojednání o reklamě v před-
válečných Přešticích se věnu-
je celé škále prostředků, jimž 
byli vystaveni naši předci ve 
20. a 30. letech minulého sto-
letí. Některé z nich přetrvaly 
v inovované podobě dodnes, 

ale s „chodícím poutačem“ 
nebo „oživlou výlohou“ se už 
asi nesetkáme. Článek by nás 
nicméně mohl přimět lépe se 
v našem městě rozhlédnout 
kolem sebe.

Svobodní zednáři byli a stále 
jsou tak trochu zahaleni tajem-
stvím, které se snaží poodkrýt 
Tomáš Rybáček. Zednářství se 
v Čechách objevilo poprvé za 
francouzsko-bavorské okupace 
Prahy v r. 1741. V r. 1775 zed-
náři zakotvili v Klatovech a do 
tzv. „létající lóže“ se zapojili 
hlavně tamní dragouni. V Plz-
ni existovaly do r. 1938 hned 
tři zednářské lóže, avšak do 
současnosti, po mnoha his-
torických peripetiích, z nich 
přežila pouze jediná s názvem 
Josef Dobrovský. Letos si 
připomíná 100 let od svého 
založení a bude mít i svo-
ji výstavu na zámku Kozel. 
Některá jména jejích členů 
budou pro Přeštické možná 
překvapením. Kromě loutkáře 
Josefa Skupy a malíře Přeštic-
ka F. V. Eisenreicha byl totiž 
jejich kolegou i jeden vážený 
přeštický občan. A konečně 
o loňských oslavách 300 let 
od blahořečení světce a o tom, 
jak přiblížit osobnost sv. Jana 
Nepomuckého školním dětem 
speciálním edukačním progra-
mem, píše pracovnice Svato-
jánského muzea v Nepomuku 
Štěpánka Kodýdková.

Věra Kokošková

Čtvrt století s mikrofonem

Pětadvacet let zní od mik-
rofonu na přeštickém házen-
kářském hřišti hlas Maruš 
Jarolímové.

„Je to vlastně takový můj 
návrat k mému prvnímu spor-
tu. Jako žačka jsem s národ-
ní házenou začínala pod tre-
nérem Jaroslavem Fořtem.“ 
(Zakladatel národní házené 
v Přešticích.) Dělala i další 
sporty, na základní škole se 
věnovala úspěšně i atletice, 
běhala 800 metrů, skákala do 
výšky a do dálky. „Na škol-
ních závodech v Blovicích 
jsem přeskočila i budoucí 
šampionku Jarmilu Nygrýno-
vou.“ Se sportem pokračova-
la i dále. Na učilišti v Plzni 
pokračovala v atletice, aby 
ji pak zlákal fotbal. Za celek 
HaR Plzeň hrála na levé spoj-
ce několik let I. ligu. „Někde 
bych doma možná ještě našla 

i ty ligové medaile, se Slávií 
jsme se přetahovali o stříbro 
a bronz, Sparta tehdy měla 
´předplacené´ zlato, byla na 
úplně jiné úrovni.“

Po svatbě zbyl čas už pouze 
na rekreační sport, kolo, oba 
druhy lyží. „A nyní pomy-
slně svoji sportovní dráhu 
uzavírám, kde jsem ji začala, 
u národní házené. Nechala 
jsem se ´ukecat´ od tehdej-
ší ředitelky školy Jarky, kde 
jsem dělala, že v Přešticích 
potřebují hlasatelku. A jak to 
dopadlo? Už jsem tady pěta-
dvacet let.“

To hlasatelské čtvrtstole-
tí, to byl ten menší důvod. 
Počátkem dubna totiž Marie 
Jarolímová oslavila význam-
né životní jubileum. Pověsila 
si na krk už sedmý životní 
korálek.

 (šat)

Dne 24. března uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Karel a Jiřina Hnojských 
z Přeštic.

Dne 7. dubna uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Jan a Miluše Kličkovi 
z Přeštic.

Dne 15. dubna uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Jiří a Stanislava Bezděkovi 
ze Skočic.

Vážení manželé Hnojských, Kličkovi a Bezděkovi, u příležitos-
ti výročí uzavření Vašeho sňatku Vám přejeme hodně krásných 
společně prožitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti 
v kruhu svých nejbližších.

Částečná uzavírka části 
komunikace č. I/27 
v ul. Hlávkova v Přešticích

V rámci stavebních úprav 
západního schodiště koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích bude provedena 
částečná uzavírka silnice I/27 
Hlávkova ul. v Přešticích ve 
směru na Klatovy. Objízdná tra-
sa ve směru na Klatovy je vede-
na v Přešticích po trase silnice 
II/230 Husova ul. – ul. 5. květ-

na. Ul. 5. května bude po dobu 
vedení objízdné trasy v celém 
rozsahu s jednosměrnou orga-
nizací dopravy. Při uzavírce 
silnice I/27 dojde k omezení 
provozu linky veřejné autobu-
sové dopravy č. 455001 (MHD 
Přeštice). Trasa linky bude 
vedena po navržených objízd-
ných trasách.

Toto opatření bude probíhat ve dnech:
2. 5. až 10. 6. 2022 a 5. 9. až 14. 10. 2022

Dovolte nám, abychom touto cestou popřáli naší mamince, 
sestře, babičce a prababičce, paní 

Marii Fornouzové, 
která letos 12. dubna 2022 oslavila 85. narozeniny. Přejeme jí 

hlavně pevné zdraví, lásku a pohodu do dalších let. Moc jí děku-
jeme za všechno, co pro nás po celý její život dělala a dělá.

„Máme Tě moc rádi, babi!“
Tvoje rodina
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Setkání u Barušky v lese Vysoká
V sobotu 26. března 2022 za 

krásného slunečného počasí 
se v polesí Vysoká, v katastru 
města Dobřany „U Barušky“, 
sešlo na sedm desítek návštěv-
níků z okolních obcí, kteří se 
přišli zúčastnit vysvěcení mís-
ta a pomníčku Barušky Kos-
kubové, která zde byla v roce 
1911 zavražděna. Někdo při-
šel pěšky, někdo přijel na kole. 
Město Dobřany zajistilo ote-
vření závory, a tím se k místu 
mohli dostat i starší spoluob-
čané autem.

Akci připravila a zorganizo-
vala Mgr. Eva Horová, která 
přivítala návštěvníky a sezná-
mila je s informacemi o rodině 
Barušky. Podrobnější informa-
ce najdete v její knize „Hrad-
čany 1788–2020“.

Poté se ujal slova starosta 
města Dobřany pan Bc. Mar-
tin Sobotka. Zásluhou města 
Dobřany byl pomníček opraven 
a jeho okolí upraveno. Po krátké 
řeči položil pan starosta na hrob 
věnec a zapálil svíčku. Čestnou 
stráž si vzali na starost sokolníci 
z Mysliveckého sdružení Dobřa-
ny. Důstojnou atmosféru navo-
dili čtyři jezdci na koních. Vyvr-
cholením akce bylo vysvěcení 
místa „U Barušky“ panem fará-
řem Petrem Hermanovským.

Kdo měl zájem, mohl se pře-
sunout k nedaleké chatě Diana, 
patřící dobřanským myslivcům. 
Zde byl dobřanskými sokolní-
ky prováděn velice zajímavý 
výklad o sokolnictví. Návštěv-
níci se mohli dozvědět, jak se 
dravci cvičí, jak se používají 
k lovu. Kdo se nebál, mohl si 
sokola podržet na ruce. O to byl 
zájem hlavně mezi dětmi. Mys-
livecký spolek měl rozdělaný 

oheň, na kterém si přítomní 
mohli opéci buřta a v klidu 
u něj posedět.

Byla to velmi vydařená událost. 
Návštěvníci odcházeli spokojeni. 
Kdo se zúčastnil, nelitoval.

Marie Krsová

Nejlepší získali nominaci 
na mistrovství republiky

Poslední dubnový víkend 
fotbalové hřiště v Radkovicích 
ožilo, tentokráte psím štěko-
tem. Přeštická kynologická 
organizace zde pořádala nomi-
nační závod pro postup na 
mistrovství ČR IGP3 2022.

„V republice se pořádají čty-
ři. Byli jsme osloveni Českým 
kynologickým svazem o uspo-
řádání, po dosti dlouhé diskuzi 
jsme se rozhodli do toho jít,“ 
vrací se téměř o rok zpět Mar-
tina Duchková.

Psi se svými „páníčky“ se na 
tento přebor museli kvalifi-
kovat z nižších soutěží. „Po-
dle zisku bodů byla sestavena 
tabulka, na každou soutěž 
se mohl přihlásit daný počet 
psů,“ přibližuje pravidla Mar-
tina. „K nám nakonec z přihlá-
šených jedenapadesáti přijelo 
třicet jedna dvojic.“

Po ukončení všech čtyř sou-
těží se utvoří nové celkové 
pořadí a nejlepší na mistrov-
ství republiky budou soutěžit 
o možnost nominace na mis-
trovství světa.

Převážná část soutěží se 
konala přímo na hřišti, v sobo-
tu se přijelo podívat několik 

stovek „psích nadšenců“, vět-
šinou odborníků, kteří před-
vedené výkony pravidelně 
odměňovali potleskem.

„Celou soutěž je možno roz-
dělit na tři oddíly. Pachová sto-
pa je hodinu stará, dlouhá asi 
šest set metrů, s dohledáním 
tří předmětů, při poslušnosti 
rozhodčí hodnotí třeba chůzi 
u nohy, překonávání překážek, 
aport, při ́ obraně´ třeba správ-
né označení figuranta, zadržení 
při různých situacích,“ bez 
podrobností „pro laika“ struč-
ně popisuje základní rozdělení 
Martina při listování katalo-
gem. A ten je opravdu zajíma-
vý, s barevnými fotkami psů 
a někdy i jejich „páníčků“. (Už 
na sebe Martina ale neprozradí, 
že to bylo několik desítek hodin 
přípravy, které tomu spolu se 
Zdeňkem Luňákem věnovali.)

„V něčem byla situace leh-
čí. Nesoutěžil žádný domácí 
pes, takže jsme se soustředili 
doopravdy jen na organizaci. 
Vlastní příprava začala někdy 
před půl rokem, nyní v posled-
ním týdnu nás asi pětadvacet 
dělalo téměř nepřetržitě od 
středy. Poděkování patří všem 

sponzorům a velký podíl na 
úspěšné organizaci má také 
město Přeštice.“

„Počasí nám přálo ještě 
v sobotu, sice foukalo, ale pro 
soutěž bylo slušně, zato dnes 
v neděli dopoledne nás déšť 
pěkně potrápil,“ sklepává 
dešťové kapky Martina, „ale 
vše jsme zvládli a po poledni 
mohli vyhlašovat výsledky.“

 (šat)

Zadržení pachatele bylo jed-
nou z disciplín na nominačních 
kynologických závodech pořá-
daných místní kynologickou 
organizací v Přešticích.

 Foto Petr Šatra

Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
v partnerství s městem Přeštice realizuje 
od 2020 do června 2022 plánování sociálních služeb.

Cílem projektu je pomoci 
rozvoji potřebných sociálních 
služeb na Přešticku. Do projek-
tu jsou zapojeni zástupci obcí 
a sociální pracovníci Městské-
ho úřadu Přeštice, poskytova-
telé sociálních, zdravotních 
a jiných služeb, spolky, peču-
jící osoby, senioři, osoby se 
zdravotním postižením, rodiče 
s dětmi a další širší veřejnost.

V rámci projektu bychom 
Vám rádi představili organi-
zaci Bílý kruh bezpečí, z. s., 
poradna Plzeň.

Poradna Bílého kruhu bezpečí 
v Plzni byla založena již v roce 
1998. Naším cílem a posláním 
je pomoc, která obětem trest-
ných činů a svědkům trestné 
činnosti umožní žít život beze 
strachu. Život, který žili před 
spácháním trestného činu. 
Pozůstalým po obětech trest-
ných činů se snažíme zmírnit 

jejich bolest, která je spojena 
se ztrátou blízké osoby.

Odborní poradci Bílého kru-
hu bezpečí, tedy právníci, 
psychologové a sociální pra-
covníci, poskytují na principu 
dobrovolnictví klientům kom-
plexní pomoc, která zahrnuje 
poskytnutí právních informa-
cí, psychologické a sociální 
poradenství, morální a emoci-
onální podporu, ale také další 
praktické rady a informace. 
Služby jsou poskytovány zce-
la bezplatně, diskrétně a indi-
viduálně s ohledem na potřeby 
konkrétního klienta.

Vyhledat pomoc v Bílém 
kruhu bezpečí může kdokoliv 
bez ohledu na pohlaví a věk, 
dostupná je naše pomoc i obě-
tem neoznámené trestné čin-
nosti.

Plzeňskou poradnu BKB 
najdete v Jungmannově ulici 1. 

Poradci zde poskytují pomoc 
v pondělí, v úterý a ve čtvrtek 
vždy od 16.00 do 18.00 hodin, 
přičemž pondělí a čtvrtek 
slouží pro objednané klienty, 
v úterý probíhá příjem klientů 
i bez objednání.

Každodenní provoz je zajiš-
těn prostřednictvím případové 
manažerky, která je přítomná 
na pobočce denně ve vyhraze-
ných hodinách. Obrátit se na ni 
mohou klienti osobně v porad-
ně nebo na telefonním čísle 
773 551 311. Další informace 
o nás se dozvíte na webových 
stránkách www.bkb.cz

Děkujeme, že s námi pomá-
háte.

 JUDr. Ing. Vladimíra 
Čapková, jednatelka pobočky 

a vedoucí poradny.
Děkujeme všem, kteří rozvoj 

služeb na Přešticku podporují. 
Tým CpKP ZČ.
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Půdorys Nového dvora na mapě Stabilního katastru z roku 1837 s popisem budov. Stejný 
půdorys, tedy budovy seskupené do tří stran obdélníka s nezastavěnou severozápadní částí, měl 
dvůr již na nejstarší přeštické vedutě z 2. čtvrtiny 18. století. Ke dvoru patřily mj. tři rybníky: 
jeden přímo uprostřed dvora (parc. č. 200), druhý mezi dvorem a městskými domy, kterému se 
říkalo Jordán (parc. č. 197), a třetí Hvízdalka, který známe z popisu Přeštic v Josefském kata-
stru (1785). Ten na naší mapě už chybí (parc. č. 1193), nicméně byl později opět obnoven.

 ČÚZK, Archivní mapy

5. Záběr zevnitř dvora.                               Fotoarchiv DHP

3. Fotografie Nového dvora před přestavbou v roce 1909. 
Bývalý byt sládka s barokní mansardovou střechou (1). Pivo-
var (2). Starý lihovar s původním komínem (3). Obnovený 
rybník Hvízdalka (4). Foto Jan Kopecký, Vimperk. SOA Tře-
boň, oddělení Český Krumlov, Sbírka fotografií Český Krum-
lov, sign. 3840A (2891A), i. č. 1597.

2. Letecký snímek Nového dvora v podobě, jakou dostal 
v době, kdy v něm sídlil Státní statek Přeštice, 1983. Vila 
nájemce dvora na místě bývalého pivovaru (1). Nová budova 
lihovaru s komínem vně budovy (2). Bývalé konírny (3).

 Fotoarchiv DHP

4. Nový dvůr na prvore-
publikové pohlednici. Bý-
valý byt sládka (1). Vila 
nájemce dvora (2). Nový 
lihovar s komínem (3). Na 
sýpce (4) rozeznáváme ba-
rokní trojetážový štít. Sto-
doly (5).

                                         
                 Fotoarchiv DHP

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 12. díl 
–  Nový dvůr, Na Jordáně

Tzv. Nový dvůr, na jehož místě dnes stojí budova základní školy Na Jor-
dáně, byl jedním ze dvou panských poplužních dvorů v Přešticích. Ten 
starší, s tradicí sahající patrně až do raného středověku, stál na Pohoř-
ku (Horní dvůr) a rozebereme si ho příště. Mladší Nový (nebo též Dol-
ní) dvůr na opačném konci města vybudovali Švihovští z Rýzmberka 
snad již na počátku 16. století jako důsledek rozdělení Přeštic na dvě 
části (každý držitel potřeboval svůj hospodářský dvůr), popřípadě po 
roce 1544, kdy jednu polovinu Přeštic Švihovští prodali jiné vrchnosti. 
Dvůr je nepřímo zmiňován v písemných pramenech už v 80. letech 16. 
století, přímo v roce 1630. Poplužní dvory byly hospodářskými centry 
panství s chlévy, stodolami, sýpkami, dílnami (v Novém dvoře např. 
bednářská dílna a kovárna), správními budovami, často s pivovarem 
(ten byl i v Novém dvoře). V čele dvora stál šafář. Staré uspořádá-
ní dvora, jako ho vidíme např. na mapě Stabilního katastru, se časem 
měnilo. V roce 1894 byl ve dvoře lihovar. V r. 1909 došlo k přestavbě 
dvora: na místě zrušeného pivovaru vznikla vila správce, za chlévy byly 
přistavěny konírny, lihovar byl rozšířen a dostal nový komín. V roce 
1926 koupilo bývalý přeštický velkostatek včetně Nového dvora město 
Přeštice. Město dvůr pronajímalo, lihovar užívalo Rolnické družstvo. 
V roce 1929 část dvora vyhořela, na jihovýchodní straně byly pak 
budovy bývalého pivovaru přestavěny na nájemní byty. Po únoru 1948 
využíval dvůr Krajský výzkumný ústav zemědělský a od roku 1955 Čes-
koslovenské státní statky (Státní statek Přeštice). Přesně čtyřicet let 
poté padlo rozhodnutí o demolici dvora, aby uvolnil místo nové budově 
školy. Škola byla otevřena v roce 1996. Poslední budovy Nového dvora 
u silnice na Nepomuk ustoupily v roce 2001 nové školní jídelně. 

6. Zbylé budovy panského dvora v roce 2000 před výstav-
bou školní jídelny. Nárožní budova bývalého bytu sládka, 
vpravo za ní vila nájemce dvora, vlevo bývalé chlévy. Za ní 
již budova nové školy. Foto J. Kubát.          Fotoarchiv DHP
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Na Zelený čtvrtek (14. dubna 
2022) jsme v městském parku 
pod Benzinou připravili pro 
děti „Velikonoční stezku“. 
Účastníci si u vstupu vyzvedli 
pracovní listy, procházeli stez-
ku a plnili úkoly. Vyzkoušeli 
si například umotat jidáše ze 
slaného těsta, ozdobili per-
níková vajíčka a vydali se do 
jeskyně pro poklad. Kromě 
rodičů dorazily s dětmi také 
paní učitelky z obou přeš-
tických mateřských škol. Po 
celou dobu nám svítilo slunce 
a připravené občerstvení přišlo 
vhod dětem i dospělým. „Veli-
konoční stezky“ se zúčastnilo 
téměř 90 dětí a my se těšíme 
na další setkání na některé 
z našich akcí.

V sobotu 7. května 2022 od 
9.00 hod. do 12.00 hod. zve-
me děti a jejich doprovod na 
„Veřejné krmení zvířátek“, 
které se koná v budově Slu-
nečnice II. (Rebcova ul. 499, 
Přeštice). Odpoledne od 14.00 

do 18.00 hodin mohou přijít 
děti starší 12 let a dospělí na 
„Deskohraní pro dospělé“.

Do kalendářů si můžete 
poznamenat datum 4. červ-
na 2022, kdy se koná letošní 
poslední „Veřejné krmení“ 
a „Deskohraní pro dospělé“. 
Od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
(Veřejné krmení) a od 14.00 
hod. do 18.00 hod. (Deskohra-
ní pro dospělé).

I v květnu budou k nám do 
Slunečnice přicházet malé 
i větší děti na vzdělávací pro-
gramy a začátkem května při-
jdou přeštické seniorky na tvo-
řivé setkání.

Informace o aktuálních akcích 
jsou zveřejněny na webu SVČ 
Slunečnice: https://slunecni-
ceprestice.cz/ a na FB: Stře-
disko volného času Slunečni-
ce Přeštice, p. o.

Přeji všem slunečné jarní 
dny!

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Velikonoční stezka.

Poznej město
Po dvouleté covidové pau-

ze se žáci ze školní družiny 
zúčastnili oblíbené vědomost-
ní hry „Poznej svoje město“, 
kterou pro ně připravilo KKC 
Přeštice. Procházkou po měs-
tě a plněním zadaných úkolů 
si připomněli památná místa 
a osobnosti našeho města. Svo-
ji procházku městem ukončili 
v Domu historie Přešticka, kde 

si prohlédli výstavu o konci 
2. světové války „Vítězství 
s vůní šeříků“ a čekala na ně 
sladká odměna. Akce se všem 
moc líbila a těšíme se na dal-
ší. Děkujeme zaměstnancům 
KKC Přeštice pod vedením 
paní Mgr. Martiny Míškové za 
celoroční akce, které pro škol-
ní družinu pořádají.

Vychovatelky a děti ze ŠD
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Oznámení 
o nalezeném 
pejskovi

Pes, kříženec, 4 roky, černý 
s hnědým pálením. Odchycen 
v ul. Karlova v lednu 2022.

Pes je umístěn v záchyt-
né stanici v Přešticích, 
ulice V Háječku.

Pořad Modrá krev 
o Dolní Lukavici

V roce 2019 byl poprvé 
v rámci pořadu Modrá krev 
vysílán díl Hildprandtové, 
který nás zavedl nejen na zá-
mek Blatná, ale také do Dolní 
Lukavice. Když zámek Dolní 
Lukavice koupil velvyslanec 
a diplomat JUDr. Ferdinand 
Veverka (1887-1981), obýval 
ho s manželkou Kornélií Céli-
nou (1891-1974), synem Fer-
dinandem (1917-2013) a dce-
rou Kornélií (1916-2014). 
Kornélie, které doma říkali 
Nella, se 20. listopadu 1936 
v kapli sv. Jana Nepomuc-
kého na zámku provdala za 
barona Bedřicha Hildprandta, 
kterému přezdívali „Fido“. Po 
komunistickém převratu byl 
majetek Hildprandtů v Blatné 
a okolí zkonfiskován, a pře-
stože dostala rodina příslib, 
že může na zámku doživot-
ně pobývat, byla v roce 1952 
násilně vystěhována. Podle 
tehdejšího rozhodnutí nesměli 
žít blíž než jedenáct kilometrů 
od Blatné. Manželé Hildprand-
tovi a jejich dvě dcery (čtrnác-
tiletá Josefína a pětiletá Jana) 
se usadili v Rojících; Fido 
pracoval v Písku v elektrárně 
a Nella vyučovala cizí jazyky. 
Když v roce 1959 navštívil 
Československo etiopský císař 
Haile Selasie I., vyžádal si na 
prezidentovi Novotném legál-
ní vystěhování Hildprandtů 
do Etiopie. Z dřívějších diplo-
matických služeb císař znal 
otce Kornélie – svého porad-
ce pro zahraniční politiku  
JUDr. Ferdinanda Veverku. 
Tomu byl v roce 1948 zkon-
fiskován zámek Dolní Luka-
vice, a poté, co emigroval do 
Etiopie, upozornil panovníka 
na osud své dcery a její rodi-

ny. V Etiopii pan Veverka 
působil 12 let. V Addis Abebě 
byl Bedřichu Hildprandtovi 
svěřen dozor nad císařským 
hřebčínem a Nella pracovala 
jako tlumočnice u tamějšího 
sídla OSN. V roce 1992 se 
Nella vrátila na Blatnou s dce-
rou Janou a jejím manželem. 
Kornélie žila na zámku v Blat-
né až do své smrti v roce 2014. 
Její otec zemřel 7. dubna 1981 
v Paříži.

Dne 15. listopadu 2021 Čes-
ká televize odvysílala reprízu 
tohoto dílu. V reakci na tento 
díl do Dolní Lukavice na zá-
mek přijela paní z Plzně. Její 
matce se zámek v televizním 
pořadu velmi líbil a vyslovila 
přání, že by se k 80. narozeni-
nám chtěla na zámek podívat. 
S paní Viktorií se domluvily na 
termínu a návštěvu uskutečnily 
letos v únoru. Přivezly mnoho 
dárků, mezi nimi i umělecký 
několikapatrový dort.

Pan Zdeněk Kůs zaslal na 
obecní úřad Dolní Lukavice 
hezkou vzpomínku, za kte-
rou děkujeme. Sdělil, že jeho 
babička Marie, rozená Řežáb-
ková (*1926) na zámku před 
II. světovou válkou sloužila 
a zámek velmi dobře znala. 
V roce 1996 se na zámek při-
jeli podívat. Babička vnukovi 
ukázala modrý a růžový salo-
nek v prvním patře zámku. 
Dle jejích slov zde bývala vel-
ká knihovna s mnoha svazky 
knih. Důmyslné bylo, jak se 
dostat z knihovny ven. Muse-
lo se vzít za knihu a otevřít si. 
Poté babička zavzpomínala, 
kde byla kuchyně a jídelna 
a na závěr si prošli zámecký 
park.

Mgr. Eva Horová

Koncert ptačí v korunách
uši naše hladí,
ranní rosa na lukách
bosé nohy chladí.

Na stráni poletuje
odkvetlé chmýří,
kopretiny, luční zvonky
radost, lásku šíří.

Čáp vše dlouho sleduje
z trůnu z pálené hlíny,
na Zlíně už kralují
vonné lilie a blíny.

Na hladině stíny tančí
mazurku i waltz,
řeka v tuto dobu roční
má plno tajů, krás. 

Májové blues
Eva HorováPečovatelská služba Přeštice velice děkuje dětem z Mateřské 

školky v Přešticích, Gagarinova ul., za krásná velikonoční přá-
níčka pro naše seniory. Měli z nich opravdu velkou radost. Těší-
me se na další spolupráci a samozřejmě i na osobní setkání dětí 
a našich babiček a dědečků.

Martina Rulfová, vedoucí Pečovatelské služby Přeštice

Velikonoce v DPS Přeštice
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7. 5. 2022 Májové oslavy
od 12.30 hodin Dechový orchestr ZUŠ Přeštice

od 13.00 hodin konvoj historických vozidel
od 14.00 hodin Horalka 

28. 5. 2022 Dětský den s KV FIT

29. 5. 2022 Food festival

18. 6. 2022 Přeštická lávka

18. 6. 2022 Bleší trh na náměstí

23. 7. 2022 Dechparáda pod širým nebem

23. 7. 2022 5. výročí minipivovaru U Přeška

26.-30. 7. 2022 Barokní perly Přešticka

24.-28. 8. 2022 Letní kino

3. 9. 2022 Přeštické pivní slavnosti

1. 10. 2022 Den pro rodinu aneb 
Křížem krážem Přešticemi

8. 10. 2022 Přeštický festival vína

Trochu netypická výstava, oslavující slavné válečné českoslo-
venské perutě, proto byl na vernisáži i netypický dort v podobě 
letiště a bombardéru. Do porcování se ochotně zapojil předseda 
Patriotů rtn. v. z. Bc. Pavel Kalina.                    Foto Petr Šatra

Křídla svobody
U zrodu další výstavy v Domě 

historie Přešticka byl tentokráte 
letecký spolek „Patrioti odkazu 
gen. J. R. Irvinga“. „Důvod 
je prostý, jedná se o výstavu 
k výročí osvobození republi-
ky a konce II. světové války. 
A tentokráte patří ´západním´ 
pilotům, jmenovitě bombardo-
vací 311. československé peru-
ti RAF,“ má jasno Drahomíra 
Valentová. „Využili jsme ocho-
ty dcery gen. Irvinga, Ivety, 
která zapůjčila ze své soukromé 
sbírky vzpomínkové artefakty 
na svého otce, ať již z předvá-
lečných vojenských let, váleč-
ných let v Anglii i jeho pová-
lečné nelehké historie.“ J. R. 
Irving byl rodákem z blízkých 
Úherců. Celou vernisáž zaháji-
lo žesťové kvarteto místní ZUŠ 
pod vedením Jana Šmata.

Velice výstižně v úvodním 
slově připomněla tehdejší dobu 
právě dcera Iveta Irvingová: 
„S velkou obětavostí po celou 
válku bojovali za svoje Česko-
slovensko, ve čtyřech českoslo-
venských perutích, další zůsta-
li létat i v anglických. Desítky 

jich při bombardovacích 
náletech na Německo nebo 
jako stíhači při obraně Anglie 
položili své životy. Na konci 
války se s velkým nadšením 
vraceli, na svých křídlech ´při-
vezli´ svobodu. A v těch chví-
lích vůbec netušili, že mnozí tu 
svoji zanedlouho ztratí. Bylo 
to kvůli tomu, že brzy v novém 
poválečném Československu 
se začal uznávat pouze jedi-
ný válečný vítěz, a ten přišel 
z východu. Oni bohužel svobo-
du přinesli na křídlech západ-
ních letadel. A to se brzy stalo 
nežádoucí.“

Převážná část výstavy „Na 
křídlech svobody“ je věnová-
na bojovým akcím 311. bom-
bardovací, od vzniku až po 
návrat do republiky, proto své 
místo zde mají i další Irvingovi 
„kamarádi ve zbrani“. A pro-
tože válka to nebyly jen bom-
bardéry, své místo na výstavě 
má i rodák z blízkých Dnešic, 
plukovník in memoriam Vác-
lav Jícha, stíhač neméně slav-
né 313. československé perutě 
RAF.                                 (šat)

Nový kříž u vícovského kostelíka sv. Ambrože požehnal páter 
přeštického chrámu Nanebevzetí Panny Marie Karel Plavec.

Foto Petr Šatra

Na Vícově stojí nový kříž
Poutní mše svatá v kostelí-

ku sv. Ambrože na Vícově na 
Velikonoční pondělí předchá-
zela malé slavnosti, žehnání 
obnoveného kříže.

O původním kříži jsou prv-
ní potvrzené písemné zmínky 
někdy před rokem 1850. „Ten 
stál trochu jinde, u původního 
vchodu do kostelíka, u dvou 
lip,“ krátce připomněl histo-
rii kříže předseda Spolku pro 
záchranu historických památek 
Přešticka Michal Tejček. Spo-
lek poprvé kříž obnovil v roce 
2007, ten také působením poča-
sí časem „zpráchnivěl“. „Dnes 
bude páter přeštického chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie 

Karel Plavec žehnat nový kříž. 
Není v původní velikosti, ten 
úplně starý měl asi pět metrů. 
Ve spolupráci se Spolkem jej 
zajistil šéf Regionálního řeme-
slného muzea Michal Votík, 
tesařské práce měl na starosti 
Jakub Kostur, plechový pod-
klad zhotovil Miroslav Koman 
a malbu provedla akademická 
malířka Hana Süssová.“

Finance na obnovu zajis-
til Spolek a spolupodílelo se 
také město Přeštice. Starosta 
Naxera při krátkém uvítání 
připomněl celkovou obnovu 
kostelíka sv. Ambrože, co se 
již udělalo a co by v nejbližší 
době mělo následovat.     (šat)

Velikonoce v Domě 
historie Přešticka

Krátce před Velikonocemi se 
žáci třetího a čtvrtého ročníku 
ZŠ J. Hlávky Přeštice zúčast-
nili v Domě historie Přešticka 
připraveného velikonočního 
programu.

Pod vedením lektorů si na 
několika připravených stano-
vištích vyzkoušeli zdobení 
kraslic voskovou technikou 
s paní Ivanou Sieberovou. 
Upletli pomlázku s paními Jar-
kou Němečkovou a Liběnou 
Doležalovou, vytvořili veli-
konoční přáníčka s paní Jitkou 
Šlajchovou a naučili se vyrábět 
píšťalky z vrbových proutků 
s panem Bohumilem Prima-
sem. Ve druhé části návštěvy 
děti zhlédly komentovanou 
výstavu o konci druhé světo-
vé války. Děti byly z celého 
dopoledne nadšené, odcháze-

ly se spoustou nových zážitků 
a velikonočních výrobků.

Moc děkujeme pracovnicím 
Domu historie za pozvání na 
tuto krásnou akci, a všem, 
kteří se nám při zhotovování 
výrobků trpělivě věnovali.

Žáci a vyučující 
3. a 4. ročníku

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Jaroslav Kohout
1. 4. 1910, Osice
2. 4. 1975, Přeštice
Narodil se v Osicích, okres 

Pardubice. Vychodil pět 
tříd obecné školy, čtyři tří-
dy měšťanky a dva ročníky 
průmyslové školy. Vyučil se 
strojním zámečníkem. Naru-
koval k Dragounskému plu-
ku 4 v Klatovech, kde zůstal 
jako délesloužící. V roce 
1935 byl přijat do opravné 
služby pro rotmistry zbrojíře 
z povolání v Plzni. Po ukon-
čení školy pro rotmistry byl 
přidělen k Leteckému pluku 1 
„T. G. Masaryka“, k 34. letce 
v Hradci Králové ve funkci 
letecký zbrojíř. Zde zůstal až 
do rozpuštění čs. branné moci 
v důsledku okupace. V roce 
1939 byl zařazen do Vládního 
vojska, kde konal strážní služ-
bu. S tímto tělesem odjel do 
Itálie, kde zběhnul 9. 7. 1944 
k italským vlastencům a dne 
15. 7. 1944 překročil hranice 
do Švýcarska, kde byl poslé-
ze v internaci. Žádal o přidě-
lení k letectvu jako zbrojíř, 
a když byla jeho žádost klad-
ně vyřízena, odjel vlakem  
18. 7. 1944 ze Ženevy do 
Lyonu, odkud pokračoval 
nákladním autem do Paříže, 
kde byl na čs. velvyslanectví 

odveden.
Dne 31. 12. 1944 odjel do 

přístavu Le Havre, odkud 
odplul lodí TS 266 a dne  
3. 1. 1945 přistál v britském 
Portlandu. Jaroslav Kohout 
byl přidělen k Náhradnímu 
tělesu čs. armády v Southend-
on-sea. Zde byl 18. ledna 
prezentován a vtělen k Pěší 
výcvikové rotě. O měsíc poz-
ději, 20. února, byl přemístěn 
k letectvu a přijat do RAF 
VR v nejnižší hodnosti AC 2 
u čs. depotu v Cosfordu. Pár 
dnů před koncem války byl 
přemístěn k 8311 Servicing 
Echelonu v Leuchars ve 
Skotsku, potom na základnu 
311. čs. bombardovací perutě 
v Tainu. Na štábního rotmis-
tra byl povýšen již v mírové 
době – 1. srpna – a do vlasti 
se vrátil 14. 8. 1945.

Za svoji odbojovou čin-
nost byl vyznamenán Čs. 
medailí Za zásluhy II. stupně,  
Čs. vojenskou pamětní medailí 
se štítkem VB, britskou War 
Medal a italskými partyzánský-
mi medailemi. Zemřel dne 2. 4. 
1975 v Přešticích u Plzně.

Životopis zaslal MUDr. 
Bedřich Helm z Klatov, jehož 
otce vozil právě Jaroslav 
Kohout pravidelně do ambu-
lance, kterou měl chirurg 
a otec pana Helma v Přeš-
ticích. O jeho zveřejnění se 
postaral Jiří Sýkora, jež by 
společně s MUDr. Helmem 
byli rádi, aby se J. Kohoutovi 
dostalo v Přešticích důstoj-
né památky např. v podobě 
pamětní desky umístěné na 
jeho domu v Pohorské ulici 
v Přešticích nebo aby byla 
po tomto válečném hrdinovi 
pojmenována jedna z přeštic-
kých ulic.  

MUDr. Bedřich Helm
Klatovy

Řidič sanitky z Přeštic 
byl za 2. světové války 
součástí RAF VR
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Abraham. Letní tábor 
2022 Royal Rangers

Slyšeli jste už někdy o sta-
rozákonní postavě jménem 
Abraham? Víte, kolik měl 
dětí? A co se stalo s měs-
ty Sodoma a Gomora? Není 
vždy lehké vytrvat na správné 
cestě, ale právě Abraham nás 
může v tomto ohledu mnoho 
naučit. S cestováním má totiž 
celoživotní zkušenosti. Spo-
lečně s dětmi budeme zažívat 
dobrodružství, kterými tento 

hrdina během svého života 
prošel. Tábory se konají ve 
dvou termínech: 3. až 10. čer-
vence v Přešticích v Centru  
J. A. Komenského pro děti od 
6 do 10 let a 17. až 24. červen-
ce pod stany u Pačejova pro 
starší děti od 11 do 14 let. 

Více informací na stránkách 
prestice.royalrangers.cz

Vedoucí 55. přední hlídky
Royal Rangers

Zápis do 1. ročníku 
v Základní škole 
Josefa Hlávky Přeštice

Zápis do 1. ročníku se na naší 
škole konal ve čtvrtek 7. 4. 
2022 a jsme moc rádi, že letos 
ho neprovázela žádná omezení 
jako v posledních letech. Veli-
ce jsme se těšili na budoucí 
prvňáčky, kteří se zápisu opět 
mohli osobně účastnit a jejich 
přítomnost ve slavnostní zápi-
sový den oživila školní třídy 
a chodby.

Vlastnímu zápisu předchá-
zely návštěvy předškoláků  
v 1. třídách a konzultace vyu-
čujících 1. stupně s rodiči 
v jednotlivých mateřských 
školách celé spádové oblasti. 
Od 21. března byl spuštěn elek-
tronický rezervační systém, 
přes který se rodiče přihlašo-
vali k zápisu na konkrétní čas. 
Samotný zápis pak probíhal ve 
školní budově v Rebcově uli-
ci, kde se zapisovalo na osmi 
stanovištích ve čtyřech tří-
dách. Samostatná učebna byla 
vyhrazena pro odklady školní 
docházky a administrativu. 
Rodiče si mohli rovněž podat 
přihlášku i do školní družiny.

Budoucí prvňáčky přivítali 
vyučující ve slavnostně vyzdo-
bených třídách. Některé děti 

bez obav předvedly, co umí, 
některé musely překonat počá-
teční nervozitu. Velkou oporou 
jim byli nejen rodiče, ale také 
paní učitelky z mateřských 
škol. Za svoji snahu byly děti 
odměněny – dostaly omalo-
vánky a vlaječku s logem ško-
ly, upomínkový list a drobné 
dárky od sponzorů.

Pro příští školní rok 
2022/2023 bylo zapsáno cel-
kem 94 dětí, počítáme s ote-
vřením 4 prvních tříd. Vel-
ký zájem jsme zaznamenali 
o kroužek anglického jazyka, 
který na naší škole probíhá 
od 1. ročníku. Protože počet 
zájemců je vyšší než je mož-
ná kapacita, o přijetí rozhod-
ne losování. Seznam přijatých 
zájemců bude zveřejněn na 
webu školy 4. 5. 2022 pod stej-
nými registračními čísly, která 
byla přidělena u zápisu.

Věříme, že si děti u zápi-
su užily svůj slavnostní den 
a těšíme se, až je 1. září 2022 
v naší škole přivítáme jako 
školáky.

Mgr. Pavlína Křenová,
zást. ředitele pro 1. st.

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice



Cvičenci TJ 
Sokol Přeštice 
se představí 
v sobotu 14. květ- 

na 2022 od 18.00 do 20.00 
hodin v Městské sportov-
ní hale Lokomotiva v Plzni 
v hlavním programu – předve-
dení hromadných skladeb na 
mezisletovém projektu České 
obce sokolské SOKOLGYM 
2022. Naši jednotu bude repre-

zentovat 12 žáků a žákyň ve 
skladbě Když nemůžeš, tak 
přidej, 16 žen a dorostenek ve 
skladbě Tančím s ABBOU a 9 
žen a mužů ve skladbě Spějme 
dál. Ve Chvojkových lomech 
dále vystoupí ženy naší jed-
noty s historickou sokolskou 
skladbou pro ženy.

Všichni jste srdečně zváni.

TJ Sokol Přeštice
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Sletové skladby v Plzni 
– SOKOLGYM 2022

Velikonoční turnaj 
ve stolním tenise

Po dvouleté 
odmlce způsobe-
né „covidovým“ 
obdobím, kdy se 

nemohly konat dva ročníky 
tradičního Vánočního turna-
je ve stolním tenise žáků do 
15 let, jsme uspořádali turnaj 
VELIKONOČNÍ. Záštitu nad 
ním převzal starosta Tělo-
cvičné jednoty Sokol Přeštice 
František Švihla.

V sobotu 16. dubna 2022 pat-
řila místní sokolovna žákům 
do 15 let, se soupeři se mohli 
utkat hráči jak registrovaní, 
tak i neregistrovaní. Letos byla 
oproti předchozím ročníkům 
– tedy vánočním turnajům 
– účast žáků slabá a přestože 
se opět hrálo systémem „každý 
hráč s každým“, na předávání 
pohárů došlo již po necelých 
dvou hodinách hry. Pohár pro 

nejlepšího hráče v kategorii 
registrovaných převzal z rukou 
starosty přeštického Sokola 
Daniel Štauber, druhý se umís-
til Martin Brada, pomyslný nej-
nižší stupeň vítězů patřil Olive-
ru Černému. Vítězný pohár ve 
skupině hráčů neregistrova-
ných si odnesl Štěpán Černý, 
druhý byl Dominik Milota, tře-
tí skončil Adam Kocum.

V neděli poměřili svoje hráč-
ské dovednosti muži, do turna-
je se jich zaregistrovalo deset. 
Též oni si zahráli systémem 
„každý s každým“ a tři nejlep-
ší odcházeli domů s pohárem. 
První místo si vybojoval Petr 
Bohdan, pohár za druhé místo 
patřil Michalu Čermákovi, třetí 
místo obsadil Michal Brunát.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Pomlázka nebo hokejka?
Začalo nám 

jaro a venku je 
opět teplo a hez-
ké počasí. Jsou 

Velikonoce. Tyto svátky už po 
staletí oslavují zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Na Velikonoce se 
nelije olovo, nerozkrajují jabl-
ka, neotvírají ořechy, neroz-
svěcují svíčičky a ani se nezírá 
do hlubiny vodní, aby se nám 
zjevila budoucnost. O Veliko-
nocích se běhá s pomlázkou, 
pečou mazance, zdobí kraslice 
a my hrajeme florbal!

Dne 16. 4. 2022 se odehrálo 
poslední hrací kolo základní 
části ligy starších žáků. Takto 
o Velikonocích panovala dob-
rá nálada, ostatně jako vždy. 
Oslavili jsme Velikonoce tro-
chu po svém: místo pomlázky 
hokejka a místo kraslic míček. 
Tentokrát jsme měli na starosti 
pořádání hracího kola, čehož 
jsme se ujali spolehlivě a zajis-
tili tak všem týmům spokoje-
nost při fyzické zátěži.

Teď ale něco k našim zápa-
sům; první zápas jsme odehráli 
proti ZŠ Dobřany, kde jsme 
jako výslužku utržili výhru 6:2 
a beránek nás tedy nepokakal. 
V zápase bylo vidno nádher-

ných střel, společných útoč-
ných i obranných akcí. Výhru 
nám však zajistil náš skvě-
lý gólman Zbyněk. Druhý 
zápas již nedopadl tak vesele 
a pomlázkou jsme dostali spíše 
my. SVKI Plzeň zvolilo silný 
výběr hráčů, a tak jsme byli 
poraženi v poměru gólů 2:9. 
Zápas to byl ovšem napínavý, 
neboť první polovina zápasu 
působila velmi vyrovnaně. 
Podržel nás zde náš fantastic-
ký gólman, jenž nosí přezdív-
ku „Kačer“. Bez něj by rozdíl 
vstřelených branek byl daleko 
větší.

Celkem jsme tedy získa-
li 3 důležité body, které nám 
zajistily stabilní čtvrté mís-
to v tabulce. Nyní se připra-
vujeme na play off, které se 
odehraje 22. 5. 2022 a kde se 
utkáme již v boji na život a na 
smrt s dalším týmem o to, kdo 
postoupí dál a kdo bude ten 
nejlepší.

Hody, hody, doprovody, hraj-
te florbal do pohody!

Jakub Cízler
hráč a novinář 

florbalového týmu
Tělocvičné jednoty 

Sokol Přeštice

Víkendovka Royal Rangers 
– v utajení

V pátek 8. dubna se starší děti 
z našeho oddílu mohly vydat 
na třídenní výpravu na motivy 
životního příběhu Corrie ten 
Boom, nizozemské hrdinky, kte-
rá během druhé světové války 
zachraňovala židovské rodiny 
před koncentračním táborem.

Sraz byl na přeštickém vla-
kovém nádraží, odkud jsme 
vyrazili do Plzně, kde jsme 
přespávali v boleveckém meto-
distickém sboru. Počasí bylo 
navzdory předpovědím velmi 
slunečné, a tak jsme mohli hrát 

tematické hry jak vevnitř, tak 
i na vzduchu. V pátek jsme si 
mohli vyzkoušet, jaké to je se 
schovávat před razií gestapa, 
v sobotu jsme zas zašli na pro-
cházku do nedalekého parku. 
Během celé akce jsme si pře-
četli knihu o Corrie ten Boom 
a také jsme se podívali na film, 
který o ní byl natočen. V nedě-
li jsme se účastnili metodistic-
kých bohoslužeb a pak jsme 
vyrazili domů. Celá výprava 
byla velmi povedená.

Petr Josef Mištera

Pro mladé Royaly ožil 
příběh holandské hrdinky

Druhý dubnový víkend mo-
hly mladší děti na místní evan-
gelické faře poznávat příběh 
nizozemské hrdinky Corrie ten 
Boom, která během 2. světové 
války pomáhala Židům, pročež 
sama prošla koncentračním 
táborem.

Hned jak děti dorazily na 
víkendovku, vtáhl je do děje 
vojenský výcvik. Nechybělo 
zde ani komandování poru-
číků, ani překážková dráha. 
Druhý den, posilněny snída-
ní, se děti učily co nejrychleji 
schovat, jako se museli scho-
vávat Židé za druhé světové 

války. Během oběda je pře-
kvapil příchod dívky, kterou 
musely rychle ukrýt, protože 
ji pronásledovali vojáci, kte-
ří vše prohledali, ale naštěstí 
ji nenašli. Netušily však, že 
je dívka zradí, a tak děti byly 
odvedeny na louku, kde hrá-
ly odpolední hru. Na večeři 
dostaly jen kus chleba, ale 
během jídla se dozvěděly, 
že válka skončila a dostaly 
pořádné jídlo. Poslední den 
po snídani se děti rozjely do 
svých domovů se spoustou 
nových zážitků.

Kristýna Satková

Barokní perly Přešticka
V týdnu od 26. 7.do 30. 7. 2022 se uskuteční pět interaktivních 

zastavení, projekt s ojedinělým programem na velmi atraktivních 
barokních místech. Začátek bude vždy ve stejném čase od 18.00 
hodin. 

26. 7. – kostel sv. Ambrože Vícov
27. 7. – kostel sv. Prokopa Nezdice
28. 7. – zámek Dolní Lukavice
29. 7. – zámek Příchovice
30. 7. – Masarykovo náměstí Přeštice

Celý projekt je podpořen z dotačního titulu Plzeňského kraje.


