
Učil jste 
někdy první 
třídu?

Nikdy, zatím 
mi nejspíše 

chyběla odvaha, nebo ke mně 
vedení nemělo takovou důvě-
ru☺. Nejmladší jsem měl dru-
háky. 

Znáte nějakého muže, 
který učil první třídu? 

Úplně si nevybavuji. Ono je 
obecně málo chlapů na prvním 
stupni. V Přešticích jsme ale 
dva, to je opravdu rarita. 
Kolik spolužáků šlo do 

školství?
Nás nastoupilo do prváku 

devět kluků a přes sto děvčat. 
Po prváku jsem zůstal sám.  
Měl jsem ale to „štěstí“, že ke 

mně propadli dva kluci, tak že 
jsme končili ve třech. Ale neu-
čí. Jeden šéfuje mlýnu, druhý 
řídí svatební salón. 
Vás nikdy ani nelákalo, 

učit prvňáky?
V poslední době čím dál víc. 

Kdyby mi dali prvňáky, vzal 
bych to s radostí. 
Tak si o to řekněte. 
Už jsem o tom přemýšlel.
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Prvňáky beru

Kdo s kým a proti komu

Pivo a muzika roztančily tisícovky fanoušků všech hudebních žánrů na Pivních slavnostech v Přešticích. Točilo se pěnivé z dvaceti 
minipivovarů a k tomu zahrálo šest kapel včetně Starých psů, Anny K. a závěrečný nářez obstarala legendární hardrocková Doga. 
Náměstí hučelo jako úl do noci, však také slavnosti přilákaly návštěvníky z mnoha okolních obcí. Proto si nenechte ujít Přeštický 
festival vína, který se koná v sobotu 8. října a kde se očekává opět skvělá atmosféra. Zve Vás město Přeštice a Kulturní a komunitní 
centrum Přeštice.                                                                                                                                       Text (red), foto Milan Janoch

POZVÁNKA
na 

Ustavující 
zastupitelstvo 

města
Přeštice

18. 10. 2022
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Velká volební remíza v Přešticích. Kdo bude starostou?
Voliči pořádně zamíchali kartami a o křeslo starosty Přeštic usilují hned tři seskupení, která získala shodně po čtyřech místech v zastu-

pitelstvu. TOP 09 dosavadního starosty Karla Naxery získala 22,90 procent hlasů a přišla o jeden mandát, do hry o starostu se vrací lídr 
Občanského hlasu Antonín Kmoch s 23,17 procenty a vítězem se stává Společně 2022 vedené Tomášem Chmelíkem, které nasbíralo 23,79 
procent hlasů. Takhle vyrovnané ještě nikdy v minulosti volební výsledky v Přešticích nebyly a můžeme očekávat dlouhé vyjednávání. Do 
zastupitelstva poslali voliči také po jednom zástupci za SPD (9,55 %), KSČM (8,22 %) a ODS (8,12 %).

Vážení čtenáři
Přeštických novin,

nalézáme se 
v neklidné do-
bě, je po vol-
bách a není jas-
né, jak se celá 
situace vyvine. 

Skloňují se energetická krize, 
důsledky války, obnovují se 
kontroly na hranicích, panuje 
značná nejistota. Lidé mají 
tendence se urážet, pomlouvat 
se a navzájem se osočovat.

Ale je tady veliká možnost 
společně mluvit, diskutovat, 
neurážet se, mít k sobě úctu 
a především se bavit. Při 
kulturních, společenských 
a sportovních akcích, kte-
ré se připravují. Při nich se 
dají překonávat všechny pře-
kážky a můžeme si i pomáhat. 
Zde bych chtěla vyzdvih-
nout například akci Běh pro 
onkoláčky, zaměřenou na 
podporu nemocných dětí.

Podzim bude pestrý na akce 
pro všechny věkové skupiny. 
Den pro rodinu aneb Křížem 
krážem Přešticemi, oblíbe-
ný Přeštický festival vína, 
komorní koncert v rámci Fes-
tivalu J. J. Ryby, talkshow  
7 pádů Honzy Dědka, 15. roč-
ník Mezinárodního festivalu 
pro děti a mládež Juniorfest 
2022 nebo Otázky Tondy Pro-
cházky s hosty Danielou Šin-
korovou a Petrem Vackem.

Chystají se adventní koncer-
ty, rozsvícení vánočního stro-
mu, různá divadelní předsta-
vení, Vánoční koncert Jakuba 
Smolíka s hosty, široký pro-
gram s filmovými novinkami 
má také připravené přeštické 
kino. Velký sál KKC bude 
mít nové výsuvné hlediště 
a na počátku roku 2023 i pro-
jekční plátno. Čeká Vás týden 
turistických informačních 
center, akce pro Vás připra-
vují i mnohé další organizace, 
spolky, uskupení a mnohdy 
i jednotlivci. Všichni orga-
nizátoři pevně doufají, že je 
nezradí počasí, a že se jim 
podaří Vám nadcházející dny 
zpříjemnit.

Všechny informace o při-
pravovaných akcích a dal-
ších zajímavostech nalezne-
te v Přeštických novinách, 
dále pak na sociálních sítích 
a webových stránkách jednot-
livých organizátorů a města 
Přeštice.

Přeji Vám příjemné pod-
zimní dny, mnoho ener-
gie a pozitivní náladu.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC



Krádež elektroniky na 
ubytovně v ulici Vrchlic-
kého

Dne 26. 7. 2022 byl pomo-
cí kamerového systému, ve 
spolupráci s hlídkou policie, 
zjištěn čtyřiadvacetiletý muž 
z Chlumčan, který se vloupal 
do několika bytů na ubytovně 
v ul. Vrchlického, odkud odci-
zil různou elektroniku. Pacha-
tel je podezřelý ze spáchání 
trestného činu: „Krádeže“.
Rvačka na autobuso-

vém nádraží v Přešticích
Dne 14. 8. 2022 po 20.00 

hodině proveden společný 
výjezd s policisty na autobu-
sové nádraží v Přešticích, kde 
měla probíhat rvačka minimál-
ně deseti osob. Po příjezdu na 
místě zjištěni tři cizinci a dále 
osm místních mužů. Jelikož 
obě skupiny uváděly rozdílný 
průběh rvačky, byl strážní-
ky vytěžen kamerový systém 
a bylo zjištěno, že rvačku 
vyprovokoval jeden z našinců 
a cizinci následně místní muže 
napadli. Účastníci rvačky 
jsou policisty vyšetřováni pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu: „Výtržnictví“.
Jízda řidiče motoro-

vým vozidlem na území 
Přeštic, ačkoli má vydán 
zákaz řízení

Dne 18. 8. 2022 v odpoledních 
hodinách způsobil v Přešticích 
v ul. Pohorská dvaadvacetiletý 
řidič od Ždírce dopravní neho-
du vozidlem škoda a následně 
se dal na útěk. Tento byl poli-
cisty zadržen, strážníci zajistili 
místo činu a bylo provedeno 
vytěžení kamerového systému 
(důkazní materiál). Řidič je 
podezřelý ze spáchání trest-
ného činu: „Maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázá-
ní“ a dále „Neoprávněné uží-
vání cizí věci“, neboť si vozi-
dlo vzal, ačkoli mu to nebylo 
majitelem povoleno.
Převoz agresivního mu-

že na záchytnou stanici
Dne 25. 8. 2022 před 15.00 

hod. přijali strážníci oznámení 
od operačního důstojníka PČR, 
že na chodbě domu v ul. Rybo-
va v Přešticích leží muž, který 
zde přespává, požívá alkoho-
lické nápoje a obtěžuje obyva-
tele domu. V suterénu u výtahu 
nalezen na zemi ležící muž, kte-
rý byl cítit alkoholem a močí, 
vedle muže stály dvě lahve 
od alkoholu, ležely odpad-
ky a nacházely se páchnoucí 
skvrny po moči. Strážníci devě-
tatřicetiletého muže z Dolní 
Lukavice vyzvali, aby po sobě 
uklidil, a jelikož v domě nemá 
hlášené bydliště, aby jej opus-
til. Muž neuposlechl výzev 
strážníka a pokusil se jej napad-
nout, proto bylo použito donu-
covacích prostředků – hmatů 
a chvatu, a byla mu přiložena 
pouta. Provedenou dechovou 
zkouškou bylo naměřeno 2,34 
promile alkoholu v dechu. 
Jelikož byl ve stavu, kdy pod 
vlivem alkoholu nekontroloval 
své chování, ohrožoval vlastní 
bezpečnost, bezpečnost stráž-
níků i veřejný pořádek, byl 
převezen na záchytnou stanici 
do Plzně. Přestupek proti veřej-
nému pořádku byl oznámen 
k vyřízení na správní orgán.

Střípky měsíce
července a srpna 2022

 2. 7. po 1.00 hod. zjištěn 
strážníky u Přeštické Stodo-

ly konflikt 2 mužů z Přeštic-
ka, tento uklidněn, poskyt-
nuta první pomoc, účastníci 
nežádali přivolání záchranné 
služby, věc předána na místě 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku policistům, ve 3.20 h 
výjezd do ul. Jungmannova na 
rušení nočního klidu, na mís-
tě již nikdo nezastižen – dle 
obsluhy baru odešel zpívající 
si muž k domovu, ve 22.46 h 
opět výjezd na rušení nočního 
klidu na KČT reprodukovanou 
hudbou, pořadatel na porušení 
zákona upozorněn, akce ukon-
čena, věc řešena v příkazním 
řízení.
 4. 7. po 12.00 hod. přivolá-
na hlídka do ul. Komenského, 
kde má vytékat olej z vozidla 
na komunikaci. Na místě zjiš-
těno na parkovišti odstavené 
vozidlo zn. seat a pod tímto 
olejová kaluž, kterou strážní-
ci zasypali sorbentem, řidič 
vypátrán pomocí kamerového 
systému a věc vyřešena v pří-
kazním řízení.

 5. 7. po 14.00 hod. výjezd na 
oznámení místního muže, kte-
rý je zdravotně znevýhodněn, 
že si zapomněl doma klíče 
a zabouchl dveře bytu. Muž 
je strážníkům znám, neboť 
k zabouchnutí dveří došlo opa-
kovaně. Muži otevřen byt na 
základě písemné dohody mezi 
jeho matkou a MP a vpuštěn 
do bytu.
 6. 7. dopoledne nalezen na 
ČS v ul. Dukelská v Přešti-
cích řidičský průkaz. Prove-
denou lustrací cestou PČR 
zjištěno, že tento byl nahlášen 
jako odcizený. Předán společ-
ně s důkazními prostředky na 
oddělení policie v Klatovech.
 16. 7. po půlnoci nahlášeno 
rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou v bytovém domě v ul. 
Řičákova – hudba vypnuta, 
věc řešena v příkazním řízení.
 23. 7. po 8.00 hod. výjezd do 
Osady Šeříků, kde padl strom 
na místní komunikaci. Stráž-
níci na místo přivolali hasiče, 
kteří jej z komunikace odstra-
nili. Následně došlo strážníky 
k ohraničení místa vymezova-
cí páskou. Vyrozuměn majitel 
stromu a MěÚ. Před 11.00 hod. 
nahlášeno poškození světlo-
metu u vozidla ford, který byl 
odstaven na parkovišti Masa-
rykova nám. Pomocí kamero-
vého systému zjištěno, že jej 
poškodil zaměstnanec měst-
ského úřadu na tříkolce, věc 
oznámena na MěÚ k vyřízení.

 25. 7. před 16.00 hod. ozná-
meno policisty, že v ul. Luční 

leží v domě žena s kojencem 
pravděpodobně v bezvědomí, 
neboť druhovi sdělila, že jí 
není dobře, následně se spoje-
ní přerušila a už se nehlásí. Na 
místě zjištěna žena v pořádku, 
pohádala se s druhem a vypla 
si telefon.
 27. 7. po 17.00 hod. prově-
řováno oznámení v bytovém 
domě na Tř. 1. máje, kdy 
z jednoho z bytů se měla ozvat 
rána a dětský křik. Na místě 
zjištěno, že se jednalo o dět-
ské hry nezletilců, kdy jedno 
z dětí uhodilo uvnitř bytu do 
okna, děti nezraněny, policisty 
provedena kontrola bytu. Vše 
v pořádku.
 30. 7. po 23.00 hod. společný 
výjezd s policisty do ubytovny 
na Tř. 1. máje, kde čtyři cizin-
ci kopali do dveří bytu cizinky 
jiné národnosti, po otevření ji 
jeden z mužů tahal za vlasy. 
Věc si na místě převzali poli-
cisté pro podezření ze spáchá-
ní přestupku proti občanskému 
soužití.
 5. 8. před 13.00 hod. zjištění 
ležícího podnapilého muže ze 
Žerovic na autobusové zastáv-
ce Masarykova nám., kde budil 
veřejné pohoršení – na místě 
probuzen a vyřešen v příkaz-
ním řízení přestupek proti 
veřejnému pořádku, následně 
si jej vyzvedl zaměstnavatel.
 7. 8. po 20.00 hod. výjezd do 
Modrého domu, kde si žena 
stěžovala na zdravotní potíže 
a chce skočit z okna. Strážníci 
zajistili, aby ke skoku z okna 
nedošlo a následně byla pře-
dána policistům a záchranné 
službě, která ženu odvezla na 
vyšetření.
 9. 8. po 23.00 hod. se zúčast-
nil strážník, jako nezúčastněná 
osoba, ohledání místa činu na 
staveništi obchvatu Vysoká, 
kde policisté zadrželi cizince, 
při krádeži motorové nafty 
z pracovních strojů.
 13. 8. po 23.00 hod. ozná-
meno rušení nočního klidu na 
dětském hřišti v ul. Luční – na 
místě zjištěna mládež, která se 
nahlas bavila, dívky a chlapci 
z místa vykázáni po provede-
ném úklidu odpadků.
 19. 8. po 16.00 hod. výjezd 
do ul. Husova na podnapilé 
muže pohybující se v komuni-
kaci – tito z křižovatky vyká-
záni a řešeni pro přestupek sil-
ničního zákona.
 26. 8. před 23.00 hod. při 
kontrole akce města – letní 
kino – zjištěn u dětského hřiš-
tě jen v trenýrkách ležící pod-
napilý muž ze Skočic – tento 
probuzen a předán policii 
k dalšímu opatření.
 27. 8. před 23.00 hod. vyslá-
na hlídka MP do domu v ul. 
Nepomucká, kde dochází ke 
slovnímu napadání mezi oby-
vateli domu. Hlídka uklidnila 
hádku mezi družkou a dru-
hem, kdy tento raději dům 
opustil a odešel ke své matce, 
aby hádky opět nevzplály. Po 
23.00 hod. uklidněno rušení 
nočního klidu osob ubytova-
ných v penzionu na Havlíčko-
vě náměstí.
 30. 8. po 14.00 hod. požádáni 
strážníci zaměstnankyní linky 
112 o kontrolu osoby bydlící 
v Přešticích, od které přišla 
z aplikace Záchranka žádost 
o pomoc. Osoba nalezena 
v pořádku, tlačítko zmáčknuto 
omylem.

V červenci a srpnu provede-
no zajištění veřejného pořádku 
a bezpečnosti silničního pro-
vozu:
1) podpisový mítink politické 
strany na Masarykově nám.
2) řešeno rušení nočního kli-
du po 22.00 hod. v klubové 
posilovně v ul. Rybova, a to 
hlukem z činek a hudbou. 
Kontaktován provozovatel po-
silovny, který zajistil, aby se 
toto neopakovalo.
3) řešeno oznámení na 4 popí-
jející muže v ul. Rebcova, ač je 
to obecně závaznou vyhláškou 
zakázáno – vyřešeno příkazem 
na místě a vykázáním
4) po půlnoci výjezd na ozná-
mení rušení nočního klidu v ul. 
Jungmannova, na místě nahlas 
se bavící skup. osob, po příjez-
du hlídky místo ihned opustila
5) nález podnapilého muže 
z Přeštic na chodníku v ul. 
Rybova, po vyřešení přestupku 
si jej na místě převzala matka
6) hádka muže a ženy v dopo-
ledních hodinách na Masary-
kově nám. – situace uklidněna 
a pár se rozešel
7) opakovaný výpadek semafo-
rů na světelných křižovatkách 
ve městě z důvodu vysokých 
teplot – předáno příslušné fir-
mě k okamžité opravě
8) po půlnoci oznámeno rušení 
nočního klidu ze hřiště v Žero-
vicích – taneční zábava – pořa-
datel řešen v příkazním řízení, 
zábava ukončena
9) výjezd na vodovodní havá-
rii v ul. Dukelská – předáno 
k opravě na ČEVAK
10) nahlášeno stažené okénko 
u vozidla peugeot v ul. Huso-
va – vyrozuměn provozovatel, 
který si vozidlo zabezpečil
11) usměrňování dopravy na 
Tř. 1. máje – dopravní nehoda
12) pomoc řidiči na silnici I/27 
za Přešticemi, kterému došel 
benzin – převezen z čerpací 
stanice k vozidlu (ohrožení 
bezpečnosti sil. provozu)
13) v ul. Rybova pomocí star-
tovacích kabelů nastartováno 
vozidlo řidiče z Tábora
14) v odpoledních hodinách 
výjezd na tři podnapilé muže 
do ul. Husova, kde se měli 
nevhodně vyjadřovat ke kolem-
jdoucím – řešeni pro porušení 
zákazu pití a z místa vykázáni
15) MP provedla přednášku pro 
děti na letním táboře v kynolo-
gickém klubu a příměstském 
táboře vedeném pod KKC. 
Zajištění akcí: Dechparáda na 
Masarykově nám. v Přešti-
cích, divadlo na Vícově, letní 
kino v Městském parku
16) provedeny kontroly detek-
torem kovu všech pískovišť na 
území města a jeho městských 
částí asistenty prevence kri-
minality – nalezena kovová 
skoba, vrut a několik víček od 
plechovek
17) 3x výjezd na narušení 
objektů budov města.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) poškozené vozidlo v ul. 
Veleslavínova
2) nález tašky s omamnými 
látkami v Městském parku
3) krádež kola z bytového 
domu v ul. Rybova
4) krádež elektroniky z uby-
tovny v ul. Vrchlického
5) krádež motorové nafty v ul. 
K Cihelně

6) krádež v prodejně Billa 
– dva muži
7) krádež malého motocyklu 
v ul. Rybova
8) zjištěni dva místní mladíci, 
kteří ukopli odpadkový koš 
v ul. V Háječku – řešeni v pří-
kazním řízení

9) rvačka na autobusovém 
nádraží
10) průjezd vozidla audi Přeš-
ticemi, jehož řidič byl pod vli-
vem omamných látek
11) dopravní nehoda řidi-
če pod vlivem alkoholu v ul. 
Pohorská
12) dopravní nehoda v ul. 
Komenského – nacouvání do-
dávky do stojícího vozidla 
– řidič z místa ujel
13) krádež jízdního kola na Tř. 
1. máje – nepotvrzeno
14) zjištěno u kontejnerů na 
separovaný odpad 21 pachate-
lů, kteří odložili v ul. V Háječ-
ku, Veleslavínova, Dukelská, 
Máchova odpad a znečistili tím 

veřejná prostranství – řešeni 
v příkazním řízení pro přestup-
ky proti veřejnému pořádku/ 
/1x oznámeni na správní orgán.

Proveden výjezd na 5 volně 
pobíhajících psů: Přeštice – 
Městský park, Palackého, Kol-
lárova, Luční, Skočice – maji-
telé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. Proveden výjezd na 2x 
kadáver kočky v ul. Hlávkova 
a Nerudova, 1x kadáver zajíce 
na Tř. 1. máje – ekologicky 
zlikvidováno.

Na území města nalezeno: 
finanční hotovost v bankoma-
tu a peněženka s doklady na 
Masarykově nám., finanční 
hotovost před prodejnou Pen-
ny v Přešticích, klíč v Měst-
ském parku – předáno na MěÚ 
– ztráty a nálezy, asistenty MP 
nalezena peněženka s dokla-
dy v Městském parku, mobil-
ní telefon v ul. Poděbradova, 
peněženka s doklady v ul. 
Veleslavínova, jízdní kolo 
v ul. V Háječku – vráceno 
majitelům.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 69 km/h, Huso-
va – 74 km/h, Nepomucká 
– 82 km/h, Přeštice-Zastávka 
– 75 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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 Dokončení ze str. 1
Protože jak si člověk děti od 

první třídy připraví, tak s nimi 
pracuje pět let. To je asi ten 
důvod, který mě láká. 
Proč jste studoval Pe-

dagogickou fakultu?
Když jsem končil průmys-

lovku, nevěděl jsem co dál.  
Nějaký vztah k dětem mám, 
věděl jsem, že to někde ve 
mně je, tak jsem to zkusil. 
Z průmyslovky na učitelství to 
není běžné. Dělali jsme pouze 
talentové zkoušky, a vzali mě.

Jaký smysl mělo jít 
v tom případě po základ-
ní škole na dopravní prů-
myslovku?

To je takový věk, kdy neví-
te nic o životě. Mě bavilo 
dělat něco v garáži, měl jsem 
motorky od šesti let. Jezdili 
jsme s tím po vsi, po polích, 
pořád jsem se v nich vrtal. To 
je asi důvod, proč jsem šel na 
dopravní průmyslovku.
Pak jste ale zjistil, že to 

není ono. 
Nebavilo mě to. I když tedy 

později v byznysu už to bylo 
jiné. To jsem ale dělal šéfa 
dopravy. Teď řeknu důleži-
tou věc. Když jsem odcházel 
ze školy v Měčíně, což bylo 
z rodinných důvodů, řekl jsem 
si, že už se do školství nikdy 
nevrátím. Dostal jsem nabídku 
od kamaráda za solidní plat, 
tak jsem to vzal. 

Proč jste odešel ze školy? 
Málo peněz a rodinné důvo-

dy. Jenže tahle nová práce byla 
v Karlových Varech, dojížděl 
jsem každý den a neměl jsem 
čas na nic. Na cestě v autě 
jsem strávil tři hodiny denně. 
Nestíhal jsem se starat o děti. 
Musel jsem to utnout, bohužel. 
Na druhou stranu já se vícemé-
ně i těšil, že se vrátím zpátky 
do školství. 
To vám pak nevadilo, 

že půjdete s penězi zase 
dolů.

To byl strmý propad, hodně 
strmý. Na druhou stranu uměl 
jsem žít s málem osmnáct let 
předtím, tak nevím, proč bych 
to nezvládl dál. V poslední 
době se platy naštěstí trochu 
zvedly. 

Nekoketujete s tím, že 
byste se vrátil do byznysu?

To ne, ale mám tajné přání, 
snad to ani nebudu říkat.
Jen prozraďte.
Já bych jezdil traktorem. 

U toho má člověk klid. 

Jaký je rozdíl, učit 
v malém Měčíně a v Přeš-
ticích, kde jedna z nej-
větších škol v republice 
vůbec?

V Měčíně jsme se znali hod-
ně dobře, což je myslím lepší. 
V Přešticích už rodiče neznám, 
zázemí dětí také ne. V Měčíně 
jsem věděl, s kým mám tu čest. 
Problémy totiž nejsou s dětmi, 
ale s rodiči.
Co jim nejvíce překáží?
Já chci mít rodiče jako part-

nery, spolupracovat s nimi na 
výchově dětí. Dneska je čím 
ale dál častější, že rodiče při-
cházejí jako protivníci a je 
složité se s nimi dohodnout.  
S některými to ani přes veške-
rou snahu nejde.

Co rodiče požadují jinak?

Příklad rozvedení rodi-
če. Každý má jiný názor na 
výchovu, jiný názor na účast 
dětí na školních akcích. Jedna 
strana souhlasí, že dítě pojede 
na školní výlete, druhá je proti. 
Přehodí to na mě a čekají, že to 
rozhodnu.
Jak to řešíte?
Obvykle se snažím doporučit 

to, co je pro dítě lepší, nebo co 
zvládne. Řešení musíme najít, 
ale otráví mi to třeba dva týd-
ny v práci. 

Jsou partnerské nesho-
dy hlavním problémem, 
který se odráží ve škole?

Dá se říct. Rodiče si ani neu-
vědomují, že dítě to musí celé 
prožít ve škole, a že neví, čí 
je. Jestli patří doprava nebo 
doleva, jestli má jednat podle 
otce, nebo matky. Dítě to samo 
nevymyslí, a rodiče si vůbec 
nepřipouští, že by to tak moh-
lo být. 
Dokážete zahrát víc 

ženu, když malé děti 
potřebují mateřský pří-
stup? Nebo nepotřebu-
jí?

Někteří potřebují doteky i ve 
čtvrté třídě, má to své limity, 
ale když potřebuje dítě pohla-
dit, tak ho pohladím, to ne-
jde jinak. Když ho nepohladí 
doma, tak ho musí pohladit 
učitel.
Kolik máte ve třídě dětí?
Dvacet sedm. Je to strašně 

moc, zakázal bych to. Ideál je 
dvacet. Všechno navíc je horší 
a horší.

Na prvním stupni ve 
škole známkujete. Vyho-
vuje vám to? 

Já bych se toho vzdal, ale je to 
za cenu strašné práce. V malé 
škole dobře, dvanáct dětí se 
nechá zhodnotit. Ale dvacet 
sedm žáků?  Slovní hodnocení, 
které nahrazuje známkování, 
je mnohem obsáhlejší a psát 
to na každé dítě, je opravdu 
náročné. 
Považujete známky za 

rozumné hodnocení?
Já v první třídě dávám nejhůř 

jedničky, ve druhé nejhorší 

dvojky, ve třetí trojky, ve čtvr-
té čtyřky a v páté to začíná.
Dal byste druhákovi 

čtyřku?
Asi ne. Jedině kdyby to bylo 

před koncem roku a nedomlu-
vil bych se ani s rodiči. Viděl 
bych, že nechtějí, pak by to 
muselo nastat.
Každé dítě má nějaké 

schopnosti a známkou 
je nezměníte.

Kdyby schopnosti měly, tak 
by to nekončilo čtyřkou nebo 

pětkou v páté třídě. Tam je to 
většinou nějaká nechuť, celko-
vá demotivace.
Nesouvisí to spíš s ro-

dinným zázemím než 
s neschopností?

No právě. Nedomluvím se 
s rodiči, musím dát špatnou 
známku. Někteří učitelé to řeší 
jinak. Dají pětku a pak rodiče 
zareagují. Já se to snažím dělat 
opačně.
Mně přijde, že to znám-

kování a hodnocení je 
skoro nejdiskutovanější 
věc ve školství.

Obešel bych se bez toho, to 
musím říct upřímně. Kombi-
nuju klasiku, projekty, sku-
pinové práce a snažím se to 
něčím oživit. Ale že bych jel 
čistě alternativu, a nic jiného, 
to bych asi neuměl.
Chodíte s dětmi hodně 

ven?
Snažím se. Teď se buduje 

v Rebcovce vnější učebna, na 
tu se vyloženě těším, v budově 
na Jordáně už je, a je využíva-
ná. Mě to baví třeba na čtení, 
na přírodovědu.
I na čtení?
Je hezké, vzít si knížku, 

a jít ven. Tady v Přešticích je 
bohužel hodně rušno, není to 
tichý Měčín. Když je pěkné 
počasí, musím je brát někam 
dál. 
Co by měly děti umět, 

když skončí na prvním 
stupni?

Opravdu dobře malou náso-
bilku. Potom sčítání a odčítání 
pod sebe. Co se týče češtiny 
tak základní pravopis, vyjme-
novaná slova, shoda podmětu 
s přísudkem.  V přírodopisu se 
to tak rozčlenit nedá. Poznat 

základní zvířata, to co je 
kolem nás. Ve vlastivědě ale-
spoň něco o České republice, 
o našem kraji, o našem městě, 
něco o Evropě a okolních stá-
tech.

Jsou děti samostatné?
Na začátku léta jsem byl na 

zajímavém školení. Předná-
šel mentální kouč a říkal jed-
nu důležitou věc. Je to vzkaz 
hlavně pro rodiče o tom, že dítě 

v pěti letech by mělo být samo-
statné. Mělo by si umět připra-
vit věci do baťůžku, rodiče ho 
odvezou k hale, ale přijde už 
samo a nepotřebuje doprovod. 
Některé děti to nezvládají ani 
v patnácti letech.
To ale není problém 

těch dětí?
Není, říkám, že je to vzkaz 

pro rodiče.
Měli by jim dát více 

svobody?
Spíše samostatnosti. Zapo-

mínají věci, jsou zvyklé, že 
jim to někdo skládá do tašky, 
neví, kde to mají a tak dále.
Jak byste je vedl 

k samostatnosti?
Chce to hodně trpělivosti, 

a dohlížet na ně. Slož si to taš-
ky, ale sám. Já to doma dělám 
běžně. Dítě si musí věci při-
pravit samo a pak bude vědět, 
kde co má. Samozřejmě občas 
jim to musíte protřídit, ale 
pokud to nebudou dělat samy, 
nezvyknou si. Rodiče si muse-
jí srovnat v hlavě, jestli chtějí 
pomáhat dětem takovým způ-
sobem pořád, a mít je uvázané 
u nohy do patnácti let.  
Jsou tedy děti méně sa-

mostatné, než byly dříve?
Některé určitě ne, ale rodi-

če by na tom měli zapraco-
vat. Hlavně ti, co mají malé 
děti. Moc je nenechávat sedět 
u mobilů, trochu je mučit, vzít 
na hřiště. Když jsou na tom 
děti fyzicky dobře, podpoří to 
jejich mentální vývoj. 
Kdy vy jste dal svým 

dětem telefon do ruky?
Nevím, asi si ho vzaly samy.
Máte nastavené nějaké 

limity, třeba dvě hodiny 
denně?

Ne. Spíše je to o tom, připra-
vit jim takovou aktivitu, aby se 
zabavily líp. Ve třinácti letech 
je to samozřejmě problém, to 
s rodiči přestávají komuniko-
vat všeobecně.
Není metoda, jak z toho 

ven?
Je. Musíte je vzít ven, něco 

s nimi dělat, jet na vodu, na 
kolo, prostě je zabavit. Je fakt, 
že si na mobil ani nevzpome-
nou, ale musí mít dobrou akti-
vitu.

Trénujete florbal, má 
tady podporu?

Tak tady jsou sporty jas-
né, házená, fotbal, basket. Je 
super, že je tady tolik sportů. 
Nejsem osobně ten, co by řekl, 
budeme tady dělat florbal a já 
to budu celé zaštiťovat, na to 
bych neměl.
A v Měčíně?
Zatím ano, pro holky je to 

jediný sport, který tam můžou 
dělat. Tam se nic jiného nehra-
je. Na vesnici všeobecně spor-
ty skomírají a v Měčíně se hrál 
vždy jen fotbal.
Jak si učitel odpoči-

ne od rozjívených dětí 

a neustálého křiku na 
chodbách, v jídelně, při 
tréninku? 

Sednu na kolo, nebo spíš na 
motorku, a jedu. Jezdím zásad-
ně sám, protože je to nebez-
pečné. Opravdu chci být sám, 
vypadnout trochu z toho blá-
zince. Taky se doma zavřu do 
obýváku a hraju na bubny.

To musí být docela randál...
Ne. Mám elektronické bub-

ny. Nasadím sluchátka, pustím 
muziku a řežu do toho. 
Jak dlouho máte roc-

kovou kapelu Brenda 5?
Třicet let, ale pořád hrajeme 

rock a zásadně svojí tvorbu. 
V Přešticích jsme kdysi hráli 
ve Stodole, moc ale nevystu-
pujeme. Kluci v kapele jsou 
z Nepomuku a z Klatov. 
Proč vás nikam nepo-

zvou?
Těžko říct, možná to neumí-

me☺. My si z toho rozhodně 
nic neděláme, hrajeme pro 
zábavu každý týden v Nepo-
muku ve zkušebně. Sednu na 
motorku a jedu si zahrát. Pará-
da. 
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Dětem chybí samostatnost, rodiče je vodí za...

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu
(neprošlo korekturou)

Děti nejsou problém,
ale rodiče

Traktorista 

Bez známkování
bych se obešel

Výchova chce trpělivost 

Bubeník na motorce
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Akce na Přešticku na jednom místě naleznete na www.akce-presticko.cz
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Výstava v DHP


  BANGER

2. 10. 2022 od 17.00 hod.  
Drama / Komedie
Česko, 2022, 105 min.
Hlavní postava Alex v podání Adama 
Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Pra-
ze, dealování chce ale jednou provždyc-
ky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu 
a nahrát svůj vlastní banger. Navíc se 
s ním rozchází jeho holka a chce jí dokázat, že na to má. 


  JAN ŽIŽKA

2. 10. 2022 od 19.00 hod.  
Životopisný / Historický / Drama / Akční
Česko, 2022, 125 min.
Film inspirovaný skutečným příběhem 
jednoho z největších vojevůdců své doby, 
nikdy neporaženým Janem Žižkou z Troc-
nova, který se stal díky svým činům legen-
dou. Evropa na konci 14. století. Vše, co 
vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. 
Staleté pořádky se otřásají v základech.

16. 9. až 6. 11. 2022
Dějiny udatného českého národa – obří leporelo plné 
vtipného výtvarného i textového zpracování českých dějin od 
výtvarnice a spisovatelky Lucie Seifertové.

Výstava je nainstalována v obou výstavních sálech.

První komentovaná prohlídka k výstavě bude probíhat pod 
názvem Dějiny udatných Přeštičanů s historikem Mgr. Micha-
lem Tejčkem 15. října 2022 od 14.00 hodin.  

Druhou komentovanou prohlídku pod názvem Husiti v Plzeň-
ském kraji přednese pan Libor Marek 8. října 2022 od 14.00 
hodin.

Na čtení ze série knih Dějiny pro nejmenší – Pohádka o lovcích 
mamutů, Pohádka o Brunclíkovi a Pohádka o Praotci Čechovi 
– zveme rodiče s dětmi v sobotu 22. října od 14.00 hodin.

1. 10. SO: PŘES BRD-
SKOU PRAHU
Vlakem z Přeštic 7.06 (7.51) 
do Plzně (7.39, 8.19), busem 
z term. 8.35 do Věšína (9.36). 
Zpět bus z Teslín 17.17 do 
Plzně (18.20), z Plzně vlak do 
Přeštic v 18.40.
TRASA: Věšín – Buková – 
Nepomuk – vrch Praha – Krej-
čovka – Červený lom – Teslíny
(16 km vede J. Hošek)
8. 10. SO: LITICKÁ PŘE-
HRADA – VEJPRNICE
Vlak z Přeštic 7.51 do Pň/ 
/Zastávka, z Chodského nám. 
tramvají č. 4 na Bory, odchod 
v 9.00. Zpět tram. č. 2 ze 
Skvrňan na terminál. V 16.08 
bus (16.20 vlak) do Přeštic.
TRASA: Litická přehrada 
– Nová Hospoda – Vejprnice 
– Plzeň
(14 km vede M. Nosková)
15. 10. SO: SVOJKOVICE 
– MEDOVÝ ÚJEZD
Vlakem z Přeštic v 6.52 do 
Rokycan. Z RO bus v 7.40 do 
Svojkovic. Zpět vlakem z Mýta 
v 15.07 do Kařezu, z Kařezu 
vlak v 15.15 do Přeštic.
TRASA: Svojkovice – vrch 

Trhoň – Medový Újezd – 
Mýto
(14 km vede M. Vejstrková)
22. 10. SO: ZA KRÁSAMI 
PŘÍROD. PARKU TRHOŇ
Vlak z Přeštic v 7.06 do Roky-
can (7.56), z RO bus v 8.40 
do Dobříva. Zpět z Dobříva 
busem v 15.05 do Rokycan 
(15.20), z RO vlak v 15.27 do 
Přeštic.
TRASA: Dobřív – Bábovka 
– Strašice – hradiště Vimberk 
– studánka František – Dobřív
(16 km vede V. Borovcová)
29. 10. SO: KOLEM KAS-
TELSKÉHO RYBNÍKA
Vlakem z Přeštic v 7.51 do 
Chlumčan. Zpět z Chotěšova 
vlak v 15.12 do Plzně (15.40),
z Plzně do Přeštic busem 
v 16.08 nebo vlakem v 16.20.
TRASA: Chlumčany ČD – 
Vstiš – kolem Kastelského 
rybníka – Losiná – Mantov 
– Chotěšov ČD
(14 km vedou E. Špačková, M. 
Šmídová)
Programovka se koná v úte-
rý 25. 10. 2022 v 17.00 hod. 
v klubovně hotelu SPORT.

Změna programu vyhrazena!

Výzva ke spolupráci 
na výstavě

Dům historie Přešticka při-
pravuje vánoční výstavu 
„Když k nám přišel Ježíšek“. 
Rádi bychom ji tvořili ve spo-
lupráci s přeštickou veřejností. 
Prosíme o zápůjčky fotografií 

s dárky, vánočním stromečkem 
a dětmi téměř z celého období 
20. století (1900-1990). Pokud 
máte tyto dárky, většinou hrač-
ky po dětech dochované, pro-
síme také o jejich zapůjčení.


  WEBSTEROVI VE FILMU

16. 10. 2022 od 17.00 hod.  
Animovaný / Rodinný
Česko / Slovensko, 2022, 65 min.
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana 
Korolová) je pavoučí holčička jako každá 
jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam 
Mišík), starostlivou maminkou (Ivana Chýl-
ková), chápajícím tatínkem (Jaromír Dula-
va) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtahovou 
šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s kamarády. 


  VÁLEČNICE

16. 10. 2022 od 19.00 hod.  
Akční / Drama / Historický
USA / Kanada, 2022, 125 min.
Akční drama Válečnice je pozoruhodný 
příběh ryze ženské válečné jednotky, která 
v roce 1800 chránila africké Dahomejské 
království neslýchanou zuřivou nemilo-
srdností. Snímek Válečnice je inspirován 
skutečnými událostmi.


  ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

23. 10. 2022 od 17.00 hod.
30. 10. 2022 od 19.00 hod.  
Komedie / Drama
Česko, 2022, 105 min.
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, 
sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři 
naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. 
Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, 
které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. Každá z nich má sen.  


  BLACK ADAM

23. 10. 2022 od 19.00 hod.  
Akční / Sci-fi
USA, 2022, 125 min.
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen vše-
mocnou mocí egyptských bohů – a stejně 
rychle uvězněn – je Black Adam (Dwayne 
Johnson) vysvobozen ze svého pozemské-
ho hrobu a připraven rozpoutat v moderním 
světě svou jedinečnou formu spravedlnosti.


  PRINC MAMÁNEK

29. a 30. 2022 od 17.00 hod.  
Pohádka – Česko, 2022, 100 min.
Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený 
Vznešený je velmi spjatý se svou milují-
cí maminkou, královnou Ludmilou. Jenže 
Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je 
mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění 
se nežene a většinu života se poflakuje po 
přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Rado-
mil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána 
probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře 
Hudrovala se má vydat do světa. 


  VRAŽDA V LONDÝNĚ

29. 10. 2022 od 19.00 hod.  
Komedie / Mysteriózní / Krimi
USA, 2022, 98 min.
Arogantní americký režisér Leo Kopernick 
(Adrien Brody), v USA zařazený na černou listinu, dostane za úlo-
hu zadaptovat na filmové plátno záhadnou vraždu podle scénáře 
Mervyna Cockera-Norrisa (David Oyelowo). Avšak s podmín-
kou, že producenti nemohou hru zfilmovat dříve než šest měsíců 
po skončení jejího divadelního představení.

Vstupné 80 Kč

Vstupenky zakoupíte v předprodeji 
na webu www.kzprestice.cz nebo 
v Turistickém informačním centru Přeštice.
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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 vykonali. Věřte, úcta 
k člověku není a nemůže být přežitkem. Vážíme si starší generace svých 
spoluobčanů.                                                         matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Václav HLAS
paní 

Anna MATOUŠKOVÁ
pan Jakub GRÖSSL

paní 
Růžena KINDLOVÁ

paní 
Eva KÖNIGOVÁ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ (srpen)

Josef ČERNÝ
Miroslav ERNST
Ludmila BĚLOVÁ
Milan BOHUŠ
Vítězslav WEBER
Josef HOLEC
Jan ČERMÁK
Jaroslav ŠTRUNC

(1933)
(1958)
(1953)
(1954) 
(1942) 
(1942)
(1953) 
(1928)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní 
Jindřiška FAITOVÁ

paní
 Jindřiška MASTNÁ

ZLATÁ SVATBA manželů BĚLOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavily

paní Věra MAŇHOVÁ
paní Marie KOWALSKÁ 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 100. narozeninám

pan Miloslav HRUBÝ

2. polovina srpna a 1. polovina září

Významné ocenění 
Základní školy
Josefa Hlávky Přeštice

Během školního roku 
2021/2022 se začaly rozbíhat 
vědomostní a sportovní soutěže 
po téměř jeden a půlroční pau-
ze. Žáci naší školy jsou průběž-
ně připravováni na vědomostní 
soutěže, které jsou zaměřeny 
na matematiku, fyziku, chemii, 
přírodopis, dějepis, zeměpis, 
ale i na výtvarné a pěvecké sou-
těže. Další skupinou jsou spor-
tovní soutěže, které můžeme 
rozdělit na halové a atletické.

Průběžná příprava žáků se 
vyplatila. Základní škola Josefa 
Hlávky Přeštice získala 1. místo 

v Plzeňském kraji jako nejúspěš-
nější škola v soutěžích v katego-
rii úplných základních škol.

Tohoto výrazného úspěchu 
by nebylo bez vzájemné spolu-
práce jednotlivých vyučujících 
s rodiči a žáky. Chtěl bych 
poděkovat všem vyučujícím, 
rodičům a především žákům, 
že svými výsledky v soutěžích 
dosáhli toho, že naše škola je 
na 1. místě v Plzeňském kraji. 
Věřím, že i začínající školní 
rok bude stejně úspěšný.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Nový projekt: 
Páťáci vítají prvňáky

Prázdniny skončily, a tak 
všichni školáci zamířili zpět 
do škol. Velká změna v životě 
nastala všem prvňáčkům, kteří 
vstoupili do školy úplně popr-
vé. Abychom jim usnadnili 
tento velký životní krok, roz-
hodli jsme se jim v tom pomo-
ci. A tak naši páťáci – ostřílení 
školáci, nejstarší na 1. stupni 
– přišli za našimi nejmenšími 
a nabídli v prvních dnech „své 
služby“. Navštívili děti ve třídě, 
představili se a začali pomáhat: 
s uklízením věcí do aktovky, 
orientací po škole, odváděním 
do šatny po vyučování. Dru-
hý den ráno na ně opět čekali 
a odvedli je do šatny a do třídy.

Prvňáčkové je za to odměni-
li návštěvou v pátých třídách 
a slíbili, že se přijdou pochlu-
bit, až se ve škole naučí něco 
nového.

I když jsme tuto akci vyzkou-
šeli na naší škole poprvé, podle 
ohlasu paní učitelek i malých 
školáků byli všichni nadšeni 
a ocenili tuto pomoc. Páťáci si 
zase uvědomili, jak mohou být 
užiteční a přispět svým přístu-
pem k utváření a upevňování 
vzájemných dobrých vztahů 
nejen mezi svými vrstevníky, 
ale i mezi staršími a mladší-
mi spolužáky, a tak se velkou 
měrou podílet na pohodové 
atmosféře u nás ve škole.

Tím tato spolupráce nekončí. 
Během roku jistě bude spous-
ta příležitostí, jak pokračovat 
a těm nejmenším pomáhat.

A nakonec několik postřehů 
samotných páťáků:

„Líbí se mi, že se do toho 
všichni zapojili a spolupracu-
jí.“                    R. Preislerová

„Vzpomněl jsem si na svou 
první třídu. Jsem rád, že jsem si 
našel nového kamaráda a mohu 
ho chránit.“               A. Souček

„Jsem rád, že se prvňáci 
necítí sami.“          P. Smetana

„Líbilo se mi, jak jsme jim 
nosili tašku a uklízeli věci do 
aktovky, chtěli si hodně poví-
dat. Překvapilo mě, jak jsou 
malí.“                        D. Petřík

„Pomohla jsem orazítkovat 
sešity, uklidit penál a úkolní-
ček do aktovky.“   K. Šefarová

„Letos byl začátek roku jiný, 
bylo tu něco nového. Pan učitel 
nám sdělil, že budeme pomáhat 
prvňákům. Byli jsme je uvítat 
a mnozí jsme se skamarádili.“

 D. Hajžman
„Můj prvňák byl hodně šikov-

ný a mě skoro nepotřeboval. 
I tak to je skvělý nápad a jsem 
rád, že vznikl.“          J. Šnajdr

„Já jsem z Ukrajiny a pomá-
hal jsem dívce z Ukrajiny, 
a tak jsme si dobře rozumě-
li. Pomáhal jsem jí nadepsat 
sešity a přinesl přihlášku na  
kroužek.“                  R. Bratko

„Na závěr jsme si společně 
zazpívali. Projekt se mi líbil, 
protože mě baví práce s malý-
mi dětmi.“               A. Žižková

„Uvědomil jsem si, jak je 
pomoc druhým důležitá.“ 

J. Pytel
„Projekt se mi líbil, protože 

je to krásné setkání velkých 
s malými, a to doporučuji i dal-
ším generacím.“    A. Navrátil

Mgr. Martina Fornouzová
Školní metodik prevence

na 1. st.
Základní škola

Josefa Hlávky Přeštice

100. narozeniny

Dne 10. září oslavil pan 

Miloslav Hrubý
z Přeštic

se svými blízkými své šťastné 100. naro- 
zeniny. Děkujeme mu za vše, co pro nás 
udělal a přejeme mu, aby s námi ve zdra-
ví prožil ještě spoustu příjemných chvil 
a neztratil tolik důležitý nadhled, který 
je mu po celý život věrným průvodcem.    
                                    Dcery s rodinami

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

8. 10. 2022 Přeštický festival vína

Krásné a úctyhodné sté naro-
zeniny oslavil dne 10. září nej-
starší obyvatel Přeštic

Především pevné zdraví při-
šel oslavenci osobně popřát 
starosta města Karel Naxera. 
Zároveň si při jeho vyprávě-
ní vyslechl zajímavé životní 
příběhy muže, který většinu 
svého života šťastně prožil 
v našem městě.

Dne 1. září uplynulo již 50 let, kdy vykročili na společnou cestu 
životem manželé

Václav a Marie Bělovi
z Přeštic.

Do dalších společných let Vám, vážení manželé Bělovi, přeje-
me především pevné zdraví a další společně prožitá léta naplně-
ná vzájemnou láskou, úctou, tolerancí a pochopením.

Občanský hlas Přeštice 
děkuje všem voličům za 
jejich účast v komunál-
ních volbách. Zejména pak 

děkujeme těm voličům, kteří dali svou důvěru 
a vyjádřili podporu našim kandidátům.  
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Mezinárodní filmový festival Juniorfest 
dostává letos občanku!
MFF Juniorfest slaví letos patnácté narozeniny a divákům naděluje hned 

několik změn: nový vizuální styl, propracovanější výchovný koncept a odváž-
nou dramaturgii soutěžních filmů. Festival filmů pro děti a mladé publikum se 
letos koná od 4. do 10. listopadu.

Soutěžní program, jádro celého Juniorfestu, 
sestává ze tří kategorií: soutěže animovaných, 
dětských a mládežnických filmů. Jedním z filmů 
animované sekce bude Kvík, nizozemský snímek 
o darovaném prasátku, které mimoděk odha-
lí jedno velké tajemství. Snímek bude uveden 
v distribuční předpremiéře s českým dabingem. 
Dětskou sekci ovládne koprodukční Kulíšek: 
malý Erik z dětského domova musí strávit Váno-
ce v cizí rodině a jeho nenávist k nevlastní sestře 
změní až společná cesta za Santou. Ze sekce pro 
mladé diváky může zaujmout Comedy Queen, 
švédský snímek o plnění vlastních snů a snaze 
vypořádat se se smrtí matky. Dále proběhnou 
projekce tématicky odvážných filmů v rámci 
sekce Večerní perspektivy či řada předpremiér 
českých snímků s početnými delegacemi. „Cenu 
za celoživotní přínos, takzvanou Zlatou rafičku, 
letos udělíme Veronice Freimanové a Jiřímu 
Bartoškovi,” prozrazuje ředitelka festivalu Judi-
ta Soukupová.

Organizátoři festivalu se rozhodli při pří-
ležitosti jubilejního 15. ročníku změnit vizuál-
ní styl, zároveň programový tým letos nabídne 
propracovanější výukové materiály pro učitele. 
„Rozhodli jsme se změnit koncept: letos uvá-
díme sice méně filmů, ale zato ve více městech 
a s více výukovými materiály,” popisuje pro-
gramová ředitelka Barbora Kyas letošní záměr 

intenzivně pracovat s mladými diváky. Juni-
orfest ze standardních pěti měst totiž přechází 
na šest. Nově budou ty nejlepší filmy pro děti 
a mladé publikum promítány i v Klatovech.

V Přešticích se mohou ná-vštěvníci kromě 
filmových projekcí těšit na zahájení putovní 
výstavy Fenomén Igráček, která představuje 
legendární figurku pro děti a dokumentuje his-
torii její výroby od počátku až po současnost. 
Interaktivní výstava bude otevřena během 
celého festivalu. Ve městě proběhne také Den 
s Českou televizí, dále výtvarné dílničky, inter-
aktivní hry a soutěže. Přeštice budou také hostit 
tradiční Strašidelnou stezku pro malé i velké. 
Bude toho však mnohem víc! Další informace 
najdete už brzy na webu, Instagramu a Face-
booku MFF Juniorfest.

Ing. Radka Šámalová
PR a marketing

Basketbalová soustředění v Plánici 
u Klatov a v Přešticích

V srpnu jsme absolvovali 
pravidelné basketbalové sou-
středění, tentokrát s týmy U11, 
U13 a budoucím U14. Pro 
letošek jsme udělali změnu 
a vydali se na soustředění do 
Plánice u Klatov. Jak se brzy 
ukázalo, byla to správná volba. 
Kvalitní ubytování, výborná 
strava, blízký sportovní areál 
a příjemné počasí, to vše nám 
zajistilo kvalitní podmínky pro 
přípravu na nadcházející bas-
ketbalovou sezónu. Basketba-
lové tréninky jsme prokládali 
tréninky volejbalu, atletickou 
průpravou, posilováním a vel-
mi oblíbenou vybíjenou. 
I díky věkové rozmanitosti 
všech dětí od nejmenších po 
nejstarší se vytvořila skvělá 
parta dětí a trenérů a užili jsme 
si dohromady, kromě trénová-
ní, i spousty legrace. Všichni 
budeme určitě rádi vzpomínat 
i na výlet na rybník Hnačov, 
jehož průběh zůstane navždy 
uzamčen v našich vzpomín-
kách a nikdy nesmí vyjít na 
světlo boží :-) Tímto děkujeme 
Restauraci a hotelu Pavlíček 
v Plánici za velmi příjemný 
pobyt a též rodičům za to, že 
nám poskytly přebytky ze 
svých zahrádek a děti tak měly 
k dispozici, kromě plné penze, 
i dostatek ovoce a zeleniny. 
V Plánici se nám moc líbilo 
a tak jsme se rozhodli, že se 
sem za rok rádi vrátíme.

Jelikož se letošní mini-
přípravka basketu rozrostla 
o několik dětí, rozhodla se 
trenérka uspořádat ihned po 
soustředění v Plánici i týden-
ní příměstské soustředění těch 
nejmenších, které uskuteč-

nila na základní škole Josefa 
Hlávky v Přešticích. Tímto 
základní škole a panu ředite-
li ještě jednou děkujeme za 
poskytnutí prostor na trénová-
ní jak v tělocvičně, tak ve ven-
kovním areálu a rovněž tímto 
děkujeme restauraci V Háječ-
ku, jejíž obědy si všichni moc 
pochvalovali.

Letošní sezóna bude pro děti 
a především pro trenéry velmi 
náročná, neboť nejmenší pří-
pravka v kategorii U11 bude 

hrát krajský přebor, rovněž tak 
kategorie U13, a kategorie U14 
se bude poprvé účastnit žákov-
ské ligy a střetne se mj. s týmy 
z Chomutova, Prahy, Klatov či 
Plzně. Ihned od září začínají 
tréninky jedn. družstev a tímto 
zveme i případné nové zájem-
ce od 6 let věku, aby se přišli 
na trénink podívat. Náborová 
pozvánka je zveřejněna v těch 
Přeštických novinách.

Lucie Svěrková
(neprošlo korekturou)

ANKETA 10P
– 10 problémů našeho města

Anketa 10P vychází z aktu-
alizovaných problémů vybra-
ných účastníky Veřejného 
fóra Zdravého města Přeštice 
a MA21 dne 8. září 2022. 

Cílem Veřejného fóra ZMP 
a MA21, stejně jako této nava-
zující ankety, je dát občanům 
města Přeštice prostor k tomu, 
aby vyjádřili svůj názor na 
problémy, které vnímají jako 
nejpalčivější a které je třeba 
přednostně řešit:

Označte prosím křížkem (   ) 
2 problémy, které považujete 
za nejdůležitější a které by dle 
Vašeho názoru měly být přednostně řešeny.

Odevzdáte-li dotazník do 31. 10. 2022, bude Váš hlas hrát roli v rámci aktualizace Komunitního 
plánu zdraví, strategického a projektového plánování a rozpočtového výhledu města. 
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Výřez z císařského otisku mapy Přeštic ve stabilním katastru z roku 1837. Doplněna popis-
ná čísla domů severní strany náměstí (č. p. 83–88) druhého číslování z let 1805–1850.

   ČÚZK 

5. Výřez z pohlednice 
Přeštic, 30. léta 20. století. 
Druhý dům zleva č. p. 143 
MUDr. Jaroslava Šebora 
zvýšený o patro (1928). Třetí 
dům zprava č. p. 145 dostal 
v roce 1928 rovněž nové pat-
ro se dvěma arkýři. Nárožní 
č. p. 142 patří židovské rodi-
ně Kurandových.               

                    Archiv DHP

3. Výřez z pohlednice Přeštic, asi 1922–1927. Zprava: č. p. 146 s hostincem U Českého lva 
(hostinský Josef Hlávka). Dosud přízemní č. p. 145 s obchodem Josefa Kořínka před přestav-
bou. Dále dům č. p. 144, který v roce 1923 od rodiny Steidlových koupila Československá stra-
na lidová a zřídila zde Lidový dům se cvičební místností tělocvičné jednoty Orel. Číslo popisné 
143 před zvýšením o patro. Zde měla sídlo Živnostenská záložna. Nárožní dům č. p. 142 patří 
dosud rodině Krtových.                                                                                            Archiv DHP

2. Výřez z pohlednice Přeštic, kolem 1910. Představuje pohled na starší podobu zástavby: 
druhý dům zleva č. p. 143 má stále pouze jedno patro, třetí dům zprava č. p. 145 je dosud 
přízemní. Před č. p. 144 mezi dvěma stromy barokní sousoší sv. Benedikta.        Archiv DHP 

4. Výřez z pohlednice Přeš-
tic, kolem 1910. Zleva dům 
č. p. 143, který v té době 
spolu se sousední poštou 
(ve štítě s rakouským orlem) 
patřil poštmistrovi Václavu 
Steidlovi. Přízemní č. p. 145 
s obchodem s koloniálním 
zbožím Marie Velkobor-
ské. Č. p. 146 s hostincem 
Karla Stacha. Nárožní dům 
s dnešní Rybovou ulicí č. p. 
147, kdysi lékárna Novotných, nyní klenotnictví a hodinářství Emanuela Schlägera. 

Archiv DHP 

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 15. díl 
– Severní strana náměstí   

Dnes uzavřeme seriál Ztracené město dílem o zcela zaniklé severní 
straně náměstí, kterou tvořilo šest domovních parcel (č. p. 142–147) 
mezi rohem s Plzeňskou a dnešní Rybovou ulicí. Nejstarší dům (na 
místě někdejšího č. p. 143) je zde archeologicky doložen na přelomu 
14. a 15. století. Až do 2. poloviny 15. století však byl dřevěný, teprve 
poté byl přestavěn na kamenný dům. Zajímavostí je, že tento dům 
později patřil více než sto let (v letech 1680–1796) židovským majite-
lům. Aby měli v té době židé dům na náměstí, bylo v rámci českých 
měst velmi neobvyklé. V sousedním domě č. p. 144 byla od počátku 
18. století vrchnostenská hospoda U Tří křížů a ve vedlejším č. p. 145 
od téže doby první přeštická pošta, která se v 80. letech 18. století 
přestěhovala rovněž do č. p. 144. Na severní straně náměstí fungovala 
už na počátku 19. století lékárna, nejprve v letech 1818–1820 na rohu 
v č. p. 142 (v tomto domě už ve 2. polovině 18. století sídlil ranhojič 
Tomáš Naxera) a po roce 1820 na opačném rohu v č. p. 147 (lékárnic-
ká rodina Novotných). Někdy nejpozději v polovině 19. století přibyla 
v této části náměstí další hospoda U Českého lva ve starém stachov-
ském domě č. p. 146. Severní strana náměstí si přes dílčí přestavby  
(č. p. 143 a 145 v roce 1928) a dílčí demolice domů (západní část 
nárožního č. p. 142 v roce 1955) zachovala svůj starobylý ráz až do 
definitivní demolice v roce 1991. V roce 1997 zde proběhl rozsáh-
lý archeologický průzkum a v roce 1999 bylo dosud prázdné místo 
– s výjimkou nároží někdejšího č. p. 147 – zaplněno novou frontou 
domů.

6. Severní strana náměs-
tí v roce 1975. V č. p. 145 
s arkýři v přízemí prodejna 
nábytku, v bývalé hospodě 
v č. p. 146 prodejna skla 
a porcelánu, v nárožním 
č. p. 147 již po roce 1945 
prodejna tabáku. Ještě sto-
jí sousoší sv. Benedikta...

Fotoarchiv DHP 



Sociální služby jsou nástro-
jem pomoci a podpory lidem 
v nepříznivé sociální situaci. 
Působí tam, kde se lidé potý-
kají s nejrůznějšími problémy 
z důvodu dlouhodobého nepří-
znivého zdravotního stavu, 
zdravotního postižení, krizové 
situace, a pro řešení situace 
potřebují pomoc druhých.

Během Dne sociálních služeb 
Přešticka, který se uskutečnil 
v úterý 13. září 2022, se na 
Masarykově náměstí v Přešti-
cích sešli zástupci organizací, 
aby představili občanům regi-
onu širokou nabídku služeb, 
jež mohou v případě potřeby 
využít. A my jsme nechyběli. 
Cílem bylo přiblížit občanům 
nabídku profesionálních soci-
álních služeb. Představili jsme 
zde Pečovatelskou službu Přeš-
tice, Denní stacionář Kristián 
Přeštice, Global Partner Péče, 
z. ú., Přeštice a Domov pro 
seniory Clementas Janovice.

Mezi prezentujícími jsme 
také přivítali Střední zdravot-
nickou školu Klatovy, spo-
lečnost Anděl Strážný, která 
přestavila SOS tlačítko, APOS 
BRNO, prezentující speciální 
zdravotnické textilie, společ-
nosti DEPEND, specializující 
se na inkontinenční pomůcky, 
Petričko, zdravotnické potře-
by, Tichý svět, který pomá-
há s pomůckami pro klienty 
s postižením sluchu a paní 
Danu Vaníkovou ze společ-
nosti TYFLOCENTRUM, 
zabývající se pomůckami pro 
slabozraké a nevidomé. Nej-
větším lákadlem pro návštěv-
níky byly společenské hry pro 
nevidomé, zvukové pexeso, 
hmatové pexeso, Člověče ne-
zlob se, hlavolamy apod.

Návštěvníci akce si mohli 
vyzkoušet projít připravenou 
trasu s holí pro nevidomé, 
Pečovatelská služba Přeštice 
předvedla praktickou ukáz-
ku svého vozidla se speciální 
úpravou – elektrickou výsuv-
nou sedačku, studentky SZŠ 
Klatovy nabídly účastníkům 
měření krevního tlaku. Občer-
stvení pro návštěvníky připra-
vil Pivovar u Přeška ve svém 
stánku s občerstvením.

Den návštěvníkům zpestřilo 
nejen krásné slunečné počasí, 
ale i vystoupení dětí z Mateř-
ské školy v ul. Gagarinova 
v Přešticích pod vedením 
svých učitelek a paní ředitel-
ky Jitky Erbenové, pěvecký 

soubor Skaláček s Mgr. Naďou 
Květoňovou a žáci Základní 
umělecké školy v Přešticích 
pod vedením ředitele školy 
Miroslava Vacka a korepetito-
ra sboru pana Dušana Rady.

Velice děkuji vedení města 
Přeštice, především panu sta-
rostovi Mgr. Karlu Naxerovi 
a paní tajemnici Ing. Zdeňce 

Alblové za velkou podporu 
této akce a za skvělou spolu-
práci i ředitelce KKC Přeštice 
Mgr. Martině Míškové a všem 
zúčastněným. Věřím, že se příš-
tí rok na druhém ročníku této 
akce opět společně setkáme.

Martina Rulfová, DiS.
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice
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Největší kniha světa
Co je leporelo asi ví každý. 

Ale stránky v nadživotní veli-
kosti? Nevěříte? Pak zajděte 
na výstavu do Domu histo-
rie a přesvědčíte se. Autorka 
Lucie Seifertová zde předsta-
vuje knihu-leporelo „Dějiny 
udatného českého národa...“.

„Původně samozřejmě bylo 
normální velikosti. Hlavně 
jsem se snažila, aby bylo pro 
děti zajímavé, aby měly zájem 
se dějepis učit. Bylo to několik 
let práce, ale vyplatila se. Začí-
ná v pravěku a končí moderní-
mi dějinami. A potvrzuje se, že 
děti takto zpracované dějiny 
baví a snáze se učí,“ přibližuje 
vznik autorka.

A vznik obřího leporela?
„Lucie měla leporelo před-

stavit v Národním muzeu. Když 
jsem viděl obrovské prostory, 
hledali jsme řešení. Napadla 
nás tato obří kniha. A že to 
byl dobrý nápad dokazuje asi 
sto tisíc návštěvníků v Pra-
ze,“ pokračuje její manžel Petr 
Prchal.

„Jinak tato obří kniha putuje 
po výstavách po celé republi-
ce a návštěvnost se blíží čtvrt 
milionu. Její dvojče v angličti-
ně pak putuje světem, v Ame-

rice byly instalace ve dvanácti 
městech, v jižní Africe, Asii, 
nemluvě o Evropě.“

Kniha „Dějiny udatného čes-
kého národa...“ byla v roce 
2003 oceněna cenou Magnesia 
Litera za nejlepší dětskou kni-
hu, Zlatou stuhou za nejlepší 
populárně naučnou knihu pro 
mládež a Zlatou pečetí za nej-
lepší polygrafický počin roku 
2003.  Je největší knihou svě-
ta, která má 44 stránek, kaž-
dá o velikosti asi 1,5 na dva 
metry. Od roku 2008 Lucie 
Seifertová se svým manželem 
pracovala pro Českou televizi 
na stojedenáctidílném stejno-
jmenném animovaném seriálu. 
Ten byl vysílán od roku 2009. 
Obdržela za něj cenu Elsa 
za nejlepší animovaný pořad 
a cenu Trilobit, zároveň získal 
i nominaci na televizní cenu 
TýTý.

Na vernisáži byl i ředitel ško-
ly Petr Fornouz: „Je to velice 
zajímavá myšlenka, opravdu 
zajímavě pojaté dějiny, které 
děti budou bavit se učit, určitě 
více než v lavici. Počítáme, že 
sem přijdou děti od prvé až po 
šestou třídu.“ 

(šat)

Autorka leporela o historii českého národa Lucie Seifertová 
v rozhovoru s vedoucí Domu historie Drahomírou Valentovou.

                     Foto Petr Šatra

Obrovské leporelo zaujalo všechny návštěvníky vernisáže, 
zástupci školy již plánovali využití při hodinách dějepisu. 

                     Foto Petr Šatra

Akce Den sociálních služeb Přešticka



O práci pojišťováka, 
tedy pojišťovacího po-
radce, koluje řada mýtů. 
Jaká je tato práce ve 
skutečnosti?

Náročná na čas, psychiku 
i na pravidelné vzdělávání, ale 
zároveň velmi zajímavá a pes-
trá a velmi zajímavě odměňo-
vaná, když se dělá pořádně. Já 
pojišťovacího poradce nevní-
mám jako klasickou práci „od- 
-do“, ale spíše jako životní styl 
a poslání. Je pro lidi, kteří rádi 
mluví s lidmi, jsou komunika-
tivní a učenliví, jsou i trochu 
psychologové, a to zejména 
když s klientem řeší třeba 
škodu, tedy pojistnou událost. 
Protože práce v pojišťovně, to 
především znamená neustále 
chránit své klienty před nástra-
hami života a světa, pomáhat 
v nouzi, předcházet případ-
ným rizikům, a tedy podávat 
pomocnou ruku. A to se mi na 
tom moc líbí.
Které aspekty práce 

pojišťovacího poradce 
jsou nejlákavější?

Kromě potenciálně velmi 
zajímavých výdělků speci-
álně u Kooperativy oceňují 
zájemci o práci v našem týmu 
hlavně tradici, stabilitu a sílu 
firmy a také souhrn vlast-
ností a aspektů Kooperativy, 
který bych nazval asi nejlépe 

„lidskost“. Většina nováčků 
je po nástupu překvapena, že 
i v takto velké korporaci panu-
je přátelská atmosféra, silná 
loajalita a efektivní spolupráce 
všech. V západních Čechách 
určitě má Kooperativa histo-
ricky silnou pozici a jsme tady 
tak trochu jedna rodina – kdo 
se k nám přidá, najde tady 
opravdu stabilní a přátelský 
tým lidí.
V čem to spočívá?
Jsem přesvědčen, že zejmé-

na v kvalitě lidí v Koopera-
tivě. My každému zájemci 
jasně řekneme, že v tom není 
a nebude sám. Poctivě se 
nováčkům věnujeme a vše je 
naučíme. Máme propracovaný 
adaptační program a systém 
vzdělávání, a dokonce u nás 
nabízíme možnost pracovat 
jako zaměstnanec nebo na 
IČO. Obě cesty jsou v našem 
interním obchodě možné, pro-
tože jako jedni z mála máme 
vlastní obchodníky jako 
zaměstnance. V zásadě stačí, 
pokud má chuť se učit novým 
věcem, je empatický, má „tah 
na bránu“, má rád lidi a baví 
ho komunikace s nimi. Adap-
tace probíhá systematicky, 
nováček přesně ví, jakou pod-
poru má k dispozici od svého 
manažera, který se mu inten-
zivně věnuje, učí ho prodej, 
chodí s ním ke klientům, hle-
dá potenciál na trhu a řídí jeho 
rozvoj. Na pozadí toho všeho 
má nový obchodník k dispo-
zici celý tým odborníků, kteří 
ho rozvíjejí jak odborně, tak 
i obchodně.
Velmi málo lákavá je 

ovšem představa sháně-
ní klientů dům od domu 
či volání na neznámá 
čísla...

To už dávno není pravda. 
Nám jde primárně o kvalitní 
péči a je řada klientů, kteří 
nemají jasně daného „svého“ 

klientského poradce. Jiný-
mi slovy, nový člověk může 
dostat klienty, o které bude 
pravidelně pečovat. O jejich 
rodiny, firmy, známé, příbuz-
né..., takto vlastně postupem 
času „vznikli“ naši nejúspěš-
nější poradci, které si postup-
ně se zvětšující okruh jejich 
klientů neustále vzájemně 
doporučoval. Naším cílem je 
dlouhodobá péče o naše kli-
enty, jejich potřeby a obavy. 
Rozhodně u nás nikdo nezvo-
ní od domu k domu, máme 21. 
století.
Co od pojišťovacího 

poradce vyžaduje pří-
slušná legislativa?

Je určitě důležité mít pozitiv-
ní přístup k dalšímu vzdělává-
ní, což souvisí i se současnou 
legislativou. Každý klient-

ský poradce musí absolvovat 
odbornou zkoušku, bez které 
nemůže tuto činnost vykoná-
vat. Tím se ale zároveň vyčis-
til pojistný trh od lidí, kteří 
mnohdy neměli dostatečné 
znalosti k odbornému pora-
denství a tato činnost byla pro 
ně jen třeba krátkodobá brigá-
da. A to je určitě dobře, pro-
tože pojišťovat lidi a chránit 
je před riziky je prostě odbor-
ná a zodpovědná práce a my 
chceme, abychom se mohli 
klientům vždy a za všech okol-
ností „podívat do tváře“. Pros-
tě úspěšný pojišťovací poradce 
si musí získat osobní vztah 
a důvěru klientů, stát se jejich 
„rodinným lékařem“, aby se 
na něho při řešení jakýchko-
liv potřeb v pojištění opětovně 
obraceli.
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Prázdniny s pedagogy 
z regionu

Báječní učitelé z našeho 
regionu se po roce sešli na 
prázdninovém Letním setkání 
pro pedagogy 2022 v Úborsku 
u Janovic nad Úhlavou. Pr-
vní dva dny jsme se zaměřili 
na témata formativní a suma-
tivní hodnocení i sebehod-
nocení. Spolu s odborníky  
z P-centra jsme se věnova-
li také péči o dobré klima ve 
třídě. A poslední den probíhal 
pod taktovkou lektorky na 
cirkusovou pedagogiku, která 
motivuje děti k pohybu, napo-
máhá k uvolnění atmosféry 

a hlavním aspektem je zábava 
a pocit úspěchu.

Tři srpnové dny strávilo 15 
ředitelek základních a mateř-
ských škol z Přešticka, Blo-
vicka, Stodska a Nýřanska na 
ŘEDITELSKÉ AKADEMII 
2022 na zámku v Jindřicho-
vicích. Lektorsky provázeli 

manželé Trojanovi. A ohlasy 
od účastníků? „Tahle setkání 
jsou skvělá!“ „Díky vám máme 
opakovaně perfektní zážitky, 
které nás rozhodně posouvají 
v naší práci dál!“ A z toho my 
máme radost velkou!

Děkujeme tímto za finanční podporu Nadačnímu fondu Edu-
změna.

Mgr. Martina Naxerová, hlavní manažer projektu MAP III 
MAS Aktivios, z. s., Nezdice 46

e-mail: info@mas-aktivios.cz, www.mas-aktivios.cz

Pracovat v pojišťovně znamená podávat 
pomocnou ruku
Úspěšný pojišťovací poradce je vlastně takovým „rodinným lékařem“, vysvětluje obchodní ředitel  

Agentury západní Čechy Kooperativy Lukáš Příhoda.



Druhé páteční utkání už bylo 
o něčem jiném a Žatec pora-
zili po jistém výkonu 22:15. 
Podobně vypadala i sobotní 
utkání. Obě přeštičtí dorosten-
ci s přehledem vyhráli, nejpr-
ve porazili SK Autonot Jihlava 
27:16 a odpoledne pak Starou 
Ves 24:14. Nedělní zápas pak 
jen potvrdil výbornost celku 
a znamenal vítězství nad domá-
cím Krčínem 25:15. Celkovým 
vítězem se stal celek Řevnic,  
2. místo obsadily Přeštice 
a třetí skončila Stará Ves.

Hlavně pozitiva nacházel na 
zápasech trenér Luboš Brada: 
„Chlapci se s každým zápa-
sem zlepšovali, o to víc nás 
mrzela páteční prohra s Řev-
nicemi. Ty ztratily pouze bod 
s týmem ze Staré Vsi (remíza 
16:16), kterou my jsme pora-
zili o 10 branek. Družstvo 
z Řevnic tedy obsadilo 1. mís-
to a zvítězilo na Poháru ČR, 
my jsme obsadili místo druhé. 
Možná, že kdybychom měli na 
úvod jiného soupeře, mohlo 

to být jinak. ´Pozitivem´ na 
páteční prohře bylo, že do dal-
ších utkání šli kluci s plným 
nasazením už od začátku zápa-
su, semkli se, bojovali o každý 
míč a nedali již soupeři žád-
nou šanci na výhru. Máme vel-
mi dobrý pocit z toho, že se do 
turnaje zapojili všichni hráči 
z týmu, povzbuzovali se na 
hřišti i ze střídačky a i to bylo 
základem úspěchu. A měli také 
výraznou podporu přeštických 
fandů.“

„Podobně jako u jiných 
družstev mládeže, a je to 
v Přešticích již hodně přetrvá-
vající tradice, přijeli nám přes 
půl republiky fandit rodiče. 
Prostě neváhali a přijeli a byli 
hodně slyšet a to byla také 
výborná vzpruha pro kluky. 
Naši fandové byli možná více 
slyšet než domácí,“ shodli se 
oba dva.
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Mistryně ČR pro rok 2022 – dorostenky TJ Přeštice
Stojící: trenér Karel Tušek, Wendy Burlová, Nela Krsová, Pet-

ra Hronová, Kateřina Havlíčková, Stela Peklová, Michaela Cho-
cová, Markéta Taflíková, Adéla Buberlová, trenér Petr Živný. 
V podřepu: Kateřina Kováříková, Michaela Živná, Adéla Novot-
ná, Olga Strejcová. Ležící: Edita Otýsová, Lenka Sýkorová.

Dorostenky kralují republice
Dorostenky díky vítězství 

v oblasti získaly právo účasti 
na Mistrovství republiky. To 
se konalo v jihomoravském 
Vracově. A samozřejmě chtěly 
být nejlepší. A jak to dopadlo? 
V prvém zápase porazily Sta-
rou Huť 26:16, také ve druhém 
dokráčely k jistému vítězství 
– Žatec 27:12. Další zápas, 
s domácím celkem, byl, jak 
ukázaly ostatní zápasy, rozho-
dující, boj o první místo.

Průběh popisuje trenér Karel 
Tušek: „Vracovská děvčata se 
prezentovala důraznou obra-
nou a rychlým útokem, na což 
jsme téměř 40 minut hry nedo-
kázali reagovat. Přesto jsme 
nerezignovali a až hrozivý 
domácí náskok (12:5) postupně 
stahovali do závěrečné remízy. 
Škoda několika neproměně-
ných střel v závěru utkání. I tak 
jsme byli za nerozhodný výsle-
dek (13:13) velice rádi. Bylo 
jasné, že o vítězi rozhodne cel-
kové skóre a jednotlivá utkání 
těchto dvou družstev se změní 
na brankové dostihy.“

Prvým bylo střetnutí s mo-
ravskou Starou Vsí 33:18 
a nedělní závěrečné s Dobruš-
kou 33:10. „Ve druhém polo-
čase s Dobruškou se děvčata 
uklidnila, na hřišti domino-
vala a střílela jednu branku 
za druhou. Tak jsme vytvořili 
na sebejisté družstvo Vracova 
hodně velký psychický tlak. 
Domácí děvčata toto neustála, 
sice vyhrála, ale skóre jim k 1. 
místu nestačilo. Tak v našem 
táboře vypukla nelíčená radost. 
Nutno přiznat, že mistrovský 
titul byl šťastný, ale z pohle-
du všech zápasů a předváděné 

hry zasloužený. Děvčata doká-
zala, že se vyplatí bojovat až 
do samého závěru, a dokud je 
jen malá naděje, je nutné za ní 
jít. O tom se naše děvčata na 
vlastní kůži přesvědčila a jsou 
zase o velkou zkušenost bohat-
ší. To asi nakonec rozhodlo 
o titulu. Měli jsme výrazně nej-
lepší útok.“

Celkovými vítězkami a Mis-
tryněmi republiky se zlatými 
medailemi se staly dorostenky 
Přeštic před domácím Vraco-
vem a třetí Dobruškou.

A s celkovým hodnocením se 
přidal ke K. Tuškovi i trenér 
Petr Živný: „Když vše dopad-
ne dobře, snadno se hodnotí, 
a vždy kladně. Děvčata tvořila 
kompaktní, bezproblémovou 
partu. Škoda, že se některá 
utkání změnila v brankové 
dostihy. Proto se ne všechna 
děvčata dostala do hry, nako-
lik by chtěla. Moc se nám 
ale líbilo, jak střídačka žila 
a podporovala ty, které doslo-
va dřely na hřišti. Nechceme 
žádnou příliš vyzdvihovat, kaž-
dá v kolektivu má své místo. 
Všechny hráčky jsou si rovny. 
Chytne-li se základní sestava 
hned zpočátku, je vše dobré. 
Když nikoliv, je na střídají-
cích, aby základ plnohodnotně 
nahradily. Pokud se to povede, 
je v tom největší síla družstva. 
Jsme rádi, že u nás to tak fun-
guje. A samozřejmě maximální 
poděkování patří celému fans 
týmu, který za družstvem téměř 
přes celou republiku přijel, 
s družstvem žil a jeho podpora 
byla v některých chvílích velmi 
potřebná a v závěru až dojem-
ná.“

Chyběl jen mini krůček
Ve sbírání ligových medailí 

pokračovaly i přeštické ženy. 
K velkému počtu stříbrných 
v oddílové pokladnici přibyla 
další. Zatímco ty předchozí 
měly svůj lesk, tato tentokráte 
trochu zmatněla, protože tak-
hle blízko k titulu ještě ženy 
nebyly.

„Co k tomu říci. Nechybělo 
vlastně nic, a přitom moc,“ 
vrací se k jarnímu vrcholu 
trenér Štěpán Hampl. „O zla-
to jsme přišli ve vzájemných 
zápasech s Dobruškou. Každé 
družstvo mělo jednu výhru, my 

bohužel jsme nastříleli o tři 
branky méně.“ Následně se 
Štěpán zamyslí a pokračuje: 
„A s odstupem času si myslím, 
že možná trochu i moje trenér-
ské zkušenosti celkově. A taky 
trochu více klidu a rozvahy 
u holek v těch dvou vyrovna-
ných zápasech.“
A zpětný pohled na 

minulý ročník?
„S průběhem soutěže jsem byl 

spokojený, holky se postupně 
sehrávaly, ´většinou´ poslou-
chaly, co jim říkám, nechaly 
si poradit, a to nám pomáhalo 

vyhrát zápasy. Základní skupi-
nu jsme ukončili bez porážky, 
finálovou jsme prošli také bez 
´zaškobrtnutí´, až na ten jeden 
zápas. Možná bych připomněl 
dva zápasy. Jeden nepovedený. 
Ten přišel na konci podzimní 
části v Blovicích. I když jsme 
dokázali zvítězit, tři čtvrtiny 
zápasu se nám herně nic neda-
řilo. Naopak hodně povedený 
zápas byl zápas v Tymákově. 
Sice jsme vyhráli jen o bran-
ku, holky předvedly nejlepší 
výkon, co jsem viděl. Byl to 
bojovný zápas a přesto, že byla 
velká zima a občas sněžilo, tak 
se musel divákům líbit. Pros-
tě povedená sezona, kádr byl 
ustálený celý rok, jen v zimě 
skončila jedna hráčka útoku.“
A jaké bylo léto?
„Skončili jsme v polovině červ-

na, začátek přípravy jsme měli 
naplánovaný na počátek srpna. 

To jsme splnili a hned začali 
´makat´. Takže žádnou individu-
ální přípravu jsem nenařizoval, 
holky jsou dost rozumné a zkuše-
né, aby věděly, co mají dělat.“
Cíl je asi jasný??? 
„Chceme postoupit ze sku-

piny do té finálové a pak zase 
bojovat o titul. Kádr zatím 
zůstal nyní v nové sezoně beze 
změny, pokud nějaká hráčka 
vypadne, máme kam sáhnout, 
vypůjčíme si některou z řad 
úspěšného týmu dorostenek.“

Úspěšnost přeštických ligo-
vých žen dokazuje i nominace 
do výběru Čech pro mezizem-
ské utkání Čechy – Morava. 
V květnu reprezentovalo Přeš-
tice šest hráček, brankářka  
m. n. h. Soňa Hamplová, v ob-
raně Andrea Brunátová, Patri-
cie Červená, dále útočnice 
Nikola Červená, m. n. h. Jitka 
Kalčíková a Aneta Šteflíková.

Ženy TJ Přeštice – 2. místo a stříbrné medaile v 1. lize
Zadní řada zleva – Martina Kamenová, Kamila Tušková, Vero-

nika Dobrá, Michaela Trávová, Simona Voráčková, Lucie Kačír-
ková, trenér Štěpán Hampl. Vpředu zleva – Nikol Lenková, m. n. h. 
Nikol Červená, m. n. h. Jitka Kalčíková, Andrea Brunátová, 
Patricie Červená, Aneta Šteflíková, m. n. h. Soňa Hamplová. Na 
snímku chybí trenérka m. n. h. Romana Jabbourová, Nikola Šne-
bergrová, Adéla Schejbalová.

Dorostenci TJ Přeštice – 2. místo – Pohár ČR
Horní řada zleva: trenér Pavel Touš, Adam Brýna, Jiří Štengl, 

Jan Hranáč, Jakub Brada, Václav Hrdonka, Denis Schreiber, 
trenér Luboš Brada. Prostřední: Matěj Košař, Jan Treml, Radim 
Stehlík, Lukáš Šalom, Pavel Beneš, vedoucí Mirka Kalčíková. 
Ležící: Petr Štádler.

Pátek rozhodl o stříbru
Díky 2. místu v oblasti si 

dorostenci vybojovali právo 
účasti na Poháru ČR. Hrálo 
se v Krčíně a soupeři jim byli 
domácí hráči, NH Řevnice, SK 
Autonot Jihlava, TJ Stará Ves 
nad Ondřejnicí a TJ Žatec.

„Všechno vlastně rozho-
dl první páteční zápas, byl 
naprosto klíčovým. Hráli jsme 
se soupeřem z Řevnic a pro-

hráli jsme 27:31. Vůbec jsme 
se nedokázali srovnat s herním 
stylem soupeře, k tomu ještě 
jsme dělali individuální chyby, 
nepodržely ani zadní řady, ani 
útok. Mohli bychom to svést 
na horko, únavu z cesty, na 
nervozitu, ale ne, prostě zápas 
se vůbec nepovedl,“ kriticky 
zhodnotil prvé utkání trenér 
Pavel Touš. 

Z náhradníka medailistou

Starší žáci TJ Přeštice – Pohár ČR – 2. místo
Horní řada zleva: trenér Luboš Brada, Pavel Beneš, Pavel 

Fritsch, Lukáš Petlach, Lukáš Šalom, David Havlíček, Domi-
nik Hanzar, Karel Duchek, vedoucí Mirka Kalčíková. Klečící: 
Ondřej Zita, Josef Vozka, Jakub Kubát, Tomáš Mertl, Jakub 
Hasman, Vítek Voráček, Tomáš Kocourek. Ležící: Radek Brada, 
Václav Květoň.                                                                       (šat)

V oblastní soutěži skončili na 
třetím místě. Avšak díky tomu, 
že Východočeši nevyužili mož-
nost delegovat svého zástup-
ce na Český pohár, účastnili 
se starší žáci jako náhradník 
republikového Poháru ČR. 
Soupeři jim byli pořádající 
Sokol Tymákov, NH Řevnice, 
Sokol Ostopovice, Sokol Svi-
nov a Baník Most NH.

„Možnost účastnit se jsme 
se dozvěděli několik dní před 
akcí. Tak vlastně příprava byla 
minimální. Ale šance byla, tak 
jsme ji využili. Pohár se hrál 
nedaleko, v Tymákově, tak jiné 
starosti než dojet a odehrát 
nebyly,“ začíná hodnocení tre-
nér Luboš Brada.

Prvý zápas v pátek se seve-
romoravským Svinovem byl 
hodně nervózní. Pro Přeštic-
ké naprosto neznámý soupeř. 
Postupně se však rozehrávali, 
„shodili“ nervozitu, proměňo-
vali šance a výsledkem byla 
jasná výhra 25:13. Odpolední 
s Řevnicemi byl více vyrovna-
ný, ale připsali si další výhru 
– 20:15. Do sobotních zápasů 
již nastupovali s přece jen vět-
ším sebevědomím, dávali sou-
peřům znát, že něco umí a dra-
vě si šli za vítězstvím. Tak 
v sobotu dopoledne porazili 
Baník Most (20:15). Odpoled-

ne pak přeštičtí žáci porazili 
Ostopovice 19:12 po jistém 
výkonu ve všech řadách. To 
již bylo jasné, že zcela vážně 
pomýšlejí na příčky nejvyšší.

„Po dvou dnech jsme měli 
plný počet bodů a v nedě-
li před sebou zápas o první 
místo s také neporaženým 
Tymákovem. Utkali jsme se 
s ním dvakrát v oblasti, tak 
jsme nějak věděli, jakou hru 
z jejich strany můžeme očeká-
vat. Bylo jasné, že to nebude 
lehké utkání. Jak jsme možná 
někdy měli trochu v přede-
šlých zápasech štěstí, tak ten-
tokráte se nám moc nedařilo, 
ani v obraně, ani v útoku. 
Výsledkem byla dost vysoká 
prohra 7:21. K tomu asi není 
co dodávat.“

Tato prohra odsunula přeštic-
ké starší žáky na 2. stříbrnou 
příčku na Poháru ČR za vítěz-
ným Tymákovem a před třetí-
mi Řevnicemi.

„Určitě je to úspěch, jeli 
z pozice náhradníka. Na hřiš-
tě se dostali všichni, zahráli si 
určitě dost. Kluci v průběhu 
celého turnaje drželi při sobě, 
povzbuzovali se na hřišti i ze 
střídačky. Velkou podporou 
pro nás všechny byli i fanouš-
ci z řad rodičů, kteří jezdili na 
naše utkání,“ uzavírá trenér.

placená inzerce

Čtyři republikové, pět v oblasti
Nyní, na přelomu září a října, již naplno probíhá nová národněházenkářská sezona. Do soutěží se zapojilo čtrnáct družstev přeštic-

kého oddílu. Od úspěchů té loňské sice uplynul již nějaký čas, ale jistě si družstva, která bojovala o medaile na republikové úrovni, 
zaslouží znovu připomenout jejich úspěchy. Jedná se o stříbrné prvoligové ženy, Mistryně republiky v dorostenkách a dvě stříbrné 
medaile z Poháru ČR, dorostenců a starších žáků. K tomu mladší žáci na Poháru ČR přidali čtvrté místo.



V zdravém těle 
zdravý duch! 
V mysli vlast, 
v paži sílu! Tužme 

se! Tak zní motto České obce 
sokolské. Sokol, který se řadí 
mezi nejstarší spolky, si letos 
připomněl 160 let od svého 
vzniku. Za ta dlouhá léta zaujal 
pozici nejen největší, ale také 
nejúspěšnější tělovýchovné 
organizace. Znáte jeho původ 
a historii? Něco se dozvědět se 
hodí vždy, obzvláště při takto 
slavnostním jubileu.

Tato významná tělocvič-
ná organizace byla založena 
dne 16. února 1862 českým 
národním obrozencem a záro-
veň profesorem na Univerzitě 
Karlově Miroslavem Tyršem 
a podnikatelem Jindřichem 
Fügnerem. Zajímavé také je, 
že Sokol se řadí k nejstarším 
spolkům tohoto typu na světě. 
Myšlenkově vznikl z emanci-
pačních snah českého národa 
v 19. století. Oba zakladatelé 
spolku od počátku propago-
vali jeho naprostou apolitič-
nost a kladli si za cíl fyzický 
a morální růst českého národa. 
Cvičení Sokola se rozběhla ve 
víceúčelových budovách. Poté 
se Jindřich Fügner rozhodl 
zakoupit pro spolek parcelu, 
na které byla vystavěna soko-
lovna.

Sokolská organizace to ale 
neměla vždy snadné. Ačkoliv 
její myšlenka byla shromažďo-
vat lidi v pokoji a míru, neby-
la to jen procházka růžovou 
zahradou. Po vzniku protek-
torátu byla sokolská činnost 
zakázána, avšak byla nadále 
ilegálně provozována a vznik-
la nová sokolská organizace 
s názvem OSVO nebo také Jin-
dra, která se aktivně podílela 
na odboji, například uskuteč-
něním atentátu na Heydricha. 
Mnoho vedoucích pracovníků 
zahynulo, přesto došlo krátce 
po osvobození ke spontánní 
obnově činnosti. Další ranou 
osudu byl nástup komunismu. 
Poté byl Sokol zrušen a jedno-
ty byly včleněny do socialis-
tické tělovýchovy. Jako samo-
statná a dobrovolná organizace 
zanikl a pokračování sokolské 
činnosti udržovaly jednoty 
v zahraničí. V období Pražské-
ho jara 1968 se pokusili bývalí 
přední činovníci ČOS o obno-
vu Sokola, ale jejich naděje 
zmařil vpád vojsk Varšavské 
smlouvy a následná normali-
zace. K jeho oficiálnímu zno-
vuzaložení došlo až v roce 
1990.

V Přešticích působil Sokol od 
roku 1887, přes období První 
republiky, kdy došlo k výstav-
bě budovy sokolovny, a krátce 
i v poválečném období. Novo-
dobá činnost byla obnovena 
v roce 1991, když byla 9. září 
v Přešticích ustavena Tělo-
cvičná jednota Sokol. Začalo 
se cvičit až 4. listopadu. Mezi 
první oddíly patřily všestran-
nost, stolní tenis, volejbal 
a badminton. První výbor 
Sokola Přeštice tvořili Stani-
slav Kovařík (starosta), Jiří 
Siegl (místostarosta), Anna 
Kolenová (jednatelka), Jarmila 
Hájková (matrikářka), Oldřich 
Brož (hospodář), Marie Kor-
cová a Karel Sýkora (náčel-
níci). Sestry Anna Kolenová 
a Marie Korcová jsou dodnes 
aktivními cvičitelkami.

Ač může Sokol pro oko dneš-
ní mládeže působit jako výtvor 
socialistického režimu, snad 
kvůli podobnosti sletů a spar-
takiád, není tomu tak. Jedná 
se o hrdou národní a tradiční 
organizaci. Jeho zdravé ideály 
stále přetrvávají od založení až 
do dnešní doby, kdy je pohyb 
a potřeba se socializovat větší, 
než kdy bývala. Náš florbalový 
oddíl ctí tyto sokolské hodno-
ty, jsme Sokolu věrni a s pat-
řičným respektem na tyto hod-
noty navazujeme. Jsme mladí 
sportovci s vášní a velkou vizí, 
která se příliš neliší od původ-
ní vize celé organizace. Chce-
me se bavit sportem. A nejen 
v sokolovně, ale i mimo ni. 
Oproti dobám, kdy byl Sokol 
ještě v plenkách, jsme dnes 
volnější a máme jiné možnosti. 
Ač je dnešní doba uspěchaná 
a rozlétaná, máme jiné pro-
středky k seberealizaci. Národ-
ní cítění a vlastenectví v době 
dnešní globalizace upadá, 
ovšem lidská touha po volnosti 
pohybu a souznění s druhými 
nevyhasne nikdy.

Jakub Cízler
hrdý člen Sokola,

redaktor
a pravidelný korespondent

Mikulášského deníku
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Historie České obce 
sokolské

Účast SDH Přeštice 
v běhu pro onkoláčky

Členové SDH Přeštice se 
v sobotu 17. 9. zúčastnili cha-
ritativního běhu na podporu 
NF Šance onkoláčkům – Běh 
pro onkoláčky 2022. Běh 
jsme pojali netradičně, proto 
jsme vyrazili v plné zásahové 
výstroji.

Jaroslav Cibulka ml.

Výhra Šumavské ligy TFA
V sobotu 17. 9. se uskuteč-

nil závěrečný závod Šumav-
ské ligy v disciplínách TFA 
v Horažďovicích – nejtvrdší 
hasič přežije. Přeštický sbor 
reprezentovali dva závodníci. 
Jaroslav Cibulka ml. závod 

vyhrál s rezervou patnácti vte-
řin, Jan Šůs předvedl rychlý 
běh a obsadil 5. pozici. V cel-
kovém součtu vyhrál Šumav-
skou ligu Jaroslav Cibulka ml. 
a Jan Šůs obsadil 5. místo.

Jaroslav Cibulka ml.

Setkání TATROVEK
Dne 10. září se část JSDH 

Přeštice zúčastnilo návštěvy 
města Rtyně v Podkrkonoší. 
Důvodem návštěvy bylo poří-
zení stejné cisterny na pod-
vozku Tatra 815, a to s velkou 
kabinou a stejnými parametry. 
V tomto provedení jsou pouze 
dva vozy v ČR. Místo prvního 
setkání se uskutečnilo ve Rty-

ni v Podkrkonoší. Proběhlo 
porovnávání techniky, výmě-
na zkušeností, návštěva muzea 
a města Rtyně v Podkrkonoší. 
Následovalo přátelské poseze-
ní ve zbrojnici. Touto akcí tak 
vzniklo nové přátelství mezi 
JSDH Rtyně v Podkrkonoší 
a JSDH Přeštice.

Jaroslav Cibulka ml.
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Šipky o prázdninách 
nezahálely

Rád bych Vás informoval 
o prázdninových akcích naše-
ho Spolku ŠK BSOD 334 01 
Přeštice.

Dne 16. 7. jsme pořádali prv-
ní prázdninový turnaj – steelo-
vý. Byli jsme překvapeni, že 
si na náš turnaj našla ,,cestu“ 
i paní redaktorka z Plzeňského 
deníku, kterou zajímalo dění 
okolo šipek a zároveň využila 
situace a udělala s některými 
hráči krátký rozhovor. (Jak jste 
se už mohli dočíst v minulém 
vydání Přeštických novin). 
Tento turnaj jsme zahájili páry 
a poté se odehráli jednotlivci. 
Sešlo se krásných 14 párů, na 
jednotlivce přišlo 28 hráčů. Na 
turnaji byli hráči například ze 
Sušice, Plzně, Klatov a hlavně 
i „amatéři“ – což jsou hráči, 
kteří si hrají šipky doma, jen 
tak pro radost, a chtěli si zku-
sit, jaké je to zahrát si někde na 
turnaji. Měli jsme z toho vel-
kou radost, že se nebáli a přišli 
si s námi zahrát. Doufáme, že 
ještě někdy mezi nás rádi při-
jdou.

Turnaj se odehrál formou 
skupin a poté první dva z kaž-
dé skupiny postupovali do KO 
pavouka.

I letos musely ženy bojovat 
proti mužům. Nejlépe se s tím 
,,popasovala“ Olga Rainerová 
ze Sušice, která skončila na 5.-6. 
místě a stala se tak nejlepší 
ženou turnaje.

Při celém turnaji jsme se dob-
ře bavili a panovala zde skvělá 
atmosféra.

Nejlepší výsledky turnaje:
Jednotlivci smíšení:

1. místo: Kluch Petr, Velhar-
tice
2. místo: Hemerka Matěj, 
Legendario Plzeň 
3. místo: Dražka Jiří st., BSOD 
Přeštice

Páry:
1. místo: Koňařík Petr, Legen-
dario Plzeň, Dvořák Jan, 
Plzeň
2. místo: Hemerka Matěj, 
Legendario Plzeň, Louda Petr, 
Legendario Plzeň
3. místo: Kluch Petr, Velharti-
ce, Drastich Miroslav, Snipers 
Klatovy

Dne 6. 8. jsme pořádali druhý 
turnaj, tentokrát v softových šip-
kách. Na turnaj si přijelo zahrát 
58 hráčů (12 žen a 46 mužů). 
Přijeli hráči například z Nýřan, 
Velhartic, Domažlic, Klíčova, 
Prahy a dokonce až z Německa. 
Muži i ženy hráli svůj turnaj. 
Hrálo se formou play-off. Po 
odehrání jednotlivců byl vyhlá-
šen turnaj dvojic, kterého se 
zúčastnilo 24 dvojic. Vzhledem 
k dostatku šipkových automatů 
a časovému prostoru jsme letos 
odehráli i tzv. turnaj odpadlíků. 
Myslím si, že se i tento turnaj 
všem líbil.

Nejlepší výsledky turnaje:
Muži

1. místo: Koňařík Petr, ŠK 
OKO Plzeň
2. místo: Kluch Petr, Velhar-
tice
3. místo: Svoboda Miroslav, 
ŠK OKO Plzeň

Ženy
1. místo: Kovářová Eva, Plzeň
2. místo: Krieglsteinová Zbyň-
ka, ŠK BSOD 33401 Přeštice

3. místo: Bezděková Jiřina, 
ŠK BSOD 334 01 Přeštice

Páry
1. místo: Koňařík Petr, ŠK 
OKO Plzeň, Hamrozi Tomáš, 
ŠK OKO Plzeň
2. místo: Hermann Mario, ŠK 
Snipers Klatovy, Svoboda 
Miroslav, ŠK OKO Plzeň
3. místo: Mička Jiří, ŠK OKO 
Plzeň, Hemerka Matěj, DC 
McPupin´s

Odpadlíci
1. místo: Zelený Petr, DC Sla-
voj Nýřany
2. místo: Rusnák Štefan, ŠK 
Slováci Plzeň
3. místo: Pluhař Vladimír, ŠK 
BSOD 334 01 Přeštice

Za finanční a hmotnou pod-
poru při pořádání dvou prázd-
ninových turnajů bych rád 
poděkoval našim sponzorům: 
město Přeštice, p. Huňák 
Petr, K+B Plzeň, ČisTech, 
LBT Group s.r.o., Zero sys-
tems s.r.o., RJR Truhlářství 
s.r.o., Akční-nářadí, ELASTO 
FORM Bohemia s.r.o., Pilsner 
Urquell.

Za skvělou obsluhu, jíd-
lo a hrací prostor děkujeme 
restauraci Spolák a manželům 
Kriegelsteinovým.

Po skončení prázdnin na nás 
opět nedočkavě čekala ligová 
sezona, která začala 10. a 11. 
září. Naše „Y“ko letošní sezo-
nu hraje A ligu, když se mu 
loňskou sezonu povedlo vyhrát 
skoro vše, co mohlo. Vstup do 
nové sezony byl možná hořký, 
ale i tak si myslím, že to byl 
krásný výsledek a z Horaž-
ďovic odjíždělo s 1 bodem za 
prohru v prodloužení 10:9. 
„Z“ko a „X“ko hrají i letošní 
sezonu v C. lize. „Z“ko jelo 
na svůj první zápas do Nýřan 
a přivezlo si 3 body za výhru 
10:8. Hořkost prohry bohužel 
ochutnalo „X“ko, když prohrá-
lo s DC McPupin´s 17:1. Byly 
to zatím jen první zápasy po 
prázdninové odmlce, tak dou-
fám, že všichni doladíme tu 
správnou formu. Všem našim 
týmům bych rád popřál mno-
ho zdaru, pevnou ruku a bystré 
oko. 

Děkujeme moc všem za pod-
poru a brzo, možná i u terče, na 
viděnou.

za Spolek ŠK BSOD
334 01 Přeštice

Radim Krieglstein

Kde se rodí budoucí přeštičtí šampioni?

Ke zlepšení házenkářských dovedností, fyzičky, ale i stmelení házenkářské party pomáhá týmům od přípravky po starší žactvo každo-
roční letní výcvikový tábor. Letos se konal v Nýrsku.                                                                                                                       (šat)

Přestávka prvoligového zá-
pasu byla příležitostí k pře-
dání házenkářského titulu 
přeštické Nikol Červené. Ta 
po přestupu ze Štěnovic již 
jako dorostenka začala hrát 1. 
ligu a postupně začala patřit 
mezi nejlepší útočnice. Podí-
lela se na zisku čtyř stříbrných 
a dvou bronzových prvoligo-
vých medailí. Byla členkou 
družstva, které vyhrálo Český 
pohár, obsadilo v něm druhé 
i třetí místo. Svými výkony si vysloužila i čtyřnásobnou nomi-
naci do výběru Čech pro mezizemské utkání Čechy – Morava 
a odváděla v nich výborné výkony. Její dosažené úspěchy  při-
nesly i ocenění, byl jí předán titul Mistryně národní házené. 
Na snímku Nikol Červená (uprostřed) s předávajícími, člen-
kou VV SNH Romanou Jabbourovou a přeštickým zasloužilým 
trenérem Karlem Tuškem.


