
Milí čtenáři,
dny se po-

malu krátí, 
p ř í j e m n é 
noční teploty 
nám dáva-
jí příležitost 
zchladit naše 

příbytky, většina z vás se již 
vrátila z dovolených a dětem 
skončily prázdniny. Hlavně jim 
proto věnuji svůj sloupek.

Prázdniny trvají dva měsíce 
a pravděpodobně žádní rodiče 
je se svými dětmi nemohou pro-
žít celé. Kapacita babiček také 
není neomezená, proto již před 
koncem školního roku vzrůstá 
zájem o prázdninové aktivity, 
které jsou v Přešticích pro děti 
k dispozici. I letos bylo z čeho 
vybírat. Čím dál tím oblíbenější 
jsou příměstské tábory. O jejich 
přípravu se i tentokrát postaral 
spolek MAS Aktivios, který ve 
spolupráci s Kulturním a komu-
nitním centrem Přeštice (KKC), 
Střediskem volného času Slu-
nečnice (SVČ) a Centrem Jana 
Ámose Komenského (CJAK) 
zajistil bohatý a pestrý program 
pro 7 pětidenních běhů. Podrob-
nosti najdete v dalším příspěvku 
tohoto vydání PN. Píši-li o MAS 
Aktivios, je na místě též připo-
menout, že se pravděpodobně 
všechny školní i předškolní děti 
již setkaly s učebními pomůcka-
mi, které pro jejich školy úspěš-
ně získává z různých dotačních 
prostředků již 6 let. KKC trvale 
poskytuje všechny svoje sály 
pro dětské programy. K nim 
můžeme řadit též dětská fil-
mová představení. Ta o prázd-
ninách probíhala i pod širým 
nebem. Stejně jako pravidelné 
Loučení s prázdninami plné 
pohádek, soutěží a her. Radost 
udělalo nejmenším i loutkové 
představení, které se uskutečnilo 
v rámci programu Barokní perly 
Přešticka. Nabídka SVČ Slu-
nečnice může být v budoucnu 
větší, neboť v prvním zářijovém 
týdnu bude uvedena do provozu 
nově zrekonstruovaná a vyba-
vená hlavní budova. Nenechte 
si ujít její prohlídku. Velikou 
radost mi dělá též CJAK, které 
kromě spolupořadatelství pří-
městských táborů připravuje 
i krásné výstavy ve svých výji-
mečných prostorách.

Nejdůležitějším předpokladem 
úspěchu programů pro děti je 
kvalita organizátorů a lektorů. 
Bez nich nepomohou sebelepší 
prostory či finance. Návštěvnost 
a obliba akcí v Přešticích však 
ukazují, že se do jejich přípravy 
a realizace zapojují lidé s inven-
cí, patřičnou erudicí, nadšením 
a láskou k dětem. Využiji proto 
příležitosti, abych jim všem za 
město i za vás rodiče poděko-
val a popřál mnoho sil do další 
práce.

Přeji též všem školáčkům, 
školákům i studentům úspěšný 
vstup do nového školního roku 
a mnoho úspěchů. Jejich rodi-
čům pak trpělivost a pevné ner-
vy.               Mgr. Karel Naxera

starosta města

Neobvyklé přehlídky se zú-
častní velké množství organi-
zací z celého Česka. Za místní 
odborníky Pečovatelská služ-
ba Přeštice, která poskytuje 

terénní i ambulantní pečova-
telské služby seniorům a oso-
bám se zdravotním postižením 
na celém Přešticku a také 
Denní stacionář KRISTIÁN 

pro dospělé osoby a seniory 
v Přešticích.

Podobné služby, jaké posky-
tují přeštičtí odborníci, nabízí 
třeba společnost Global Partner 
Péče z Karlových Varů, která 
se zaměřuje na terénní odleh-
čovací službu seniorům, oso-
bám se zdravotním postižením 
a chronicky nemocným oso-
bám. Její stánek na náměstí 
nebude chybět.

Stárnutí populace přitáhlo 
do sociální oblasti množství 
malých i velkých společností, 
které poskytují rozsáhlou šká-
lu služeb a nejčastěji provozují 
třeba pečovatelské domy. Mezi 

ně patří společnost Clementas, 
která provozuje mimo jiné 

Centrum pro seniory v Janovi-
cích nad Úhlavou. 
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Ze života na Zámečku

Náměstí hostí Den sociálních služeb Přešticka
Tím jak stárne populace, sociální služby jsou čím dál žádanější. I proto odborníci z branže seznámí zájemce na Masarykově náměstí 

v Přešticích s těmi, kteří profesionální sociální služby nabízejí. Akci pořádá město Přeštice v úterý 13. září 2022 od 10.00 hodin do 
16.00 hodin.

Jak vás 
n a p a d l o 
studovat na 
Zámečku? 

Od tří let 

jsem kreslila, chodila do 
Základní umělecké školy 
a říkala jsem si, že bych ráda 
pokračovala v oboru. Měla 
jsem díky dobrým známkám 

možnost jít na gymnázium 
s tím, že bych docházela na 
konzultace k Josefu Mišterovi 
(přeštický výtvarník a bývalý 
děkan Fakulty designu a umě-
ní Ladislava Sutnara Západo-
české univerzity v Plzni – pozn.
red.) a chodila k Borisovi Jirků 
(významný malíř a ilustrátor 
–  pozn. red.) kreslit, ale chtěla 
jsem se tomuto oboru věno-
vat i ve škole, tak jsem šla na 

Zámeček. Zámeček se mi líbí 
i proto, že vypadá jako zámek. 
Je to dobrá škola? 
Asi ano, ale na každé škole 

záleží na tom, jak se ten stu-
dent snaží. Myslím, že Záme-
ček mi měl co nabídnout.
V Přešticích se občas 

najde někdo, kdo chce 
studovat na Zámečku, 
tak jestli to je zajímavé, 
jestli jsou tam dobří uči-
telé. 

Podařená oslava Karlovy ulice podruhé. V polovině srpna se opět sešli domkáři v Karlově ulici, aby uspořádali sousedské setkání. 
Hudba hrála celé odpoledne až do tmy a sousedé se náramně bavili. Ženy i muži se vlnili při poslechu kapely PročNe, a po setmění to 
rozjely Ponožky pana Semtamťuka. Díky fotografiím z Domu historie Přešticka si prohlédli i výstavu historických snímků z Jordánu 
a také slečnu Hrdličkovou, která bydlela v Karlově ulici a obsadila třetí místo v soutěži Miss Československo 1947. Tak se má dělat 
zábava. Uzavřít ulici, vytáhnout stoly, napéct slané i sladké a bavit se do noci. Sdružení domkářů z Karlovy ulice tímto děkuje za 
podporu městu Přeštice a také KKC Přeštice. A příště možná zase!                                                                             Text a foto (red)



Fyzické napadení před 
hudebním klubem v ul. 
Nepomucká

Dne 5. 6. 2022 kolem 4.00 
hod. řešili strážníci před 
hudebním klubem v ul. Nepo-
mucká v Přešticích vzájemné 
napadání několika osob. Na 
místě zjištěn třiadvacetiletý 
zraněný cizinec se zlomenou 
čelistí, kterému byla přivolána 
záchranná služba a dále hlídka 
policie, které byla věc předá-
na pro podezření ze spáchání 
trestného činu: „Ublížení na 
zdraví a výtržnictví“. Jako 
podezřelý z tohoto činu byl 
zjištěn pětadvacetiletý muž 
z Bolkova.
Pomocí MKDS vypá-

trání mladíka, který na 
Masarykově náměstí od-
cizil mobilní telefon a na 
Dobřansku platební kar-
tu, kterou následně zne-
užil pro svoji potřebu 
v Přešticích

Dne 9. 6. 2022 odpoledne 
odcizil devatenáctiletý mladík 
od Dnešic jinému mladíkovi 
z Tachova na Masarykově nám. 
v Přešticích mobilní telefon, 
který si ponechal. Dne 13. 6. 
2022 odcizil na Dobřansku 
platební kartu, kterou v odpo-
ledních hodinách v Přešticích 
při nákupech zneužil pro svo-
ji potřebu. Pomocí kamero-
vého systému byly vytěženy 
důkazy, které byly předány 
k dalšímu opatření policistům. 
Mladík je podezřelý ze spá-
chání trestného činu: „Krádeže 
a Neoprávněné opatření, padě-
lání a pozměnění platebního 
prostředku.“
Jízda řidiče motoro-

vým vozidlem pod vli-
vem omamných látek na 
území Přeštic

Dne 17. 6. 2022 byl ve večer-
ních hodinách pomocí kame-
rového systému, ve spolupráci 
s hlídkou policie, zjištěn dva-
ačtyřicetiletý řidič z Plzně, 
který řídil vozidlo škoda v ul. 
Nepomucká a Rybova v Přeš-
ticích, ačkoli byl pod vlivem 
omamné a psychotropní látky. 
Řidič je podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu: „Ohrožení 
pod vlivem návykové látky“. 
Kamerové záznamy byly pře-
dány k dalšímu opatření Poli-
cii ČR.
Ublížení na zdraví na 

autobusovém nádraží 
v Přešticích

Dne 19. 6. 2022 byl pomocí 
kamerového systému, ve spo-
lupráci s hlídkou policie, zjiš-
těn dvaatřicetiletý muž z Krás-
ného Března, který pracoval 
po 6.00 hod. ranní na nádraží 
ČD, když za ním přišel šesta- 
čtyřicetiletý muž z Prahy, 
stěžující si na hluk. Na toto 
podezřelý reagoval hádkou 
a následně poškozeného udeřil 
do obličeje a zlomil mu líc-
ní kost. Poškozený upadl na 
zem, kde ležel 3 minuty, aniž 
by mu pachatel poskytl první 
pomoc. Následně poškozený 
z místa odešel. Nejsmutněj-
ší na tomto incidentu je, že 
kolem ležícího muže projely 
dva autobusy a prošly 2 oso-
by, aniž by mu někdo poskytl 
první pomoc, nebo ji alespoň 
přivolal. Pachatel je podezře-
lý ze spáchání min. trestné-
ho činu: „Ublížení na zdraví 
a výtržnictví“, ostatní, kteří 
nepřivolali pomoc, předáni na 

kamerovém záznamu k další-
mu šetření Policii ČR.
Sprejerství u jezu 

v Přešticích
Dne 19. 6. 2022 po 15.00 hod. 

bylo hlídce MP nahlášeno, že 
byli spatřeni u jezu v Přešticích 
dva muži, kteří sprejovali na 
zeď u přilehlého domu a ode-
šli do ul. Mlýnská. Strážníci 
prohlídkou nejbližšího okolí 
muže nezjistili. Provedeným 
šetřením pomocí oznamova-
telky a kamerového městského 
systému byli oba muži, osma-
dvacetiletý z Chlumčan a tři-
cetiletý z Přeštic, ustanoveni. 
Kamerové záznamy byly pře-
dány k dalšímu šetření Policii 
ČR, neboť zjištění muži jsou 
podezřelí ze spáchání trest-
ného činu: „Poškozování cizí 
věci“.

Posprejování ploch 
k umělecké tvorbě v Měst-
ském parku nezletilými 
žáky základní školy

Dne 22. 6. 2022 před 15.00 
hod. bylo hlídce MP nahlášeno 
pracovnicí KKC, že v amfiteá-
tru Městského parku v Přešti-
cích došlo k popsání, posprejo-
vání schodů a ploch určených 
pro KKC k umělecké tvorbě. 
Provedeným šetřením pomo-
cí kamerového systému, byli 
jako pachatelé zjištěni tři 
žáci základní školy J. Hláv-
ky v Přešticích, kteří plochy 
postříkali sprejem a popsali 
fixou. Kamerové záznamy 
byly předány k dalšímu šetře-
ní Policii ČR, neboť nezletil-
ci jsou podezřelí ze spáchání 
trestného činu: „Poškozování 
cizí věci“.

Krádež peněz z domu 
v ul. Hlávkova

Dne 27. 6. 2022 ve večerních 
hodinách oznámil cizinec, že 
mu v denní době přes neu-
zavřené okno z domu někdo 
odcizil finanční hotovost. 
Pomocí kamerového systému 
bylo zjištěno, že ke krádeži 
došlo v dopoledních hodinách, 
kdy čtyřiadvacetiletý podezře-
lý od Rakovníka vlezl do domu 
nezajištěným oknem a násled-
ně odešel cestou k nádraží 
v Přešticích. Pachatel je pode-
zřelý ze spáchání trestného 
činu: „Krádeže“, kdy kame-
rové záznamy byly předány 
k dalšímu šetření Policii ČR.

Střípky měsíce
června 2022

 1. 6. na MP oznámeno, že 
v jedné obci u Přeštic je na 
zahradě pěstována marihua-
na. Věc dle věcné příslušnosti 
předána příslušnému odboru 
PČR.

  8. 6. výjezd na oznámení na 
čerpací stanici v ul. Hlávkova, 
kde je podnapilý muž, který 
obtěžuje zákazníky. Hlídka 
na místě společně s policisty, 
místní muž z místa vykázán 
a nasměrován k domovu.
 18. 6. po 22.00 hod. přivo-
lána hlídka do Parku kosmo-
nautů na volně pobíhajícího 
černého psa, který málem 
napadl muže z Přeštic. Na mís-
tě zjištěn majitel psa, jednatři-
cetiletý muž z Plzně, který si 
psa přivolal a byl oznámen 
k vyřízení na správní orgán 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku a zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Dne 19. 6. 
před 18.00 hod. výjezd opět do 
tohoto parku na volně pobíha-
jícího stejného psa, který nyní 
již pokousal muže z Chlumčan. 
Na místě záchranná služba, 
zajištění svědků incidentu, 
muž se psem z místa vykázán. 
Následně byl od majitele pře-
vzat očkovací průkaz (potvr-
zeno očkování proti vzteklině) 
a tento byl oznámen na správ-
ní orgán pro přestupky proti 
občanskému soužití – ublížení 
na zdraví a pro přestupky proti 
veřejnému pořádku a zákona 
na ochranu zvířat proti týrá-
ní. Dne 27. 6. nahlášen volný 
pohyb černého psa po městě. 
Jelikož se nepodařilo psa na-
jít, ale pomocí kamerového 
systému byl tento vyhledán, 
a zjištěno, že se jedná opět 
o psa muže z Plzně, bydlícího 
ve Skočicích, byl o úniku psa 
informován. Tento poté vyro-
zuměl MP, že se pes vrátil do 
Skočic. Majitel byl opět ozná-
men ke správnímu orgánu pro 
porušení zákona na ochranu 
zvířat proti týrání.
 19. 6. po 2.00 hod. výjezd 
na ubytovnu v Dukelské ul., 
kde mělo dojít k vloupání 
do jednoho z bytů. Na místě 
zjištěn muž z Plzně, který si 
u oznamovatele zanechal čepi-
ci a chtěl ji vrátit, proto bušil 
na dveře bytu. Plzeňák byl 
strážníky z místa vykázán. Po 
17.00 hod. nahlášen únik koč-
ky sphynx. Následně se ozval 
místní muž, který tuto kočku 
nalezl. Po vyrozumění majitel-
ky byla kočka vrácena zpět.
 20. 6. odpoledne se na 
služebnu dostavil místní muž, 
který nahlásil poškození své-
ho vozidla v ul. Poděbradova. 
Strážníky bylo zjištěno, že 
k poškození došlo dne 12. 6. 
po 14.00 hod., kdy hlídka MP 
projížděla ul. Poděbradova 
a spatřila sedět na rohu opěrné 
zdi objektu sokolovny osma-
dvacetiletého muže z Radko-
vic. Tento po spatření hlídky 
ze zídky seskočil do podřepu 
na chodník v místě, kde na 
vozovce stálo u pravého chod-
níku zaparkované poškozené 
vozidlo ford. Věc předána 
k dalšímu šetření policistům.
 22. 6. po 15.00 hod. výjezd 
na ležícího muže v Městském 
parku. Jednalo se o podna-
pilého muže z Dolní Lukavi-
ce, čekajícího na autobus. Po 
vyřešení muže v příkazním 
řízení tento z místa odešel. 
Dne 27. 6. před 1.00 hod. na 
muže od Rakovníka spícího 
v mezipatře bytového domu 
v ul. Rybova; jelikož nepro-
cházel pátracími evidencemi, 
byl po vyřešení v příkazním 
řízení z domu vykázán.

 24. 6. po 7.00 hod. výjezd do 
osady Šeříků, kde je poškoze-
ný strom soukromé osoby, kte-
rý ohrožuje obyvatele osady. 
Věc již byla na MP hlášena, 
ale došlo ke zhoršení situace. 
Strážníci na místo opětov-
ně přivolali hasiče, kteří již 
podruhé nevyhodnotili strom 
jako nebezpečný. Následně 
došlo strážníky k ohraniče-
ní místa vymezovací páskou. 
Opětovně vyrozuměn majitel 
stromu, aby jej odstranil.

 25. 6. před 20.00 hod. ozná-
meno vniknutí psa na zahradu 
domu v osadě Šeříků. Ozna-
movatelka sdělila, že je pes 
pravděpodobně sousedů, tento 
k nim opakovaně vniká skrz 
plot a nechce opustit pozemek. 
Psa si hlídka převzala. K této 
se následně přihlásila majitel-
ka psa, která sdělila, že psa 
láká sousedka k plotu a vtáhne 
ho na svůj pozemek a pak si 
stěžuje. Oni chtěli plot opra-
vit, ale tento je sousedů a ti 
jej opravit nechtějí. Hlídkou 
byl pes vrácen majitelce s tím, 
že věc může ohlásit na MP či 
PČR pro podezření z přestup-
ku proti občanskému soužití.

V červnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) výjezd k asistenci záchran-
né službě do ul. Palackého, 
kde má docházet k neshodám 
v rodině – psychicky labilní 
ženu odvezla záchranná služ-
ba, věc si na místě převzali 
policisté
2) zajištění dopravní nehody 
v ul. Na Borech – předána po 
provedených zkouškách na 
alkohol policistům
3) pomoc řidičce na Zámostí, 
které došel benzin – převezena 
na čerpací stanici a zpět
4) usměrňování dopravy 
u Skočic, kde došlo k doprav-
ní nehodě
5) výjezd na ležícího muže 
u komunikace ul. Nepomucká 
– cizinec usnul, alkohol nezjiš-
těn, vstal a odešel do místa 
bydliště
6) výjezd do obce Žerovice, 
kde došlo ke znečištění místní 
komunikace blátem – na místě 
zjištěni řidiči i vedoucí míst-
ního zemědělského družstva, 
kteří následně instalovali 
dopravní značení a po prove-
dené práci byly komunikace 
uklizeny
7) oznámeno místním země-
dělcem neoprávněné stání 
vozidla ve vjezdu na jeho pole 
na Vícově – zjištěn řidič, který 
ve vedlejší zahradě prováděl 
vrtání studny, vozidlo přepar-
koval
8) oznámení od policistů 
dopravních nehod, že vypadá-
vají na křižovatce ul. Rybova, 
Nepomucká a Tř. 1. máje svě-
telné semafory, vyrozuměna 
příslušná firma, která sdělila, 
že k tomuto dochází při vyso-
kých teplotách, vyslala na mís-
to servisní službu

9) výjezd v nočních hodi-
nách na místního muže, který 
nechtěl na čerpací stanici uhra-
dit pivo, po příjezdu strážníků 
je uhradil a odešel
10) provedeno označení 3 jízd-
ních kol a 3 kompenzačních 
pomůcek syntetickou DNA
11) MP provedla přednášku 
pro děti ve školní družině na 
téma – Bezpečné prázdniny, 
zajištění akcí: pouť v Přešti-
cích a ve Skočicích, Noc kos-
telů na Vícově a ve Skočicích, 
Bleší trh a Přeštická lávka na 
Masarykově nám.
12) zajištění veřejného pořád-
ku na fotbalovém utkání 
v Přešticích
13) 1x výjezd na narušení 
objektů budov města.

Pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) dopravní nehoda na parko-
višti v ul. Hlávkova – poško-
zení stojícího vozidla a ujetí 
z místa řidičem vozidla škoda
2) dalších výše popsaných 
sedm událostí – podezření 
z trestných činů
3) zjištěno 12 pachatelů 
u kontejnerů na separovaný 

odpad, kteří odložili v ulicích 
V Háječku, Veleslavínova, 
Dukelská, Masarykovo nám. 
odpad a znečistili tím veřejná 
prostranství – řešeni v příkaz-
ním řízení pro přestupky proti 
veřejnému pořádku/oznámeni 
na správní orgán.

Proveden výjezd na kadáver 
kočky v ul. Karlova – ekologic-
ky zlikvidován. V ul. Palacké-
ho nalezena vodní želva, která 
přepadla z balkónu z důvodu 
odsunutí vrhlíků při zalévání 
– následně vrácena majitelce, 
želva veterinárně ošetřena.

Na území města nalezeno: 
náramek z bílého kovu v ul. 
Palackého, klíče v Městském 
parku – předáno na MěÚ 
– ztráty a nálezy, 2x mobil-
ní telefon v Městském parku 
a v ul. Poděbradova – vráceno 
majitelům.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 50 km/h, 
Husova – 71 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 73 km/h, Přeštice 
Zastávka – 72 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Dokončení ze str. 1
Ano, kolektiv je tam vždycky 

fajn, učitelé také. Je tam tedy 
jedna paní učitelka, které se 
všichni bojí. 
Panuje tam nějaká 

umělecká svoboda?
Zadávají se tam úkoly, ale 

časem se dělají i volné věci. 
Myslím, jestli to je jako 

normální střední škola 
nebo jestli to má uvol-
něnější mravy.

To má, vždycky jsme seděli 
v kroužku a volně povídali tře-
ba na hodinách českého jazyka 
a tak, a na výtvarných předmě-
tech také, člověk spíše popo-
sedával, bavil se s ostatními 
lidmi a tak.
Ve třídě je asi málo stu-

dentů?
Spíše ano, nás bylo zhruba 

dvacet.
Po Zámečku jste šla 

rovnou na Akademii 
výtvarných umění?

Ještě jsem zkoušela přijí-
mačky během třetího ročníku. 
Nečekala jsem, že mě vezmou, 
ale říkala jsem si, že je lepší 
si tím projít, a třeba se mi to 
povede ve čtvrtém ročníku. 
Oni vás vzali už ve tře-

tím ročníku?
Ne, vzali mě až ve čtvrtém 

ročníku, ve třetím jsem to 
jenom zkoušela. A tehdy mi 
učitel Jiří Petrbok, ke které-
mu jsem se hlásila, docela 
dost pomohl. Kromě studia 
i v osobním životě. Tak jsem 
se začala hledat a nějak jsem 
díky němu asi i dospěla. 
Kdybyste udělala přijí-

mací zkoušky už ve tře-
tím ročníku, tak byste 
mohla odejít ze střední 
školy z třetího ročníku?

To se pak studuje obojí najed-
nou, ale stává se to asi jen lidem, 
kteří mají fakt velký talent. Ono 
je těžké to utáhnout.

Máte talent?
Řekla bych, že ano. Kdybych 

ho neměla, už by mi to někdo 
řekl. 
Na co máte talent?
Na kreslení, to mi šlo vždyc-

ky. Malbu jsem si tak nějak 
objevovala sama. Měli jsme ve 
škole i sochaření, z toho jsem 
měla trojku, ale řekla bych, že 
trochu nespravedlivě. 
Kolik let se studuje 

Akademie výtvarných 
umění. 

Šest let magisterské studium.
Když se člověk stane 

profesionálním malířem 
nebo kreslířem, co po-
tom?

Škola mi dala hlavně to, že 
jsem se naučila být variabilní. 
Pokud mi něco nevycházelo, 
tak jsem hledala jiné vhodné 
techniky, to jsem si odnesla 
i do života myslím, zkoušet to 
stále znovu. 
Co po škole?
Většinou zůstanete u umění, 

protože to je součást vašeho 
života. No a buď to člověk dělá 
tak, že umění prodává, nebo se 
tomu alespoň věnuje. 
Jaký je rozdíl mezi kres-

lením a malováním.
Stručně, kreslí se tužkou 

a perem, uhlem a podobně, 
a maluje se barvami, to je tako-
vá „charakteristika pro blbce“. 
Jinak se to liší ještě tím, že se 
maluje víc na plochách, při 
kresbě jde spíše o linie.

Co dělají vaši spolužáci 
dnes?

Většinou se jim podařilo, 
aby od nich někdo koupil as-
poň nějaký obraz, a jinak často 
učí.
Už se vám podařilo 

prodat nějaký obraz?
Ano, nevím, kdy to bylo, to 

jsou otázky docela na tělo.
Když člověk dokončí 

školu, tak by měl výsle-
dek nějak zužitkovat. 

Jeden z mých obrazů koupil 
Dům historie Přešticka – Líbá-
ní v rouškách, to byl obraz, 
který zaznamenával epide-
mii, jak jsme byli omezení, 
ale přesto jsme si našli cesty 
k sobě. Namalovala jsem pří-
tele a mě, jak se líbáme v rouš-
kách.  Pak jsem měla občas 
nějakou zakázku, třeba právě 
obraz Krista na Vícově. Teď 
budu dělat Vedutu, bude umís-
těna za sochou Jakuba Jana 
Ryby. Také chci zkusit sou-
těž o Cenu kritiky pro mladou 
malbu, a s kamarádkou plánu-
jeme výstavu. 

Kde máte ateliér?
Přes prázdniny u nás v Západ-

ním sboru Českobratrské 
evangelické církve v Plzni. Je 
tam nevyužívaná skautská klu-
bovna, tak mi tam dovolili ate-
liér. Má tak zhruba 4x5 metrů, 
docela se to dá. 
Kolik tam trávíte času?
Bývám tam skoro každý den, 

jezdím obvykle hned po práci. 
Dříve jsem mívala ateliér u pří-
tele v sušárně, to bylo fajn. Bylo 
tam i docela dost světla. 
Zkuste nám popsat, co 

nejvíc malujete. Tady na 
zdi v kuchyni vidím pří-
rodní motivy?

To bylo spíše procvičování, 
jinak dělám nejčastěji figury, 
jak malby, tak objekty. 
Dá se uživit malbou?
To opravdu málokdo dokáže. 

Většina umělců k tomu má 
jinou práci. Mám teď trochu 
rozhozené sítě a uvidíme, co 
kde vyjde. 
Ve vašem oboru se 

těžko shání práce, jeden 
čas jste i uklízela.

Ano, snažila jsem si zvyk-
nout, ale opravdu mě to moc 
nebavilo. Uklízela jsem továr-
nu a kanceláře po dělnících. 
Nevadila mi ani tak fyzická 
náročnost, ale spíše, že to bylo 
takové „nimravé“. Mně celko-
vě moc nejdou precizní věci, 
spíše jsem na to makání. 
Ale malba a kreslení 

jsou přece precizní věci. 
To záleží, jak to člověk 

pojme. V kresbě jsem asi 

precizní, ale poslední dobou 
už také ne, už se více hledám 
a spíš mám pocit, že jsem 
expresivní. I v té malbě, tam 
je to asi více poznat, tam se 
řídím prostě citem, a nějak 
barvy namíchám a bývá to 
expresivní. 
Máte ruce od barvy. To 

je z malování? 
Ne. Z truhlárny. Teď pracuju 

tam, dneska jsem třeba natírala 
prkna. Jindy přetírám voskem, 
tomu říkají medování, a brou-
sím. Není to špatné.
Co dělají vaši přátelé, 

kteří s vámi studovali?
Musí většinou učit. Ale třeba 

jeden kolega, ten dělal nejdřív 
na baru, pak v knihkupectví, 
taky úplně nezakotvil u umě-
ní.
Čili se dá říct, že vystu-

dovat takovou školu je 
trošku riziko?

Ale zase to člověka hodně 
rozvine, mám pocit, tu jeho 
osobnost. Uvidíme, co se bude 
dál dít.  Třeba budu víc vysta-
vovat a někdo si toho všimne 
a něco koupí.

Vy jste nedávno nama-
lovala na Vícově obraz 
Krista, jak k tomu došlo?

Oslovil mě Spolek pro 
záchranu historických památek 
Přešticka. Potřebovali nového 
Krista, protože ten předchozí 
zkorodoval, a oni byli rádi, že 
se dokážu soustředit na realis-
mus. Je to na plechu a nalepe-
né na dřevě. 
Teď se chystáte malo-

vat další.
Vedutu, to je pohled na měs-

to. Součástí bude starý gotický 
kostel a město v baroku. Bude 
tam i nějaká barokní slavnost, 

zobrazení poutě. Vlastně jsem 
si to skoro celé mohla vymys-
let, i když jsem se musela držet 
nějakých reálií. 
Takže budete vycházet 

z toho, jak vypadá kos-
telm, a domyslíte si tam 
tu realitu barokní doby?

Kostel namaluju původní, 
gotický. Bude to viset v tako-
vém jakoby sklípku, kde je 
pomník Jakuba Jana Ryby, 
v té chodbičce. 

Tam se nemůže chodit.
Nemůže, diváci se budou 

muset dívat přes mříže. Ako-
rát myslím, že jsme uvažovali 
o tom, že tam bude betlémské 
světlo. Od mříží bude asi tak 
dva metry, bude vidět dobře.
To je vaše poslední za-

kázka? 
Zatím ano. Ještě tam budu 

dělat Pietu, kopii Přeštické 
Divotvůrkyně. Myslím, že 
bude viset spolu s Vedutou. 
Chci to udělat tak, aby se to 
i pozlatilo. Namaluji to olejem 
na kovové desky, a ty se opatří 
antikorozním nátěrem. 
Uklidňuje vás malba?
Já v tom často nacházím 

vyjádření svých pocitů. Když 
jsem se rozešla s přítelem, tak 
jsem byla hodně produktivní 
a je to trochu i terapie. Je to 
terapie i pro diváka, protože 
ten to čte a většinou si tam 
dosazuje své pocity. A také je 
to prostředek, jak vyjádřit své 
názory. Třeba teď jsem udělala 
krajinu s řepkou, která vypadá 
tak, že místo řepky je tam žlu-
tý pás s černými pruhy, jakože 
značí nebezpečí.

Když se ještě vrátím 
k vaší umělecké škole, 
člověk si představí samé 
večírky, party, akce, 
stýkání se v umělecké 
branži. To také máte za 
sebou nebo jste se tomu 
spíše vyhýbala?

Já jsem se tomu vyhýbala, 
protože jsem dost introvert, 
a když jsem se někam odhod-
lala, tak mě to stálo dost úsilí. 
Snad devadesát procent lidí, co 
tam studují, si to ale takhle uží-
vá, mně to úplně není vlastní. 

Nemáte třeba chuť 
věnovat se designu? Ten 
se dá prodávat asi snad-
něji než obrazy.

K tomu jsem inklinovala 
tak v prvním ročníku, když 
jsem ještě měla hodně blízko 
k Fakultě designu a umění, 
ale postupně jsem zjišťovala, 
že mě naplňuje volné umě-
ní, že design mi nevyhovuje, 
že nejsem autorkou celého. 
U ilustrace mi vadilo, že se to 
zadává, že tam člověk nemá 
to téma, které si tam může dát 
on sám. To bych raději psala 
knížky, než ilustrovala. 
Ale spousta ilustráto-

rů dělá krásnou práci, 
baví je to, a i se tím snad 
i uživí. 

To asi ano, ale já myslím, že 
to není moje cesta, já si prostě 
chci vymýšlet své nápady a ne 
doprovázet někoho jiného.
V Přešticích se nějak 

pohybujete nebo jste 
úplně mimo město, že 
tady jen přespíte a zmi-
zíte?

Jezdím do Plzně každý den, 
ale úplně nemizím. Chodím 

ráda po okolí, a teď mě baví 
koupání v řece. Nachodím 
denně třeba deset kilomet-
rů, do Příchovic, do Kucín, 
všude možně. Chodím sama 
a poslouchám při tom hudbu, 
drsný rock. Většinou křesťan-
ský. 
To existuje taková kom-

binace?
Ano, třeba skupina Skillet. Je 

to prostě rocková hudba a má 
většinou křesťanská slova. 
U nás v Západním sboru se tro-
chu snažíme vyhýbat jednodu-
chým textům, protože člověk 
snadno sklouzne do nějakého 
fanatismu, navíc ještě když je 
to kombinované s nějakými 
primitivními „podsvěty“. Zpí-
váme staré „vykopávky“ z 16. 
století. Ty mají texty v tomto 
ohledu lepší, ale zase ta hudba 
není úplně ono. 
Kdyby někdo chtěl 

vidět, co malujete, tak 
kde to uvidí?

Na internetu, mám stránky 
hanasussova.cz  
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Jak jednou přičichnete k umění, stane se součástí...

O drsných rockových
křesťanech

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Ruce od barvy od rána
do večera

Uživit se uměním

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

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava v DHP


  JÁ JSEM ZLATAN

18. 9. 2022 
od 17.00 hodin  
Sportovní / Drama / Životopisný
Švédsko / Dánsko / Nizozemsko, 2022, 
100 min.
Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku 
a pochází z rodiny balkánských přistěho-
valců. Přestože jeho dětství bylo velmi 
těžké, stal se jedním z nejúspěšnějších švédských fotbalistů. 
Aby dosáhl vysněných úspěchů, musel ale Zlatan čelit mnohým 
výzvám jak na fotbalovém hřišti, tak i v osobním životě. Film 
Já jsem Zlatan ukazuje důležité milníky v kariéře světoznámého 
fotbalisty od jeho začátků ve Švédsku přes Ajax až po italské 
úspěchy.


  JAN ŽIŽKA

18. 9. 2022 
od 19.00 hodin  
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 legendou. Evropa na konci 
14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň 
český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. 
Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým 
panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich 
z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po dru-
hém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.


  INDIÁN

24. 9. a 25. 9. 2022 
od 17.00 hodin  
Komedie
Česko / Slovensko / Polsko, 2022, 94 min.
Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní 
workoholik. V Praze vede velkou, úspěš-
nou firmu. Smyslem jeho života jsou 
peníze. Ondřej právě v Nebrasce dojednal 
životní obchod s bohatým investorem, kte-
rý na okraji Prahy zafinancuje výstavbu luxusních rezidencí. Na 
cestě z Ameriky letadlo přelétá nad rezervací, kde právě probí-
há pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi 
narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje.

Co se stalo před sto lety
Podzimní vydání sborníku 

jižního Plzeňska Pod Zelenou 
Horou přináší hned několik 
ohlédnutí za událostmi, které 
mají letos kulatá výročí. Nej-
slavnější rodačkou z přeštické-
ho Pohořka byla určitě zpěvačka 
Anna Kučerová, rozená Chme-
lová. Narodila se 12. 7. 1922. 
O osobní vzpomínky na ni jsme 
požádali její nejbližší – dceru 
Věru Tůmovou, vnuka Romana 
Holého a přítelkyni Mgr. Libu-
ši Potužákovou. Jen tři místa 
v naší zemi hostila příslušníky 
Řádu Nejsvětější Trojice, tzv. 
trinitáře. Byla to Praha, morav-
ská Zašová u Holešova a jediná 
misie na západě Čech – Štěno-
vice. O řádu, který se zaměřoval 
na péči o trpící, nemocné, oběti 
válek, ale také na vykupování 
křesťanských otroků ze zajetí, 
vypráví štěnovická kronikářka 
PhDr. Alena Vlčková. Mapová-
ní soch sv. Jana Nepomuckého 
pokračuje v Dožicích. Ústřed-
ní motiv třetího čísla Zelené 
Hory je tentokrát věnován 
hned dvěma smutným výročím 
– tragédie v Borovech č. p. 32, 
kde došlo ke dvěma vraždám 
rukou odmítnutého nápadníka, 
a násilné smrti Barušky Kos-

kubové v lese Vysoká u Hrad-
čan. V tomto případě autor Jiří 
Sankot detailně popisuje celé 
vyšetřování a nelehkou práci 
četnictva první republiky bez 
technického vybavení, jaké 
známe dnes. Archeologické 
objevy se někdy týkají zcela 
nečekaných míst. Seznámíme 
se s pravěkými nálezy z kři-
žovatky silnic 1/27 a II/0276 
u Borov. A závěrečný příspěvek 
Evy Horové přibližuje počátky 
pořizování jednostopých moto-
rových vozidel v obcích na 
Dolnolukavicku.

Věříme, že si nenecháte ujít 
jednodenní vzdělávací seminář 
Brány historie otevřené, který 
proběhne 20. září 2022 v Kul-
turním a komunitním centru 
Přeštice. Koná se u příležitosti 
90. výročí zahájení a 25. výro-
čí obnovení vydávání vlasti-
vědného sborníku a půjde již 
o třetí setkání tvůrců vlasti-
vědného sborníku a odborníků 
na regionální historii na straně 
jedné, a čtenářů, dopisovatelů 
a příznivců sborníku na straně 
druhé. Vstup je zdarma.

Za redakci sborníku
Pod Zelenou Horou

Věra Kokošková


  SLOVO

24. 9. 2022 
od 19.00 hodin  
Drama
Česko, 2022, 104 min.
Film sleduje příběh manželů Václava 
a Věry, kteří si dali slovo, že budou stát 
vždy při sobě a nepřekročí své morální hra-
nice. Doba kolem roku 1968 ale vystavuje 
jejich vzájemný slib těžkým zkouškám.


  VSTUPENKA DO RÁJE

25. 9. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie / Romantický
USA, 2022, 104 min.
Když vám dcera, která tráví prázdniny na 
Bali, oznámí, že se tam zamilovala a bude 
se vdávat, pravděpodobně skočíte na první 
letadlo a poletíte jí to rozmluvit. Přesně to 
se stalo Georgi Clooneymu a Julii Roberts v rolích šokovaných 
rodičů, kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily před násled-
ky letní lásky. V tomto směru mají koneckonců bohaté zkuše-
nosti.

Velké poděkování 
malému zachránci

V horkých prázdninových 
dnech bývá na koupališti 
v Horní Lukavici živo. Kou-
pají se zde hlavně děti, ale 
i dospělí.

Jinak tomu bylo 4. srpna 
2022. U vody bylo velmi málo 
přítomných. Přišla se vykoupat 
i šestiletá holčička s mamin-
kou. Shodou náhod se stalo, 
že dítě při vstupu do vody 
propadlo plovacím kruhem 
a v hloubce se začalo topit.

Holčička měla velké štěstí, 
že nablízku byl jedenáctile-

tý Dominik Švajcr z Horní 
Lukavice. Dívenku zachránil 
před utonutím a pomohl jí 
z vody.

Za tento výjimečný čin 
Dominikovi náleží velké 
poděkování s jakou odvahou 
a duchapřítomností se ve 
vypjaté situaci zachoval.

Přejeme Dominikovi  hodně 
štěstí, a aby se mu v životě 
dařilo.

Za občany Horní Lukavice
Jaroslava Regnerová

16. 9. až 6. 11. 2022
Dějiny udatného českého národa – procházka největším lepo-
relem na světě výtvarnice Lucie Seifertové.

„Carminky“ nejen 
na zámcích a v kostelích

Má smysl ptát se na Přeštic-
ku, kdo je Carmina? Určitě 
ne. A tak tedy krátká zpráva 
o tom, jak ženský pěvecký sbor 
koncertoval v jarních měsí-
cích v historických objektech, 
v zámcích a kostelích.

Carmina má tu čest pravi-
delně vystupovat v hlavním 
programu Pivoňkových slav-
ností, kdy v parku příchovic-
kého zámku rozkvétá jedna 
z největších sbírek dřevitých 
pivoněk v ČR. Doc. Jiří Patoč-
ka všechny návštěvníky vždy 
přivítá svým milým, zasvěce-
ným slovem. Program letoš-
ního koncertu 22. května 
zahájily čtyři skladby z cyklu 
Moravské dvojzpěvy Antoní-
na Dvořáka, které vystřídaly 

lidové písně. Nechyběly ani 
tradiční písničky s kytarovým 
doprovodem našich hostů Jany 
a Viktora Duchkových. Z váž-
nější tvorby Carmina vybrala 
slavnou Bažantovu Ave Marii 
a Truverskou mši Petra Ebena. 
Velké poděkování patří naší 
klavíristce Nikole Kalinové, 
houslistce Jitce Šťastné a také 
flétnistkám Heleně Moulisové 
a Františce Frömerové, které 
obohatily koncerty na zámku 
v Chudenicích i na Vícově.

Carmina dále zavítala v nedě-
li 12. června do Chudenic, 
starého czernínského zámku 
Lázeň, obklopeného rozsáh-
lým anglickým parkem. 

Pokračování článku
na str. 11

Sbor Carmina před zámkem Lázeň v Chudenicích.



Když dozní píseň života a Tvůj hlas se ztratil v dál,
nám osud smutné vzpomínky na Tebe zanechal.

Dne 4. září 2022 uplyne šest let, kdy nás 
navždy opustil náš syn

Jindra Zábran
z Přeštic.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče a děti.
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DIAMANTOVÁ SVATBA manželů 
PĚCHOUČKOVÝCH

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

paní 
Alena BAUMRUKOVÁ

pan Jan NOVÝ  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ (červen a červenec)

Karel KOKOŠKA 
Miloslava DERŽÁKOVÁ
Marie LAŠTOVIČKOVÁ
František JANOUŠEK
Jaroslava PUNDOVÁ 
Václav BOUŘIL
Božena HANZLÍČKOVÁ

(1945)
(1938)
(1932)
(1928) 
(1938) – Zastávka 
(1932)
(1958) 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Jiřina KOLÁČKOVÁ 
pan Miroslav SIKYTA

ZLATÁ SVATBA manželů SOUKUPOVÝCH

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

pan
 Jindřich HRUDIČKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil

pan Václav KRS  

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní
Ludmila 

MUKNŠNÁBLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní 
Věra NOHEJLOVÁ  

2. polovina června 
a 1. polovina července

2. polovina července 
a 1. polovina srpna

Dokončení ze str. 1
V domovech Clementas se 

nejčastěji starají o seniory, kte-
ří onemocněli Alzheimerovou 
chorobou, Parkinsonovou cho-
robou či jiným typem demence, 
o klienty po cévních mozko-
vých příhodách, a dále o klien-
ty, kteří z důvodu zdravotního 
stavu vyžadují specifickou 
celodenní péči.

Pořadatelé se snaží předsta-
vit organizace jako celek se 
vším, co nabízí, a vysvětlit, 
v čem spočívá jejich práce, 
kdo k nim může přijít a co ho 
čeká. Svůj stánek budou mít 
na náměstí společnost Anděl 
Strážný, APOS BRNO, společ-
nost DEPEND, Petričko, zdra-
votnické potřeby a Tichý svět, 
o. p. s. Tyto společnosti nabí-
zejí pomůcky a zařízení, které 
jsou velmi důležité a přínosné 
při péči o seniory v domácím 
prostředí. Společnost Petričko, 
zdravotnické potřeby, předsta-
ví invalidní vozíky, polohovací 
lůžka, antidekubitní program, 
chodítka, hole, berle, pomůcky 
do koupelny, toaletní pomůcky, 
zvedáky, schodolezy a poskyt-
ne také informace o možnosti 
pronájmu těchto pomůcek.

APOS BRNO s. r. o. nabízí 
ve svém sortimentu speciál-
ní zdravotnické textilie. Jako 
první v naší republice nabídli 
pratelné inkontinenční pod-
ložky, decentní chrániče odě-
vů, ochranné plavky pro osoby 
s inkontinencí, speciální elas-
tická prostěradla obálkového 

střihu vhodná pro antidekubitní 
matrace a mnoho dalších.

Společnost Depend pomůže 
s výběrem nejvhodnějších 
inkontinenčních pomůcek ze 
svého širokého spektra nabídky 
a Anděl Strážný představí SOS 
tlačítko. Toto zařízení napo-
máhá s kontrolou zdravotního 
stavu seniora. Umí detekovat 
pády, nízkou aktivitu, umí 
připomínat léky. Po stisknutí 
tlačítka umí dispečink zavo-
lat klientovi záchrannou nebo 
výjezdovou službu. Novinkou 
je také „Povídavá linka“. Kli-
enti si v rámci služby mohou 
popovídat s pracovnicemi na 
dispečinku, zvolit mohou různá 
neformální témata, o kterých 
rádi hovoří a zajímají je. Další 
zajímavostí je možnost uložení 
klíčů a v případě nutnosti ote-
vření bytu seniora. Tichý svět, 
o. p. s., poskytuje podporu 
v celém Plzeňském kraji lidem 
se sluchovými obtížemi. Na dni 
sociálních služeb poradí nejen 
seniorům co dělat, když řeší 
potíže se sluchem (např. slucha-
dla a jiné pomůcky), zároveň 
představí zajímavé informace 
o světě neslyšících a o českém 
znakovém jazyce.

Doprovodný program obohatí 
soubor Skaláček vedený Naďou 
Květoňovou a žáci místní 
základní umělecké školy a také 
děti ze školy mateřské. 

(redakčně upraveno)
Martina Rulfová, DiS.

vedoucí Pečovatelské služby
Přeštice

Náměstí hostí Den...

Sprejeři v Přešticích vydělali 
přes 68 tisíc nadaci

Graffiti nejsou jen vandalis-
mus a letos Loděnice mohla 
vidět sprejery z celého Česka. 
V přeštické Loděnici dne 2. 7. 
2022 přívítali hned několik 
„sprejerů“, kteří se tu moh-
li doslova vyřádit na zdejších 
zdech. A to pro dobrou věc. 

Barevné graffiti jsou nyní na zdi 
u Loděnice. Na výtěžek přispí-
vali návštěvníci akce i dražitelé 
malířských děl. Vybralo se neu-
věřitelných 68 485 Kč.

Výtěžek poputuje do Nadace 
pro transplantaci kostní dřeně.

Milan Janoch

Dne 17. 9. 2022 uplyne 10 let od úmrtí mého manžela 

Oldřicha Loudy 
z Přeštic

a zároveň vzpomínáme na mého syna

Oldřicha Loudu ml.
Zemřel ve svých 45 letech a 9. 12. 2022 to bude 15 let.

Stále vzpomíná manželka, maminka, dcera a sestra.

VZPOMÍNKA

Manželé 
Karel a Růžena

Soukupovi
oslaví 23. září 2022 padesátileté výro-

čí svatby. Hodně štěstí a mnoho dalších 
společných let jim přeje dcera Martina 
s rodinou a syn Kája.

Diamantová svatba je výročí svatby, které slaví manželé po 60 
letech společného soužití. Dva lidé, kteří toto životní jubileum slaví, 
jsou důkazem toho, že přes všechny problémy, těžkosti a rychlost 
dnešní doby, je v lidských silách prožít krásná společná léta. 

Dne 14. července uplynulo 60 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Karel a Marie Pěchoučkovi
z Přeštic

Vážení manželé Pěchoučkovi, patří Vám srdečná gratulace, 
srdečné díky za to, co jste společně dokázali, přejeme Vám pře-
devším pevné zdraví, spoustu krásných chvil s Vaší rodinou 
a hlavně ještě dlouhou životní pouť, prožitou jeden druhému po 
boku.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily

paní Věra ODVÁRKOVÁ 
paní Jaroslava KASLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní 
Dorota BEČVÁŘOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavili

paní 
Marie FREIOVÁ

paní 
Marie KŮSTKOVÁ

pan 
Bohumír JANČA  
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Přeštice a Dobřany na Central 
European Jamboree

Představte si víc než 1200 
skautů a skautek – právě 
s takovým jevem se můžete 
setkat na Central European 
Jamboree, neboli středoevrop-
ském skautském setkání. Je to 
něco jako velký skautský fes-
tival pro mladé lidi ve věku 14 
až 17 let. Letos se konalo 2. až 
12. 8. na pražském výstaviš-
ti a my, přeštické skautky, 
doplněné skauty a skautkami 
z Dobřan (a dokonce jedním 
z Chocně), jsme byli u toho.

V průběhu těch 10 dní pro 
nás byl připraven bohatý pro-
gram podle mota Palette of 
the World, oslavující diverzitu 
mezi námi. Ve dni nesoucím 
červenou barvu jsme si moh-
li zkusit běžné i neobvyk-
lé sporty. Moc se nám líbil 
například hod nožem a seke-
rou nebo bojovka s upravený-
mi luky a šípy. Při růžovém, 
kreativním dni jsme při hud-
bě pomalovali papír i sebe. 
Sobota byla ve jménu velkého 
poznávání kultur – měli jsme 
příležitost zatančit si tradiční 
slovenské a maďarské tance, 
ochutnat cizokrajné pokrmy, 
ale třeba i nazdobit si pardu-
bický perníček nebo vylézt 
na Sněžku. Neděle byla věno-
vaná duchovnu a mším. Jiný 
den jsme plnili službu svému 
okolí – natírali jsme zábradlí 
u zastávky nábřeží Kapitána 
Jaroše. Až někdy pojedete 
kolem, vzpomeňte si na nás. 
Také jsme vyrazili na jed-
nodenní výpravu na Velkou 

a Malou Ameriku a navštívi-
li jsme i tamější dosud činný 
důl. Celá akce byla protkaná 
bohatým vedlejším progra-
mem (zejména kurzy a před-
náškami Skautského institutu, 
který působí i pro ne-skauty) 
a každý večer byl buď koncert 
nějakého českého interpreta, 
nebo party různých národů, 
které zde byly: kromě Če-
chů Slováci, Maďaři, Poláci, 
Ukrajinci, pár Rakušanů, ale 

i plno Izraelců, trocha Britů 
a dalších, i ještě vzdálenějších 
národností.

Mohli jste nás všechny spat-
řit ve čtvrtek 11. 8. při velkém 
průvodu Prahou i ve zprávách.

Jamboree pro nás bylo neza-
pomenutelnou zkušeností a už 
se těšíme, až zas někdy příště 
vyrazíme mimo obzory našich 
středisek. Skautský svět má 
hodně co nabídnout.

Beruška
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA PŘEŠTICE 2022

pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

Počet volených členů zastupitelstva města Přeštice je 15.

Hlasovací lístek je možné upravit jedním z uvedených způsobů hlasování:

Zvolení jedné volební strany – označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tím je dán hlas všem kandidátům této 
volební strany v pořadí uvedeném na hl. lístku. 
Zvolení vybraných kandidátů – označit křížkem ve čtverečku před jménem vybraného kandidáta, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše je možno 
označit 15 kandidátů.
Zvolení vybraných kandidátů a volební strany – kombinace předešlých způsobů volby – označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jmény vybraných kandidátů z ostatních volebních stran, je dán hlas podle pořadí na hl. lístku tolika kandidátům, aby bylo dosaženo počtu 15, což je 
počet volených zastupitelů ve městě Přeštice.

1.

2.

3.

Neplatný volební lístek:
 volič neoznačí na hlasovacím lístku volební stranu 
   ani žádného kandidáta
 volič označí více než 15 vybraných kandidátů
 volič označí více než jednu stranu (v záhlaví sloupce)
 volič nevloží hl. lístek do úřední obálky, 
   hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
   několik hlasovacích lístků

Voličem je:

Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství

 státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let
 občan státu EU, který požádal a byl zapsán do dodatku stálého 
   volebního seznamu

 platným občanským průkazem
 platným cestovním pasem ČR
 občan EU – průkazem k trvalému pobytu nebo potvrzením 
   o přechodném pobytu na území ČR

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky – 777 479 011.

Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé úřední obálky.
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3. 9. 2022 Přeštické pivní slavnosti
1. 10. 2022 Den pro rodinu aneb 

Křížem krážem Přešticemi
8. 10. 2022 Přeštický festival vína

„Carminky“ nejen...

Carmina s kapelou Rangers-Plavci na festivalu Slatinická stru-
na a paleta.

Centrum J. A. Komenského 
ožilo tábory

V červenci hostilo Centrum 
J. A. Komenského celou šňůru 
táborů. V srpnu pak navázalo 
splouvání řek Otavy a Vltavy.

Pořádání táborů patří mezi 
dlouholeté projekty Centra J. A. 
Komenského. A každý rok jich 
přibývá. Letos zde pořádala 
dva tábory Místní akční skupi-
na Aktivios, další pak připravil 
dětský klub Royal Rangers, 
který má v práci s dětmi dlou-
holeté zkušenosti.

První tábor byl připraven pro 
menší děti a nesl název Abra-
ham. Byl pobytový – děti pře-
spávaly ve stanech a některé 
dokonce v indiánském tepee. 
Společně se pak vydaly na 
dobrodružnou pouť, která je 
vedla jednotlivými zastavení-
mi v životě praotce Abrahama. 
A že jich nebylo málo! Pro 
děti byly připraveny zábavné 
hry od strategických her až po 
bojovky a dokonce i noční hru. 
Na tábor dorazily na dvě desít-
ky dětí, mezi nimi i kamarádi 
z Ukrajiny Taras a Robert.

Navázal příměstský tábor 
pro švadlenky a tábor spor-
tovních her, které pořáda-
la MAS Aktivios. Dívky si 
během tábora vyzkoušely 

šití krásných šatů od úplné-
ho začátku, kdy si připravily 
vybraný střih, překreslovaly 
jej na látku, střihaly, špendlily 
a nakonec šily na šicích stro-
jích. Většina byla zapůjčena 
ze ZŠ Josefa Hlávky v Přeš-
ticích, za což moc děkujeme. 
Závěrečná módní přehlídka 
prokázala, že se jim jejich 
díla náramně povedla.

Mladí sportovci si pak každý 
den tábora zahráli něco z vel-
kého množství sportovních 
her. Vyzkoušeli si různé míčo-
vé hry, softbal nebo i zdolává-
ní lanových překážek či pád-
lování na lodi. Nechybělo ani 
koupání nebo vodní hry. Poča-
sí bylo opravdu slunečné.

Pobytový tábor pro starší děti 
pak pozval své účastníky na 
venkovní tábořiště u Myslív-
ského rybníka. Velcí táborníci 
zde zažívali mnoho z dobro-
družného života Abrahama, 
ovšem tentokráte uzpůsobeno 
pro jejich věkovou kategorii. 
Nechybělo plavání, orientační 
běh, hry v lese i na louce, plně-
ní zadaných úkolů, kde museli 
prokázat svou zručnost, a také 
ani noční bojovka. 

Pokračování na str. 12

Vykročte do nového světa, 
kde nevládne ZIMA, ale VY!
Co je vlastně nordic walking 

(NW) aneb severská chůze? Je 
to radost z pohybu v přírodě, 
která nám dává, co potřebuje-
me: energii, inspiraci, relaxa-
ci. Speciálně zkonstruované 
hole pro NW dají našim kro-
kům odpich, rytmus a široký 
rozměr využití od procházek 
po sportovní trénink – nordic 
training. NW je také společen-
ská záležitost, kdy jde o setká-
ní podobně laděných lidí, tedy 
někdy „walking“ – chůze 
a taky „talking“ – povídání 
si. A o to také jde, potkávat 
se, sdílet společně zážitky 
a „neuvíznout“ ve virtuálních 
světech mobilů a počítačů. 
NW je prostě skvělá aktivi-
ta a každý ji může vyzkoušet 
na vlastním těle. Ve spojení 
s otužováním je pak NW skvě-
lou celoroční aktivitou, která 
nastartuje vaši imunitu a odol-
nost, která se projeví na vašem 
zdraví, i ve vašem soukromém 
a pracovním životě.

Nabídka kurzů
pro podzim 2022

 Kurz Nordic Walking & 
otužování Přeštice – 10 lek-
cí od 22. 9. 2022
 Kurz Nordic Walking 
Přeštice – 6 lekcí od 20. 9. 
2022
 Kurz Nordic Walking 
Plzeň – 6 lekcí od 19. 9. 
2022

Dále nabízím možnost jed-
notlivých individuálních (pá-
rových nebo skupinových) 
lekcí NW pro začátečníky 
nebo i ty, kteří si chtějí jen 
správnou techniku chůze 
zopakovat.

NW je také skvělou team-
buildingovou aktivitou, rá-
da pro vaši firmu zorgani-
zuji jedno – nebo vícedenní 
akci ve spolupráci se svý-
mi zkušenými kolegyněmi 
z týmu lektorek NW.

Choďte se mnou.

Těší se na vás Martina Opatrná, certifikovaný lektor severské chůze. 
Telefon: 602 300 050, e-mail: opatrna.martina@gmail.com

VOLBY DO SENÁTU 
PARLAMENTU ČR 2022 

– VOLEBNÍ OBVOD 7
I. KOLO 

pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

Hlasovací lístek pro volby do Senátu se nijak neupravuje.
Hlas pro vybraného kandidáta je udělen tak, 

že hlasovací lístek je vložen do úřední obálky a vhozen 
do hlasovací urny. Upravený hlasovací lístek vloží volič 

v I. kole do žluté úřední obálky.

Neplatný volební lístek:
– volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky, 

hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky 
několik hlasovacích lístků

II. KOLO
pátek 30. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
vloží volič upravený hlasovací lístek do šedé úřední obálky.

Pro II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 
se volební lístky nedoručují na adresu voliče, 

ale jsou k dispozici přímo ve volební místnosti.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky 

– 777 479 011.

Dokončení ze str. 4
Hrabě Karel Eugen Czernin, 

který jezdí na zámek velmi 
často i se svojí rodinou z dol-
norakouského Enzesfeldu, si 
přál slyšet tradiční lidovou 
i vážnou českou hudbu. I zde 
zazněly Dvořákovy Moravské 
dvojzpěvy v sólovém provede-
ní Jitky Šťastné a Evy Valento-
vé. Hosty koncertu, ale i rodi-
nu majitele zámku zaujaly 
také úpravy písní s kytarovým 
doprovodem Martiny Fornou-
zové. Za naše setkání s majite-
li zámku a uspořádání koncertu 
moc děkujeme paní Pouzové.

Carmina také zpívala v kos-
tele v Neurazech. Tento kon-
cert byl několikrát překládán, 
ale nakonec se uskutečnil 3. 
června, právě v den, kdy cír-
kev předala kostel do majetku 
obce. Odsvěcený kostel se stal 
od tohoto dne kulturním sálem 
nejen pro věřící. Průvodního 
slova programu, tvořeného ze 
známých světových a muziká-
lových melodií, se ujal hudeb-
ní redaktor Jaroslav Kopejtko.

I letos se Carmina zúčastni-
la tradiční kulturní akce, Noci 
kostelů, 10. června v kostele 
sv. Ambrože na Vícově. Car-
mina zpívala pod vedením své 
sbormistryně Jany Valentové 
za klavírního doprovodu Niko-
ly Kalinové. Vystoupení Car-
miny okořenili její kamarádi, 
profesionální muzikanti, díky 
nimž se stal program zajíma-
vějším. Děkujeme jim.

V červnu dostal sbor pozvání 
od moderátora Petra Jančaříka 
do plzeňského divadla Alfa na 
„Neočekávaný dýchánek“ – při 
veřejné nahrávce pořadu pro 
ČRo Plzeň si Carmina zazpí-
vala s našimi dobrými přáte-
li a vynikajícími muzikanty 
– kapelou Rangers-Plavci.

Předposlední červenco-
vý víkend Carminky s chutí 
opět doprovodily Rangers 
při jejich večerním koncertu 
na festivalu Slatinická struna 
a paleta v krásném lázeňském 
městečku až v Olomouckém 
kraji.

členky Carminy
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Louka u mlýna zase ožila
Večerní nástup, sejmutí stát-

ní vlajky a slavnostní táborový 
oheň znamenaly přelom tábora 
přeštických junáků u Chlumec-
kého mlýna do druhé poloviny. 
Pro mnohé byl oheň ještě slav-
nostnější. Vždyť při něm sklá-
dali svůj skautský slib. Závěr 
ohně byl slavnostní i pro něko-
lik vedoucích, kteří převzali 
ocenění za odsloužená junác-
ká leta, které uděluje Svojsí-
kův oddíl. Dekret za padesát 
let (bere se od složení slibu) 
převzali Jirka Hrubý, Pepík 
Brokeš, Petr Pfeiffer a Pavla 
Boříková.

„Sem ke mlýnu jezdíme už 
osmnáct let, měli jsme i jiná 
tábořiště, ale tady se nám doo-
pravdy líbí. A je výborná spo-
lupráce s domácími, nechává-
me tady veškeré ´dřevo´, do 
klubovny vozíme jen plachty. 
To je velká pomoc,“ má už čas 
vzpomínat jeden z oceněných, 
Petr.

„Nyní na druhý týden přijeli 
ti nejmenší, šmoulové, junáci- 
-čekatelé, jsou mezi nimi i před-
školáci,“ vypočítává Jájina. 
„Nyní je nás tady asi šedesát. 
Nejoblíbenější jídla? Guláš, 
řízky, pomazánky, nudle, maso 
na zelenině.“ „A dodej taky 
vdolky, těch jsme smažili snad 
tři sta,“ dodává Petr.

„Ve dnech horka byl doslova 
obložen náhon,“ trochu okli-
kou přibližuje program Hanka, 
„další se brouzdali v potoce. 
A když se o pár stupňů ochla-
dilo, přišel na řadu připravený 
program. Pro všechny oddíly 
společně probíhá celotáborová 
hra ´Říše fantazie´. Musí plně-
ním úkolů zachránit království 
ze zakletí čaroděje Skeletona. 
Jinak světlušky plní odborky, 
šmoulové se seznamují s živo-
tem na táboře. Nechybí výlety, 
skauti ho mají s přespáním, 
děti pomáhají v kuchyni, mají 
noční hlídky.“                   (šat)

Po celodenním programu hodně vyhládne, tak po vyhlášení 
„večeře“ se velice rychle tvořila u kuchyně fronta hladových.

    Foto Petr Šatra

Skončil večerní nástup, státní vlajka pomalu klesá po stožáru, 
ještě večerní program a bude konec dalšího dne na táboře přeš-
tických junáků.                                                      Foto Petr Šatra 

SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Dokončení ze str. 11
Děti si dokonce samy připra-

vovaly jídlo a je třeba říci, že 
se jim vždy velmi povedlo.

Závěr táborového maratonu 
patřil pak opět příměstskému 
táboru MAS Aktivios, který 
nesl název Letopisy Narnie 
– Stříbrná židle a přenesl své 
účastníky do napínavého pří-
běhu z dílny slavného anglic-
kého spisovatele C. S. Lewise. 
Děti mohly každý den zažívat 
kousek z toho, co prožíva-
li hrdinové románu Eustác 
a Julie. Společně se jim podaři-
lo osvobodit prince Kaspiana, 
kterého držela ve své moci zlá 
čarodějnice. Vybojovaly řadu 
bitev s larpovými zbraněmi, 
prokázaly odvahu, zručnost 
i mrštnost při různých hrách 
a také zdolaly připravené lano-
vé překážky. Děti si mohly též 
vyzkoušet střelbu z opravdo-
vého luku či házet opravdo-
vým házecím nožem.

I přes horké počasí děti 
všechny tábory dobře zvlád-
ly a odnesly si domů spoustu 
hezkých zážitků a vzpomínek. 
Bylo potěšující, že řady z nich 
se mohly zúčastnit též děti 
z Ukrajiny.

A pak už hurá na vodu! 
Navzdory horkému počasí, kdy 
řada řek u nás téměř vyschla, si 
mladší i starší Royálové užili 
splouvání řek Otavy a Vltavy, 
které měly vody dost.

Před nastoupením do lodi 
v Sušici si starší Royálo-
vé vyzkoušeli svou odvahu 
i obratnost v místním lanovém 

centru. Ve výšce okolo 7 metrů 
museli překonávat různé pře-
kážky, které nebylo vždy jed-
noduché zdolat. I když to byla 
akce vyčerpávající, všichni 
touto vzdušnou cestou prošli 
a dolů na zem si přinesli dobrý 
pocit, že se s ní se ctí popaso-
vali.

Další dny pak již patřily jízdě 
po řece. Četné stromy podél 
břehů poskytovaly osádkám 
lodí dostatek stínu, takže i když 
často sluníčko dost pálilo, svý-
mi paprsky dětem neuškodilo.

Týdenní pobyt na vodě při-
nesl svým účastníkům nejen 
radost z pobytu v přírodě, ale 
také řadu zkušeností z rozdě-
lávání ohně z mokrého dřeva, 
stavění přístřešku pro přespání 
či vaření na ohni. Na čas strá-
vený večer u ohně se vzpomí-
ná všem moc dobře.

Druhá výprava na vodu ved-
la tentokráte mladší Royály do 
jižních Čech na řeku Vltavu. 
Ta má vody v každé roční době 
vždy dost. I když koncem srp-
na již nebylo tak teplo, jelo se 
všem příjemně. Společně zdo-
lali řadu jezů, kterými Vltava 
oplývá a navštívili krásná mís-
ta jako Rožmberk či Český 
Krumlov.

Všichni se z vody vraceli una-
vení, ale s dobrým pocitem, že 
prožili společný čas na krásné 
řece a užili si spoustu vodác-
kých dobrodružství. A už nyní 
se těší na další příležitost příští 
rok. Snad nám do té doby řeky 
nevyschnou.

Jan Satke

Centrum J. A. Komenského...

Vážení přátelé, rodiče, pod-
porovatelé, milé děti! Před 
rokem jsem vás na tomto 
místě informovala o zaháje-
ní rekonstrukce naší hlavní 
budovy. Dnes bych vás ráda 
pozvala na otevření zrekon-
struované budovy Středis-
ka volného času Slunečnice. 
Přijďte k nám do Slunečnice 
do Rebcovy ulice 499 v Přeš-
ticích v pondělí 5. září 2022 
od 14.00 do 18.00 hodin. 

Letošní prázdniny ve Slu-
nečnici se opět nesly v duchu 
balení a stěhování se. Kromě 
toho jsme uspořádaly šest pří-
městských táborů pro téměř 
sto dětí.

Ráda bych vás pozvala na 
akci #JETOTU, která se koná 
v sobotu 24. září 2022 od 
10.00 do 21.00 hod. v Plzni 
na náměstí Republiky. Na 
akci představí svou činnost 
volnočasová zařízení z Plzeň-
ského kraje a SVČ Slunečni-
ce Přeštice zde bude mít svůj 
stánek.

V pátek 30. září 2022 se 
uskuteční první „Noc vědců“ 
v SVČ Slunečnice Přeštice. 
Bližší informace zveřejníme 
na našem webu, ve vitríně a na 
sociálních sítích.

Stále můžete přihlašovat své 
děti do zájmových kroužků. 

Nabídku kroužků pro školní 
rok 2022/2023 naleznete na 
našich webových stránkách: 
https://slunecniceprestice.cz/

Přihlašování do kroužků 
Makovice a Makovička bude 
spuštěno 1. září 2022. Při při-
jímání přihlášek do Makovice 
a Makovičky mají přednost 
účastníci, kteří mají daný 
den ve Slunečnici zájmový 
kroužek.

Zájmové kroužky ve škol-
ním roce 2022/2023 zahájí 
svou činnost v pondělí 19. 
září 2022. Kroužky Makovice 
a Makovička začnou v pondělí 
12. září 2022. Více informa-
cí o připravovaných akcích, 
kroužcích, táborech apod. se 
dozvíte na našem webu.

Všem dětem, rodičům i peda-
gogům přeji úspěšné zahájení 
školního roku. Těšíme se na 
vás v nové Slunečnici☺.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Předprodej 
na

www.kzprestice.cz
nebo

v TIC Přeštice
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Přeštický učitel Josef Bohuslav 

Rebec
Jméno mužů tohoto rodu mělo 

pozoruhodně proměnlivou podobu. 
V matrikách se vyskytuje jako Hře-
bec, Rebec (s poznámkou dříve Hře-
bec, popř. někdy Hřebec) nebo i jako 
Řebec.

Josefův otec, Matěj Hřebec, pochá-
zel z Jína. V Přešticích provozo-
val zahradnickou živnost. S první 
manželkou Terezií, roz. Fornouzo-
vou, měl čtyři děti. Po její smrti se 
znovu oženil s vdovou po domkáři 
Františku Doušovi z Dolní Lukavice. 
Ta si do svazku přivedla svého syna 
Josefa Doušu, který posléze rodinné 
zahradnictví převzal.

Prvorozený syn Matěje Hřebce, 
Josef, se narodil jako Josef Hřebec 8. 
října 1842 v Přešticích č. p. 252. Po 
dobu své profesní dráhy však použí-
val výhradně jméno Josef Bohuslav 
Rebec, přičemž Bohuslav bylo jmé-
nem biřmovacím.

Po ukončení studia na německé troj-
třídní nižší reálné škole v Plzni začínal 
Josef Rebec jako zatímní podučitel 
v Přešticích a výpomocný podučitel 
ve Vsi Touškově. Následovalo stu-
dium na dvouletém učitelském ústa-
vu Budeč Karla Amerlinga v Praze. 
Vzdělání završil složením zkoušky 
pro školy hlavní (1864) a průběžně 
je dále doplňoval odbornými kurzy 
(hospodářství, pomologie, tělocvik). 
Jako definitivní podučitel působil 
v Dolních Břežanech a v Horažďovi-
cích. Poté se zúčastnil konkursu na 
tři podučitelská místa v Přešticích. 
Skončil mezi vybranými, a snad díky 
vynikající pověsti, která jej provázela 
z Horažďovic, byl Josef Rebec 24. září 
1868 jmenován ředitelem farní hlavní 
školy pod děkanským chrámem.

Dne 2. 3. 1870 byl jmenován pro-
zatímním ředitelem škol v Přešticích. 
Šlo o první jmenování toho druhu 
na okrese a přeštickou veřejnost prý 
to tehdy značně překvapilo. Dalších 
sedmnáct let byl řídícím učitelem na 
místní obecné chlapecké a dívčí ško-
le, a po zrušení smíšeného vyučování 
přešel na post řídícího učitele Obecné 
dívčí školy v Přešticích (1888–1906). 
Za zmínku stojí tehdejší počty žáků 
ve třídách při smíšeném vyučování 
– např. v r. 1873 chodilo do 1. ročníku 
240 dětí (113 hochů a 127 dívek). Poz-
ději, už v posledním 5. ročníku obecné 
dívčí školy, učil Rebec až 98 dívek.

Josef Rebec musel být nejen roze-
ným pedagogem, ale i velmi cha-
rismatickou osobností. Již v Horaž-
ďovicích, jako pětadvacetiletý 
kantor, získal první z dlouhé řady 
pochvalných uznání od školských 
a církevních institucí „ZA VZOR-
NÉ VYKONÁVÁNÍ POVINNOSTÍ 
A POKROKY V UČENÍ DÍTEK“. Jen 
do r. 1894 jich vlastnoručně zazna-
menal třiadvacet.

S příchodem Josefa Rebce nastalo 
v místních školských poměrech mno-
ho pozitivních změn. Již 1. 4. 1869 
zřídil s pomocí kolegů a veřejnosti 
školní muzeum, které zakrátko obsa-
hovalo sbírky z nejrozmanitějších 
odvětví. Aby učinil konec domáckým 
poradám, založil Rebec vzdělávací 
spolek (učitelskou jednotu) „Budeč“, 
která od července 1870 sdružovala 
učitelstvo z Přeštic a širokého oko-
lí. Tři roky nato se Josef Bohuslav 

Rebec stal, jako jediný zástupce uči-
telstva, členem okresní školní rady 
a současně byl i zákonným zástup-
cem v místní školní radě.

Spolu s děkanem Pekárkem inicio-
val vznik Spolku sv. Mikuláše (1871), 
který si předsevzal podporovat „chu-
dou a osiřelou mládež a školní dít-
ky“. Rebec se ujal funkce jednatele 
a nebyl to zdaleka jediný jeho podíl 
na dobročinných aktivitách. Neob-
vyklá veřejná angažovanost vzbuzo-
vala nepochopení i závist, a tak se r. 
1877 musel pan ředitel Rebec zodpo-
vídat předsedovi okresní školní rady 
z následujícího anonymního udání, 
zaslaného přímo na c. k. ministerstvo 
kultu: „Platu a daní máme dost, ale 
jaké máme učitelstvo! U nás máme 
místo řiditele Rebce: spisovatele diva-
del pro dítky, připravovatele našich 
dětí pro divadlo, jednatele Spolku sv. 
Mikuláše, revisora záložny, starostu 
zábavního spolku Vlastislav a diva-
delního herce...“

Od 1. 1. 1880 došlo v Přešticích po 
několikaletém přechodném období 
k definitivnímu rozdělení školy na 
dvě samostatné školy – dívčí a chla-
peckou. Rebcovi se tak podařilo zre-
alizovat své dávné předsevzetí, ale 
stálo ho to mnoho sil. „Kdy ty časy 
pominou a nastanou takové, kde se 
bude jen vymýšleti pohodlí a pro-
spěch školy bez ohledu na vydání 
– a na osobu učitele. Ale u nás dosud 
smutný poměr a smutný úkaz!“ Ve-
dle toho Rebec dlouhá léta usiloval 
také o stavbu nové školní budovy 
s měšťanskou školou, ale místní škol-
ní rada stále rozhodnutí odkládala. Až 
po zásahu nadřízených institucí, včet-
ně Zemské školní rady, došlo k průlo-
mu, a stavbě nové školní budovy pod 
nádražím už nic nebránilo. Slavnost-
ně vysvěcena byla 12. 9. 1887.

Osvětová práce J. B. Rebce zahrno-
vala desítky veřejných přednášek na 
nejrůznější témata. Byly určeny nejen 
učitelům, ale také venkovským hos-
podářům, které seznamoval s novin-
kami v pěstění plodin a v chovu 
dobytka. Na žádost okresního soudu 
se Rebec v r. 1879 ujal velmi ojedině-
lé činnosti, a to vyučování příležitost-
ných vězňů na obecní strážnici, kte-
rým měl přednášet náboženství a vést 
s nimi literní cvičení.

Od r. 1867 do r. 1906 příkladně vedl 
školní kroniku obecné školy, která 
podává cenné autentické svědectví 
nejen o prvopočátcích přeštického 
školství, ale též o některých význam-
ných událostech v životě města  
i c. k. mocnářství. Rebec, díky svému 
výtvarnému talentu, při těchto pří-
ležitostech osobně zajišťoval výzdobu 
veřejných budov, pořizoval nadživot-
ní podobizny příslušníků císařské 
rodiny, psal transparenty a staral se 
i o „patřičnou iluminaci“.

V roce 1901 nalézáme Rebcovo 
jméno mezi zakládajícími členy Spol-
ku na dostavbu a opravu přeštického 
chrámu. V roce 1905 působil jako 
místopředseda slavnostního výboru, 
který organizoval dvoudenní slavnost 
k 30letému trvání místního Spol-
ku vojenských vysloužilců. A ještě 
v posledním roce svého života se ujal 
funkce jednatele nově založeného 
Spolku pro vydržování kuchyně pro 
školní mládež.

Rebec byl člověk pevného charak-
teru a silné vůle, který dovedl pře-

konávat překážky. Svoji práci bral 
jako poslání a činnostem pro druhé se 
oddával s vědomím, že přinese ovo-
ce budoucím pokolením. Nejlepším 
příkladem je jeho působení v roli jed-
natele místního Okrašlovacího spol-
ku, který v roce 1875 založil. Spolek 
měl kolem sta členů a významně se 
zasloužil o zvelebování města zele-
ní. Rebec se rozhodl přeměnit velké 
hliniště, rozkládající se na trojúhel-
níkovém pozemku při státní silnici 
na Plzeň, v městský park. Na hliniš-
ti až dosud pobíhali vepři, kopala 
se tu hlína pro hrnčíře, a také žlutý 
písek, zvaný „moltýř“, používaný na 
stavbách. Nebylo snadné přesvědčit 
v 90. letech 19. století měšťany, kteří 
všichni měli své zahrady a polnosti, 
aby městský pozemek věnovali na 
takovou „zbytečnost“. Nakonec pře-
ce dosáhl svého. Hned započaly práce 
s úpravou terénu, který se musel srov-
nat. Bylo zapotřebí povozů na odvoz 
hlíny a štěrku, a tak pan ředitel Rebec 
osobně obcházel jejich majitele, aby 
povozy zdarma půjčili alespoň na půl 
dne. Většinou ho nikdo neodmítl. Po 
srovnání terénu se přikročilo k osáze-
ní strání.

Příspěvky členů Okrašlovacího 
spolku byly spíše symbolické, proto 
si pan ředitel opatřoval peníze všeli-
jak. O prázdninách sehrál ve prospěch 
budoucího parku se školními dětmi 
divadlo, které sám napsal a nacvičil. 
Návštěvy byly pěkné, a tak se diva-
dlo hrálo několik roků za sebou. Za 
utržené peníze se nakoupily stromky 
a školáci je sami vysázeli.

Posledním Rebcovým zásahem do 
areálu parku bylo přikoupení a osá-
zení kusu „panského“ pole. Sotva se 
tato místa zazelenala, tvůrce parku 
zemřel. Jeho zásluhy ocenil Okraš-
lovací spolek postavením malého 
pomníku s nápisem: „Zakladateli 
těchto sadů J. B. Rebcovi, řediteli 
škol, na vděčnou paměť.“ Po celé půl-
století sloužil tento romantický měst-
ský park svému účelu. V parku bylo 
hodně laviček, uprostřed bylo dětské 
hřiště s malým rybníčkem a pumpou. 
V horní části, zalesněné jehličnany, 
se nacházel altánek ve tvaru deštníku, 
kterému se přezdívalo „paraplíčko“. 
Park, který Přešticům mohla sousední 
města závidět, však bez nutné údržby 
časem zpustl, a nakonec byl v sedm-
desátých letech dvacátého století, 
i s Rebcovým pomníčkem, zavážkou 
zcela zlikvidován.

Oč byl J. B. Rebec úspěšnější ve 
svém povolání a záhy se stal váženou 
osobností přeštického veřejného dění, 

ba dokonce členem obecního zastu-
pitelstva, s o to většími problémy se 
potýkal v osobním životě.

Za svého učitelského působení 
v Horažďovicích se oženil s dcerou 
místního lékaře Aloisií Boháčovou. 
Po přestěhování do Přeštic se jim 
postupně narodili tři synové, kteří 
záhy po narození zemřeli. Rok po nej-
mladším Ladislavovi zemřela i Aloi-
sie. O pět let později si Josef Rebec 
vzal za ženu Matyldu Fr. Kvěchovou, 
jejímž otcem byl František Kvěch, 
c. k. berní inspektor v Přešticích. Za 
svědky šli novomanželům úřadující 
purkmistr František Hofmeister a c. k. 
poštmistr Václav Steidl. Oddávajícím 
byl děkan Josef Pekárek. Na oddacím 
listě jsou dva zajímavé údaje – ženich 
je poprvé zapsán jako Josef Rebec 
a jeho bydlištěm je č. p. 326. Domo-
vem nevěsty je č. p. 252, tj. někdejší 
manželův rodný dům. Během šesti 
let se Rebcovým narodilo pět dětí, 
z nichž přežily jen dvě dcery – Milada 
a Bohuslava. Podle matričních zázna-
mů po narození potomků se Rebcovi 
z nejasných důvodů po Přešticích vel-
mi často stěhovali (dvakrát č. p. 326, 
mezitím č. p. 64, 18 a 12). Matylda 
podlehla ve věku 36 let dlouhotrvají-
címu zhoubnému onemocnění.

Třetí Rebcovou manželkou se stala 
Marie Šetková, jeho kolegyně z přeš-
tického učitelského sboru, která přišla 
do Přeštic z Jindřichova Hradce. Za 
svého dvanáctiletého pedagogického 
působení v místě se jí zřejmě podařilo 
zaujmout v Rebcově rodině postave-
ní důvěrné rodinné přítelkyně, neboť 
s výjimkou křtin prvorozené dcery 
Milady šla spolu s Rebcovým brat-
rem Václavem za kmotru všem dal-
ším Rebcovým dětem. Dcera Bohu-
slava zmiňuje v jednom z dopisů, že 
jí bylo při příchodu nevlastní matky 
(a zároveň kmotry) jedenáct let, což 
by odpovídalo roku 1893, a také sám 
Rebec v osobním výkazu z 3. 8. 1894 
udává, že je ženat.

Podle korespondence mezi sestrami 
Bohuslavou a Miladou nebylo otcovo 
poslední manželství šťastné. Postupně 
si to uvědomili i oba partneři. Mace-
cha na nevlastní dcery žárlila a otec 
jim musel pomáhat spíše potají. Není 
divu, že v závěru svého života trávil 
většinu času raději ve „svém parku“ 
nežli v dusném domácím prostředí.

„Celý život p. ředitele Rebce byl 
zosobněnou prací…“

(Z nekrologu v českobudějovic-
kém Hlasu lidu 13. 12. 1906.)

Josef Bohuslav Rebec zemřel neče-
kaně 22. listopadu 1906 při návštěvě 
svého švagra Kvěcha v Praze na zápal 
pohrudnice. Pohřeb se konal 25. 11. 
1906. „Jeho pohřeb byl jeden z nej-
větších, které Přeštice pamatují...“ 
napsal vnuk Přemysl Král sestřenici 
Janě Borkové. V pohřebních pro-
jevech nad hrobem, které pronesli  
c. k. okresní školní inspektor Anto-
nín Marčan a za Budeč řídící učitel 
Matěj Tykal z Horšic, byly připome-
nuty zásluhy zesnulého, „výborného 
pedagoga, velkého lidumila, upřím-
ného vlastence a občana“, který měl 
za 46 let své pedagogické práce dostat 
nejvyšší zemské školské vyznamená-
ní. Bohužel se ho už nedožil. Rebec 
byl pohřben do hrobu č. 147 ve staré 
části hřbitova, který si vdova Rebco-
vá pronajala. Hrob je označen jako 

„Rodina Strakova“, protože rodi-
na Rebcova byla později spřízněna 
s rodinou Strakových. V tomto hro-
bě je pohřben Josef Rebec s bratrem 
Václavem, jejich ženy – Matylda 
a Barbora, a další příbuzní.

Podle rodinné kroniky Borkových 
bydleli manželé Rebcovi v Přešti-
cích v č. p. 132, jednopatrovém domě 
s přilehlou pěknou zahradou, což byl 
třetí objekt vlevo od konce dnes již 
neexistující Plzeňské ulice. V domě 
byl i byt pro podnájemníka. V únoru 
1907 pronajala vdova Marie Reb-
cová-Šetková přízemí tohoto domu 
industriální učitelce Anně Havlíčko-
vé a jejím svobodným sestrám Karo-
lině a Alžbětě, které zde provozova-
ly cukrářství a perníkářství. Později 
dům slečnám Havlíčkovým prodala 
a na stáří se vrátila do rodného Jindři-
chova Hradce.

Josef Rebec byl domácím kutilem 
a zručným malířem. Nábytkové kor-
pusy (truhly, skříňky), zhotovované 
jeho bratrem truhlářem, zdobil vypa-
lovanými i malovanými lidovými 
ornamenty. Pouštěl se i do intarzií. 
Podle fotografií maloval portréty. Po 
úmrtí dcerky Marie zhotovil k útěše 
truchlící matky krásnou pamětní kni-
hu „Vzpomínka na Mařenku“, která 
byla nalezena v roce 2008 u odpadní-
ho kontejneru v Praze.

Z Rebcovy literární tvorby známe 
vydané práce pro potřebu škol – „Vod-
stvo a horstvo okresního hejtmanství 
přeštického“ (1881) a „Zeměpisný 
nástin hejtmanství přešticko-nepo-
muckého“ (1885). Šlo o vůbec první 
vlastivědné práce o tomto regionu. 
Byl také autorem mapy okresního 
hejtmanství přešticko-nepomucké-
ho. Napsal řadu divadelních her pro 
děti. V roce 1897 se Rebec spolu 
s Adolfem Müllerem zasloužil o dru-
hé vydání rozebraného Kancionálku 
přeštického v počtu 4000 výtisků.

V Přešticích zůstává stále živou 
vzpomínkou na Josefa Bohuslava 
Rebce ulice vedoucí ke staré škole 
pod nádražím, nesoucí od r. 1990 jeho 
jméno, a pamětní deska umístěná ve 
vstupní hale školy. Instalována byla při 
příležitosti slavnostního odhalení pří-
stavby školy dne 26. listopadu 2016.

Zpracováno na základě Rebco-
vých zápisů v Kronice přeštic-
ké školy obecné z let 1867–1895 
a z let 1896–1906, z rodinné kore-
spondence, poskytnuté pravnučkou  
J. B. Rebce Evou Borkovou a úda-
jů z rodokmenu, vytvořeného jejím 
synovcem, panem Mirkem Borkem, 
žijícím ve Skotsku.

Věra Kokošková

Rodinný původ

Profesní dráha 
a veřejná činnost

Městský park
Soukromý život

Rebcova smrt

Rebcova pozůstalost

Jedním ze jmen, které by zasloužilo být v ději-
nách našeho města, a zejména přeštické školy, 
zaznamenáno zlatým písmem, je jméno řídícího 
učitele Josefa Bohuslava Rebce. Letos od jeho 
narození uplynulo přesně 180 let.
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Noc sokoloven
V pátek 24. 

června 2022 pro-
běhla tradiční 
celostátní akce 

České obce sokolské, Noc 
sokoloven. Naše tělocvičná 
jednota otevřela areál přeš-
tické sokolovny od 17.00 
hodin. V úvodu předvedli 
žáci a žákyně z oddílu Vše-
strannosti ukázku z Tyršova 
názvosloví. Všichni správně 
přečetli z jejich předvedených 
cviků sokolský pozdrav NA- 
ZDAR. Na venkovních hřiš-
tích i ve velkém sále byly při-
praveny stanoviště Sokolské-
ho odznaku zdatnosti, který 
mohlo plnit žactvo i dospělí. 
K jednotlivým stanovištím se 
rozeběhlo 36 žáků a žákyň, 
kteří si mohli vyzkoušet svoji 
fyzickou zdatnost a koordina-

ci v 7 disciplínách – pavoučí 
(spider) běh, házení míčem 
o zeď, přeskoky přes šviha-
dlo, bumerangový běh, drib-
link míčem, výskok dosažný 
a šplh. Nejlepší výkony našich 
členů budou poslány na ČOS 
a následně vyhodnoceny. Svo-
ji zdatnost si ověřili i někteří 
dospěláci, kteří doprovodili 
své děti. Za splnění disciplín 
všichni obdrželi věcné sokol-
ské odměny.

Po fyzické zátěži nasta-
la chvíle odpočinku, kdy si 
všichni opekli buřty a společ-
ně si poseděli při kytaře až do 
setmění. Těšíme se na setkání 
s Vámi v našich cvičebních 
hodinách od 5. září 2022 
a dalších společných akcích.

sestra Naďa Květoňová
náčelnice TJ Sokol Přeštice

Vstup do nové sezóny
Kdybychom by- 

li tým cyklis-
tů, zřejmě by-
chom se k Vám, 

váženým čtenářům, právě 
blížili po rozpálené asfaltové 
silnici pod pozdním letním, 
nebo spíše raně podzimním 
sluncem, řezali zatáčky a jako 
správní veselí jezdci bychom 
měli šťastně vyceněné zuby 
a v mezerách mezi nimi zachy-
cené mouchy. Jenže my ne- 
jsme cyklisté, závodníci a jezd-
ci, tedy až na některé z nás. 
A ani se nepohybujeme při hře 
po pozemních komunikacích 
a nevjíždíme do zatáček. Hra-
jeme totižto florbal. Trénuje-
me v jedné malebné hale pod 
přeštickým nádražím a místo 
much v dásních máme modři-
ny od míčků všude po nohou. 
Jsme zkrátka šťastní a tímto 
sportem žijeme. 

Nyní vstupujeme do nové 
sezóny, plně připraveni po 
kvalitní letní přípravě. Pravi-
delně se zúčastníme florbalové 
soutěže, které se zúčastní týmy 
z celého našeho kraje pivu 
zasvěcenému. Jak už je u nás 
tradicí, jedná se o Bohemia ligu 

malého florbalu (BLMF), jež 
je rozdělena na několik lig, dle 
dovedností či věkových katego-
rií. Specialita BLMF je poměr 
hráčů na poli, tudíž tři ku třem. 
V následující sezóně budeme 
mít svou účast v 1. lize, 3. lize 
a v lize starších žáků. 

Jelikož tento sport zbožňuje-
me, nejsou ambice k výhře to 
jediné, co nás žene kupředu, ač 
jsou velmi silné a porveme se 
o ni. Náš motor je především 
ta láska ke hře. Sezónu si plá-
nujeme co nejvíce užít, jelikož 
nehrajeme jen kvůli výsled-
kům, ale i kvůli radosti z pohy-
bu a dobré přátelské atmosfé-
ře, která vládne při společných 
akcích.

O našem sportovním snažení 
Vás budu nadále informovat 
po celou sezónu, tentokrát 
v trochu jiném kabátku. Ve-
dle informací o našem úspě-
chu, jak jste dosud byli zvyklí, 
se můžete těšit i na rozhovory 
s hráči či na různé zajímavosti 
z našeho týmu.

Jakub Cízler
hráč a novinář florbalového 

týmu Tělocvičné jednoty
Sokol Přeštice

Přeštický hasič 2022
I přes nepřízeň počasí uspo-

řádal Sbor dobrovolných hasi-
čů Přeštice v sobotu 20. srpna 
hasičskou soutěž pod názvem 
„Přeštický hasič 2022“. Jed-
nalo se o 5. kolo Šumavské 
ligy v disciplínách TFA a tento 
deštivý závod přijelo zdolat 19 
závodníků. V důsledku nepří-
znivého počasí se stal závod 
náročnějším. Přesto ti nejlepší 
hasiči zvládli trať dlouhou 250 
metrů s osmi silově náročnými 

překážkami do 5 minut. Přeš-
tice na trati reprezentovali Jan 
Šůs (5. místo) a Petr Vraný 
(16. místo). 

Velké poděkování patří všem 
sponzorům soutěže, vedení 
města Přeštice a především 
členům SDH Přeštice, kteří 
soutěž v deštivém dnu uspořá-
dali a starali se o hladký prů-
běh.

Za SDH Přeštice
Jaroslav Cibulka ml.
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MAS Aktivios, z. s., a Příměstské tábory 2022
Pro letošní rok jsme opět připravili řadu příměstských táborů rozmístěných po celém území naší místní akční skupiny 
– na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku. Hlavním cílem projektu byla podpora rodičů pro sladění pracov-
ních a rodičovských povinností. Připraveno bylo 18 pětidenních běhů – v Blovicích, v Přešticích, v Nebílovech-Prusinech, 
v Kornaticích, v Nezdicích, v Seči, v Týništi a v Žákavé. Tábory byly svým zaměřením, místem i časem konání velmi pestré, 
aby si každý mohl vybrat podle svého gusta. Na své si přišli milovníci koní, přírody, turistiky, keramiky, šití, sportu, snílci 
i badatelé. Fotografie z táborů vám zajisté přiblíží ty krásné prázdninové dny.

11.–15. 7. 2022 Život v trávě – Prusíny, Nebílovy
Děti prozkoumaly luční trávu a život v ní, dozvěděly se o životě 

drobných tvorů a naučily se rozpoznat některé léčivé bylinky. 
Nechyběla zábava v podobě procházek, her, tvoření nebo malo-
vání vlastních triček.

11.–15. 7. 2022 Léto v přírodě – Týniště
Táborové aktivity nabídly dětem možnost koupání, výletů po 

okolních lesích, kde je doprovázela i vozila Wellinka (poník), 
tvorbu keramiky i poznávání bylinek či života lesních tvorů. 

11.–15. 7. 2022 Tykejme si s angličtinou – KKC Přeštice
Děti se výborně zapojovaly do her a soutěží provázaných s ang-

ličtinou, bavily se a zároveň se učily i nová slovíčka.   

11.–15. 7. 2022, 15.–19. 8. 2022, Turistika I. a II.
– KD Kornatice

Cílem turistických výletů malých táborníků byly nejen hrady 
a zámky v regionu, kam putovali jak pěšky, tak autobusem či 
vlakem, ale i zábavné hry a soutěže. 

11.–15. 7. 2022 Tábor šití a sportovních her 
– Centrum J. A. K. Přeštice

Tábor byl rozdělen do dvou programů současně, na sportovní 
hry a šití originálních šatů. Také pilné švadlenky se ale koupaly 
v řece nebo si zahrály společně nějakou hru. 

18.-22. 7. 2022, 1.-5. 8. 2022, 22.–26. 8. 2022
Týden s koňmi pro začátečníky i pokročilé – Blovice 

Mladí milovníci koní strávili týden plný jezdeckého výcviku, 
výletů a táboření s koňmi včetně oblíbeného plavení koní. 

25.–29. 7. 2022 Kouzlo keramiky – Žákava
Základnou tábora byla opět keramická dílna „Medírna“, kde 

děti mohly vyrábět přímo na hrnčířském kruhu, hrát si spolu i se 
zvířátky a vycházet odtud do tábořiště u řeky, kde je čekala další 
dobrodružství. 

25.–29. 7. 2022 Letopisy Narnie: Stříbrná židle
– Centrum J. A. K. Přeštice

Pomocí tematicky zaměřených her a soutěží prošly děti celým 
příběhem knihy C. S. Lewise „Narnie“ a nakonec osvobodily 
prince Riliana. 

25.–29. 7. 2022 Pohybem ke zdraví – KKC Přeštice
Body sbíraly týmy celý týden při míčových hrách, stopovačce, 

závodech týmů, olympiádě a dalších sportovních i nesportovních 
aktivitách. 

Ing. Hana Bouchnerová, 
koordinátor projektu Příměstské tábory na území 

MAS Aktivios – II, Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016088
Nezdice 46, 334 01 Přeštice

 www.mas-aktivios.cz, fb@masaktivios1

25.–29. 7. 2022 Světem povolání – Seč
Děti si každý den vyzkoušely různá povolání a sbíraly „řády“. 

Získaly řád za osobité umění, řád první pomoci, řád zlaté vařeč-
ky, řád poctivého řemesla nebo řád přátel přírody.  

1.-5. 8. 2022 Letem světem – Nezdice
Děti proletěly a navštívily všechny kontinenty, cizokrajná zví-

řata mohly pozorovat na celodenním výletě v ZOO Plzeň. 

8.–12. 8. 2022 Cestujeme po filmovém světě 
– KKC Přeštice

První dva dny se odehrávaly ve stylu Harryho Pottera. Každý tým 
si vyzdobil svoji kolej a týmy se mezi sebou utkávaly. Ve středu 
jsme natáčeli remake filmu Slunce seno – v našem podání Slunce 
seno tábory. Dopoledne jsme vyráběli kulisy a kostýmy a odpo-
ledne natáčeli. Čtvrtek patřil výletu do ZOO Plzeň, který si všichni 
náramně užili, a pátek proběhlo vyhodnocení soutěže družstev.

22.–26. 8. 2022 Barevný týden – KKC Přeštice
Žluté přírodovědné pondělí, červené hudební a loutkové úterý, stře-

deční dobrodružná výprava, zelený taneční a sportovní čtvrtek a duho-
vý pátek plný překvapení čekal na děti poslední prázdninový týden. 

8.–12. 8. 2022 Animační soustředění – Přeštice
Týdenní workshop tvorby animovaného filmu s profesionály. 

Pod jejich vedením děti vytvořily tři krátké animované filmy.  

15.–19. 8. 2022 V korunách stromů – Prusíny, Nebílovy
Děti na táboře poznávaly, objevovaly, hledaly a poslouchaly, co 

se děje v korunách našich stromů a také si hrály a tvořily z pří-
rodních materiálů na toto téma. 
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Šipkaři v přeštickém Spoláku 
soupeřili do časného rána
Zúčastnil se i legendární hráč Řízek

Více než dvanáctihodino-
vý šipkařský maraton mají 
za sebou nadšenci ze západu 
Čech. Hráči z domácího klu-
bu s tajemným názvem BSOD 
33401 Přeštice připravili na 
sobotu 16. července 2022 tra-
diční turnaj.

Napínavého klání se zúčast-
nilo 14 párů a 28 jednotlivců. 
Přijeli lidé ze Sušice, Klatov, 
z Plzně a blízkého okolí.

Po více než třináctihodino-
vém boji byly v neděli ráno 
jasné výsledky:

Jednotlivci
1. místo: Kluch Petr, ŠK 

Sušice
2. místo: Hemerka Matěj, ŠK 

PAST Nezvěstice
3. místo: Dražka Jiří, ŠK 

BSOD 33401 Přeštice
4. místo: Koňařík Petr, ŠK 

Poster Guys OKO Plzeň
Páry
1. místo: Koňařík Petr ŠK 

Poster Guys OKO Plzeň, Dvo-
řák Jan ŠK Poster Guys OKO 
Plzeň

2. místo: Hemerka Matěj ŠK 
PAST Nezvěstice, Louda Petr 
ŠK PAST Nezvěstice

3. místo: Kluch Petr ŠK Suši-
ce, Drastich Miroslav ŠK Sni-
pers Klatovy

4. místo: Krieglsteinová 
Zbyňka ŠK BSOD 33401 
Přeštice, Krieglstein Radim 
ŠK BSOD 33401 Přeštice

Šestadvacetiletý pořadatel 
turnaje Radim Krieglstein 
z klubu BSOD 33401 Přeštice 
hází šipky asi devět let, inspi-
raci našel u rodičů. „Hraje-
me v Hostinci U Zlaté Husy, 
momentálně tam máme tři 
týmy, dohromady asi 23 lidí. 
Jezdíme na republikové gran-
dy a také na soustředění do 
Kašperských Hor, kam se rádi 
vracíme, a máme tam zavěšený 
terč,“ řekl.

Název ŠK BSOD 33401 
Přeštice vymysleli zakladatelé 
klubu asi v roce 1996. Od té 
doby je shluk písmen částečně 
obestřen tajemstvím. „Každý, 
kdo do klubu vstoupí, chce 
pochopitelně vědět, co zna-
mená ten název. Za objasnění 
jsou ale určité poplatky,“ řekl 
Krieglstein s tím, že název zna-
jí opravdu jen členové spolku. 
Záhy přidal další zajímavost. 
„Týmy v šipkařském sportu 
bývají označeny A, B, C. My se 
vymykáme a máme týmy X, Y, 
Z,“ sdělil.

Na turnaje do Přeštic po-
dle pořadatelů jezdí lidé, kte-
ří se těší na dobrou partu, na 
zábavu. „Vědí, že si zahrají, 
protože přes prázdniny se nic 
nehraje a ligová sezóna začí-

ná až v září a končí v květnu. 
Lidé k nám nejedou primárně 
kvůli tomu, že by něco vyhrá-
li, i když si myslím, že mívá-
me velice pěkné ceny,“ uvedl 
pořadatel. Turnaje ve Spoláku 
se v sobotu zúčastnil i osma-
šedesátiletý Vladimír Pluhař 
zvaný Řízek, hráčská legenda 
z Přešticka. „Šipky házím 24 
let, dříve jsem hrál za Soběku-
ry, teď jsem v přeštickém spol-
ku,“ prozradil.

Šipkařský sport není podle 
Krieglsteina v Čechách dosta-
tečně proslavený. Domnívá se, 
že část veřejnosti vnímá šipka-
ře spíše jako vesnické povale-
če. „Přitom se mezi světovou 
špičku teď dostali i Češi, třeba 
Karel Sedláček, Adam Galvas 
a další,“ vysvětlil a dodal, že 
teprve nyní možná lidé začína-
jí zjišťovat, že i v šipkách se dá 
něco uhrát, někam dostat, něco 
vyhrát. „Ne jen ve fotbale, 
hokeji nebo tenise.“

„Z Plzně nás přijelo šest. 
Těšili jsme se, že si zahraje-
me s někým novým, v párech 
nás ale rozlosovali všechny do 
stejné skupiny. To je o náho-
dě,“ vysvětlil s úsměvem Jan 
Dvořák z týmu ŠK Poster 
Guys OKO Plzeň.

Sobotního turnaje se aktivně 
zúčastnily i čtyři ženy. Třia-
třicetiletá Jiřina Bezděková 
z Přeštic se hraní šipek věnuje 
tři a půl roku. „Čím déle hra-
ji, tím více mě to pohltilo. Na 
dnešním turnaji je skvělé, že 
jsou tu holky, se kterými se 
běžně nevídám. Člověk tak 
potká někoho nového, neví, 
co od něj čekat, a při hře ze 
sebe vydá maximum,“ prozra-
dila s tím, že dvě sezóny hrá-
la softy a nyní první sezónu 
i steely. 

(Ocelové – steelové hroty se 
používají v klasické variantě 
šipek, při které se hází na sisa-
lový terč. Plastové – softové 
hroty se používají v elektronic-
ké variantě, pozn. red.)

„Člověk se musí naučit 
pořádně počítat, je to jiné, než 
když za vás počítá ta pípající 
bedna,“ dodala hráčka.

Větší turnaj dělali Přeštičtí 
poprvé asi před pěti lety pro 
Nadační fond Šance onkoláč-
kům. Pořádají také akce ve své 
základně v Hostinci U Zlaté 
Husy, ale tam mají pouze dva 
terče.

„Moc nám pomáhá pan  
Švajcr z Přeštic a Marek 
Kriegelstein, který nám mimo 
jiné poskytl prostory Restau-
race Spolák. Velkou podporu 
máme i od města Přeštice,“ 
zakončil pořadatel.

Opět letní soustředění
Zase na týden obsadilo pro-

story školy v Nýrsku a blízké 
haly přeštické házenkářské 
mládí. O celkem osmdesát dětí, 
od přípravky po starší žactvo, 
se starala dvacítka dospělých. 
„Konečně jsme mohli zas po 
všech covidových omezeních 
vyrazit na normální letní sou-
středění,“ byl spokojen hlavní 
šéf Standa Zadražil. „Už nám 
to chybělo, takový týden spo-
lečné přípravy dá mnohem 
více než základní tréninky. 
Děti jsou tady dohromady po 
celý den, takže se hodně i utuží 
parta. A to je taky třeba, když 
nyní byly dost velké generační 
přesuny mezi kategoriemi.“

Národní házené je během 
celého týdne věnováno maxi-
mum času. Trenéři pro svá 
družstva mají připravenou 
tréninkovou náplň, nechy-
bí fyzička, míčová technika, 
střelba i nějaké vzájemné pří-
pravné zápasy. „Máme výbor-
né podmínky u školy, tam jsou 
dvě hřiště, přivezly jsme si jen 
naše branky. U druhé školy je 
travnatá plocha. Jeden den byl 
odpočinkový, všichni vyrazili 
na výlet, ti nejmenší putovali 
okolím Nýrska, starší vyrazili 

na Pajrek, přehradu a dál. Ale 
samozřejmě program urču-
je počasí. Tak ke slovu při-
šlo i koupaliště. Je zajištěna 
i mokrá varianta, máme mož-
nost využívat blízkou halu. Ale 
to asi hrozit nebude,“ doplňuje 
se smíchem.

V kuchyni se o spokojenost 
strávníků starala nová parta pod 
vedením Marie Stuchlové, s Jar-
kou, Alenou a Romanem. A když 
si i ti nejmladší chodili i dvakrát 
přidat, hodně to svědčilo o tom, 
jak výborně vařili.               (šat)  

Váš profesionální partnerVáš profesionální partner

Župní turnaj v petanquu 
2022 v Přešticích

Župního tur-
naje v petanquu, 
který pořádala 
TJ Sokol Přešti-

ce v sobotu 18. června 2022 
v Přešticích, se zúčastnila čtyři 
družstva. Z TJ Sokol Klatovy 
přijela dvě družstva a TJ Sokol 
Domažlice reprezentovalo jed-
no družstvo. Turnaje se účastní 
tříčlenná družstva hráčů od 16 
let. Jednotlivé hry probíha-
ly s velmi těsnými výsledky. 
Hrálo se na travnatém hřišti 
venkovního areálu přeštické 
sokolovny, které poskytuje 
hráčům příjemné hrací i odpo-

činkové podmínky. První 
a druhé místo si odvezla 
družstva z Klatov, třetí místo 
obsadilo družstvo z Domažlic 
a „domácí“ družstvo z Přeštic 
skončilo na 4. místě. Všichni 
jsme strávili příjemné spor-
tovní dopoledne, které bylo 
umocněno ještě krásným let-
ním počasím. K dobré poho-
dě přispělo i občerstvení od 
sester Korcových a napečené 
perníčky ve tvaru sokolského 
znaku jako odměna pro hrá-
če.

sestra Naďa Květoňová
náčelnice TJ Sokol Přeštice


