
Bez manželky ani ránu



Pomalování objektů na 
území města Přeštice

Dne 8. 12. 2022 oznámil 
strážníkům místní občan, že 
došlo k pomalování reklam-
ního plakátu vyvěšeného na 
budově v ul. Máchova v Přeš-
ticích. Pomocí kamerového 
systému byl zjištěn čtyřiatři-
cetiletý muž z Přeštic, byd-
lící v Žerovicích, který dne  
5. 12. 2022 neslušnými výrazy 
pomaloval nejen tento plakát, 
ale i plechovou bednu a elek-
trické sloupky na nádraží ČD 
a v Poděbradově ul., bytový 
dům v ul. Červenkova, auto-
busovou zastávku na Masa-
rykově nám. Pachatele šetří 
policisté pro podezření ze spá-
chání trestného činu: „Poško-
zení cizí věci“.

Vzájemné napadání 
dvou nezletilců v ul. Na 
Jordáně

Dne 20. 12. 2022 byli pomo-
cí kamerového systému, ve 
spolupráci s hlídkou policie, 
zjištěni dva nezletilí mladíci 
z Přeštic, kteří se po 13.00 hod. 
vzájemně napadali před objek-
tem ZŠ Josefa Hlávky v ul. Na 
Jordáně v Přešticích. Nezletilci 
byli ztotožněni a jsou podezře-
lí ze spáchání trestného činu: 
„Výtržnictví“, další šetření 
provádí Policie ČR.

Střípky měsíce
prosince 2022

 8. 12. po půlnoci na Masa-
rykově nám. nahlášen řidičem 
autobusu muž, který nechce 
opustit prostor autobusu. Ten-
to na výzvu strážníků vystou-
pil, jelikož se jednalo o cizince 
z EU a neprocházel pátracími 
evidencemi, byl dále propuš-
těn. Po 15.00 h pomoc matce, 
která hlídku požádala, aby její 
dospělý syn opustil její byt, 
kde nemá trvalé bydliště a on 
jí zde dělá schválnosti. Po pří-
jezdu do bytu v Jungmannově 
ulici syn na výzvu strážníků 
byt opustil. Po 18.00 h výjezd 
na tři osoby požívající alkohol 
u večerky v ul. Husova, osoby 
ztotožněny, vyřešeny na místě 
v příkazním řízení pro poru-
šení obecně závazné vyhlášky 
a následně z místa vykázány.
 15. 12. po 16.00 h pomoc 
ženě z Klatov, která měla 
odstavené vozidlo na parko-
višti ul. Veleslavínova a nešlo 
jí nastartovat – strážníci je 
nastartovali pomocí kabelů.
 16. 12. po 20.00 h nahlášen 
na lampě veřejného osvětlení, 
nad přechodem pro chodce 
v ul. Husova, velký rampouch, 
který může ohrozit zdraví osob, 
jeden již spadl před projíždějí-
cí vozidlo – na místo přivoláni 
hasiči, kteří jej odstranili.
 22. 12. po 18.00 h společný 
výjezd s policisty na ubytovnu 
na Tř. 1. máje, kde docházelo 
k vzájemnému napadání dvou 

ubytovaných. Situace na mís-
tě uklidněna a věc si na místě 
převzali policisté pro přestu-
pek proti občanskému soužití.
 23. 12. před 10.00 h prove-
deno vytěžení MKDS z důvo-
du dopravní nehody v ul. 
V Háječku, kdy řidič vozidla 
honda z místa nehody ujel. 
Vozidlo strážníky nalezeno na 
parkovišti Masarykova nám., 
toto bylo dále předáno k dal-
šímu šetření policistům. Po 
11.00 hod. prováděn pomocí 
kamerového systému dohled 
nad dopravou. U hřbitova zjiš-
těna dopravní nehoda vozidla 
škoda, které nacouvalo do 
vozidla hyundai a následně do 
dodávky citroën. Nehoda pře-
dána k šetření policistům včet-
ně kamerového záznamu.
 25. 12. před 1.00 h přivoláni 
policisté před hudební klub 
v ul. Nepomucká, kde byl 
podnapilý nezletilý cizinec, 
kterému bylo naměřeno přes 
3 promile alkoholu v dechu. 
Tento byl předán záchranné 
službě a převezen do nemoc-
nice v Plzni. Strážníci násled-
ně provedli vyrozumění 
zákonného zástupce nezletil-
ce. Ve 4.20 h zjištěn otevřený 
bar v ul. Jungmannova. Tímto 
provozovatel porušil obecně 
závaznou vyhlášku o regula-
ci provozní doby hostinských 
zařízení. Toto porušení bylo 
dále strážníky zjištěno i dne 
26. 12. a 28. 12. Provozova-
tel byl oznámen k vyřízení na 
správní orgán pro přestupek 
proti pořádku v územní samo-
správě.
 27. 12. po 13.00 h nahláše-
no nepojízdné obytné vozidlo 
v kopci u kostela v ul. Hláv-
kova. Provedeno usměrnění 
dopravy, zjištěna závada na 
vozidle – špatná poloha vozidla 
s nedostatečným množstvím 
paliva. Senior navigován na 
rovinu, kde došlo k následné-
mu nastartování vozidla.

 29. 12. před 19.00 h přivo-
lána hlídka do ul. Smetanova, 
kde byl nesnesitelný zápach, 
jako by se pálily plasty. Stráž-
níci zjistili na travnaté ploše 
doutnající slaměnou matraci. 
Pokusili se ji za pomoci míst-
ních obyvatel a kýblů s vodou 
uhasit, ale toto se minulo účin-
kem. Na místo přivoláni hasi-
či, kteří si věc převzali.
 31. 12. před 23.00 h ozná-
meno v ul. Rybova vozidlo 
v komunikaci, které bylo 
pravděpodobně málo zajiště-
no proti rozjetí. Hlídce se na 
místě nepodařilo zjistit řidiče. 
Jelikož majitel neměl sídlo 
v ORP Přeštice, bylo vozidlo 
škoda zatlačeno zpět do par-
kovacího místa a zajištěno 
proti opětovnému samovolné-
mu rozjetí.

V prosinci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
1) výjezd na rušení nočního 
klidu na mládež v ul. Krátká 
– šest osob řešeno v příkazním 
řízení
2) místním občanem nahláše-
no náledí na kovových spojích 
nové lávky na KČT z důvodu 
napadaného sněhu – tyto posy-
pány solí
3) usměrňování dopravy ve 
vjezdu na parkoviště Masa-
rykova nám., kde byla firmou 
prováděna oprava propadlého 
kanálu
4) výjezd na znečištěnou 
komunikaci v ul. K Cihelně – 
dopravní společnost po ukon-
čení činnosti silnici vyčistila
5) zajištění akcí: otevření nové 
lávky na KČT, vánoční zpívá-
ní v kostele na Vícově a s Čes-
kým rozhlasem na Masarykově 
nám., vánoční trhy a zpívání 
s Carminou na Masarykově 
náměstí
6) 6x výjezd na narušení objek-
tů budov města
7) 1x doručení písemnosti 
na základě žádosti správního 
orgánu města.

Pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) krádež nářadí na Masaryko-
vě náměstí
2) vzájemné napadení dvou 
nezletilců v ul. Na Jordáně
3) 2x dopravní nehoda v ul. 
V Háječku a Hlávkova
4) dopravní nehoda v ul. 
Mlýnská – nacouvání do 
dopravní značky: Stůj, dej 
přednost v jízdě – řidička 
se sama doznala a věc řešila 
s MěÚ.

Proveden výjezd na 2 vol-
ně pobíhající psy: Přeštice 
– Dukelská, Rybova – majite-
lé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání.

Na území města nalezeno: 
injekční stříkačka v bytovém 
domě v ul. Rybova – zlikvi-
dována, platební karta a sva-
zek klíčů FAB na Masarykově 
nám. v Přešticích –  předáno 
na MěÚ – ztráty a nálezy.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 72 km/h, Tř. 1. 
máje – 69 km/h, Nepomucká 
– 66 km/h, Skočice u ZŠ a MŠ 
– 63 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník 

MP Přeštice
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Městská policie v prosinci
2022

Vrabci zprávy k nám teď nesou,
že masky brzy radost vnesou.
Datum září v kalendáři,
půjde Pepík, teta Máři.

Z půdy zima číší,
najdou bábu s nůší?
To bude zas taškařice,
přijde kominík i kominice.

Nevěsta s ženichem,
medvěd s velkým čenichem,
medvědář ho dožene,
vesnicí pak prožene.

Sedlák, selka polku tančí,
rychtář z toho pěkně jančí,
ještě dát si hubičku
a připravit mu rakvičku!

Tóny z basy k nám se linou,
ať s pitím to nepřeženou!
Pivo, kmínka, borovička,
po panácích bol – hlavička.

Se zástěrou z kanafasu
pohostíme celou chasu.
S tácem dobrot k nám teď kráčí,
„Jezte, pijte, co hrdlo ráčí!...“

Klobásy, jitrnice, jelita,
všichni najezte se dosyta!
Buchta z brambor rychle mizí,
i do kapes mnozí zcizí...

Koblihy, šišky z oken voní,
hospodyňky se teď honí,
po všem hned se zapráší,
i smrtka s jednou peláší.

Naladěna stejná nota,
ať je hezky nebo slota.
Zábava, smích, maškaráda,
únorová hitparáda.

Dobří lidé, dobrý den,
kdo jste nešel, pojďte ven!
Pojíst, popít, smích nás léčí,
postarám se o vás s péčí! 

Masopust, masopust
Eva Horová

Srdečně všechny zvu na Dolnolukavický masopust  
18. 2. 2023, v 9.15 hodin je sraz masek na autobusové 
zastávce v Dolní Lukavici, odtud pojedeme do Lišic 
a v 10.00 hod. oficiálně zahájíme akci v Dolní Lukavici 
u hostince U Bílé růže.                             Mgr. Eva Horová

   725 726 549

Dotazník pro domácnosti 
ohledně nakládání 
s odpady v našem městě
Vážení občané,
prosíme o vyplnění dotazníku, jehož 

cílem je získání názoru domácností 
města Přeštice na současný systém 
svozu odpadů a zavedení případných 
změn do budoucna. Vyplnění dotaz-
níku nezabere více než 15 minut. Pro-
síme, vyplňte vždy jeden dotazník za 
jednu domácnost. 

Děkujeme za Váš čas a za co nejpřesnější odpovědi!
ODKAZ: https://1url.cz/@odpadyprestice 

Moderní je pomáhat...
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Jsem přeštická náplava, můj předek byl chodský... 

Pátrání pro lenochy

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu

Bez písku tramvaje
nevyjíždějí

Kozina ano, Lomikar ne

Když náplava zakoření
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Akce na Přešticku na jednom místě naleznete na www.akce-presticko.cz

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Změna programu je vyhrazena.

KINO – ÚNOR


  ZOUBKOVÁ VÍLA

4. 2. 2023 od 17.00 hod.  
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
/ Rodinný / Fantasy
Lucembursko / Německo, 2022, 
80 min.

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) 
se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to 
moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky 
vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové 
víly, jediné, co umí jsou... fialky! Její maturitní zkouška se blíží 
a jen víly, které ji složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou 
pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta samozřejmě 
pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby si nenašla způsob, 
jak to vyřešit.


  OSTROV

4. a 12. 2. 2023 od 19.00 hod. 
Komedie / Dobrodružný / Romantický
Česko, 2023, 100 min.

Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana 
Plodková) se na exotické dovolené pohá-
dají, protože Richard se chce nechat roz-
vést. Rozhodnou se, že odletí předčasně 
domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na 
opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou 
tak nuceni společně čekat na záchranu. Osamělí trosečníci se na 
tropickém ostrůvku musí postarat nejen o svou záchranu a přežití, 
ale také začít znovu spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky. 


  BABYLON

5. 2. 2023 od 17.00 hod.  
Drama
USA, 2022, 189 min.

Tehdy, ve dvacátých letech minulého sto-
letí, se v pouštním městečku Los Angeles 
mohlo snadno stát, že jste se na opulent-
ní a divoký filmařský večírek vetřeli jako 
absolutní nicka a hned následující ráno se 
stali filmovou hvězdou. Přesně takovou 
trajektorii nabrala dráha herečky (zatím bez jediné role) Nellie 
LaRoy (Margot Robbie), která si za poslední prachy koupila hez-
ké šaty a rozhodla se oslnit kohokoliv, kdo by jí dal šanci.

4. 2. SO: ČERNÁ SKÁLA 
– 4. ročník
Odchod od kašny v 9.15 hod. 
Zpět z Přeštic vlak do Plzně ve 
14.51, do Klatov v 15.06.
TRASA: Přeštice nám. – Pří-
chovice – sv. Anna – Radko-
vice – Černá Skála – Přeštice 
Poznámka: každý vezme s se-
bou 2 polínka + špekáčky.
(11 km vede V. Čermák)
11. 2. SO: ŠTĚNOVICE 
– VYSOKÁ – LIŠICE
Vlakem z Přeštic v 7.51 do 
Plzně (8.19). Busem od Hl. n. 
z term. č. 2 v 8.35 do Štěno-
vic.
Zpět bus z D. Lukavice ve 
14.34 do Přeštic. Vlak do Plzně 
ve 14.51, do Klatov v 15.06.
TRASA: Štěnovice nám. – 
Vysoká – Jelení hora – Lišice 
– Dolní Lukavice.
(11 km vede J. Kasl)
18. 2. SO: TANEČEK (Lu-
žanská hora)
Odchod od kašny v 9.15 hod. 
Vlak zpět z Přeštic do Plzně ve 
14.51, do Klatov v 15.06.

Zpět z Přeštic odpoledne vla-
kem nebo busem individuálně 
po ukončení akce.
TRASA: Přeštice nám. – Pří-
chovice – pod Březníkem – 
Zelená Hora – Taneček – Zele-
né – pod Zálesí – Příchovice 
– Přeštice
(12 km vede M. Šetková)
25. 2. SO: ČERVENÉ PO-
ŘÍČÍ – ŠVIHOV
Autobusem z Přeštic v 8.35 
(z Plzně terminál v 8.06) do 
Červ. Poříčí (8.45). Zpět ze 
Švihova vlakem ve 14.37 
(15.40) nebo busem v 15.07 
z nám.
TRASA: Červ. Poříčí – Lhovi-
ce – Tuhošť – Mezihoří – Běleč 
– Švihov
(16 km vede V. Borovcová)
Dne 23. 2. ve čtvrtek v 17.00 
hod. se koná v zasedačce 
hotelu Sport (rest. Přeštic-
ká svině) výroční členská 
schůze Oddílu pěší turis-
tiky TJ Přeštice (placení 
příspěvků…).

Změna programu vyhrazena

Přízemní výstavní sál
25. ledna – 26. února 2023 
Štětcem Josefa Černého. Výstava obrazů a kreseb zná-
mého plzeňského malíře přírody, městských zákoutí i známých 
osobností. 

Akce – komentovaná prohlídka výstavy s Josefem Černým se 
uskuteční v sobotu 11. února od 14.00 do 17.00 hod.

Podkrovní výstavní sál
31. ledna – 19. února 2023
Prázdninové svezení s mašinkami Josefa Němečka 
z Přeštic
Modulové kolejiště Josefa Němečka ve velikosti TT, modelové 
měřítko 1:120. Digitálně ovládané soupravy provozované na čes-
ké železnici ČSD/ČD. 

Akce – tradiční večerní jízdy mašinek s Josefem Němečkem se 
uskuteční v sobotu 11. 2. a 18. 2. 2023 od 19.00 do 21.00 hod. 
V rámci výstavy kolejiště představí své nejnovější fotografie 
s železniční tématikou pan Josef Hrabě.

25. února – 26. března 2023
Sylva Máslová – Život v tvorbě
Výstava textilních obrazů a jiných výtvarných aktivit přeštické 
rodačky k jejím 85. narozeninám. 

Akce – v sobotu 25. února od 14.00 do 17.00 hod. Vystřiho-
vánkový workshop pro kluky a holky od 8 let se členy zájmového 
spolku Modelářský svět z Plzně. Papírové předlohy a pomůcky 
budou v k dispozici v Domu historie Přešticka.


  MUMIE

10. a 24. 2. 2023 od 17.00 hod. 
Animovaný / Dobrodružný /
/ Komedie / Rodinný
Španělsko, 2023, 88 min.

V animovaném dobrodružném filmu 
Mumie od španělského režiséra Juana 
Jesúse Garcíi Galochy z produkce Warner 
Bros. Pictures se vypravíme do Egypta, 
kde se v útrobách země nachází 3000 let 
staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer 
musí provdat za Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce: Nefer 
touží po svobodě a Thut je alergický na závazky.


  PŘÁNÍ

  K NAROZENINÁM
10. 2. od 19.00 hod.
a 19. 2. 2023 od 17.00 hod. 
Komedie – Česko, 2022, 93 min.
Líba má každý rok jediné narozeninové 
přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. 
Tedy až do letošních narozenin. Její syn 
Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá 
nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým příte-
lem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro 
zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím. Líba se 
však své oslavy nehodlá jen tak lehce vzdát.


  ASTERIX A OBELIX

  – ŘÍŠE STŘEDU
12. a 17. 2. 2023 od 17.00 hod. 
Komedie / Dobrodružný
Francie, 2023

Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie je 
obsazena Římany. Celá? Ne, jedna ves-
nice v Armorice pořád odolává římské-
mu uchvatiteli. A právě sem přijíždí, do 
nám již známé vesnice, vozík s čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. V čínském císařství se totiž dostal k moci 
jistý Feng Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva nepřemožitel-
ných Galů je podle všeho známá až do Šanghaje...


  ANT-MAN: 

  QUANTUMANIA
17., 19. a 26. 2. 2023 od 19.00 hod.  
Akční / Dobrodružný / Komedie
USA, 2023, 125 min.

Scott Lang (Paul Rudd) a Hope Van Dyne 
(Evangeline Lilly) spolu s Hankem Py-
mem (Michael Douglas) a Janet Van Dyne 
(Michelle Pfeiffer) prozkoumávají Quan-
tum Realm, kde interagují s podivnými 
tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice 
toho, co považovali za možné.


  NEZVĚSTNÁ

24. 2. 2023 od 19.00 hod. 
Drama / Thriller
USA, 2023, 111 min.

Matka (Nia Long) mladé June (Storm 
Reid) zmizí na dovolené v Kolumbii se 
svým novým přítelem. Když dcera začne 
po nezvěstné matce pátrat, svazuje jí ruce 
nejen úřednická byrokracie, ale i vzdá-
lenost tisíce kilometrů. Zatímco June zůstává v Los Angeles, 
využívá při hledání stop nejmodernější technologie, aby se ji 
pokusila najít dřív než bude příliš pozdě. Čím více proniká do 
světa digitální detekce, dostává se jí více otázek než odpovědí... 
A když June odhalí tajemství o své matce, zjistí, že ji vlastně 
vůbec neznala.


  DĚTI NAGANA

26. 2. 2023 od 17.00 hod. 
Rodinný / Sportovní
Česko, 2023
Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když 
na turnaji století v Naganu naši poráží 
Kanadu a míří do finále. Přestože i on je 
trochu outsider, rozhodne se koupit hokej-
ku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. 
Hlavně s tenisákem na plácku za domem. 
Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klu-
kům z vedlejší vesnice. Vedle toho chce Dominik vyhrát i srdce, 
úsměv a pusu od Katky ze třídy.
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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 Alois VALACH
paní

Jana BAUMRUKROVÁ
paní 

Marie TISOTOVÁ
pan Václav VLČEK

paní 
Miluše ROČKOVÁ

pan Václav STREJC
paní 

Marie PRINCLOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ (prosinec)

Miloslava BAJEROVÁ
Miroslava GAIGEROVÁ
Hana DUŠKOVÁ
Marie KOWALSKÁ
Bohumil PUNDA
Vlasta JÍLKOVÁ
Hana ŠRAJEROVÁ
Veronika ŠILHAVÁ
Věra POUZOVÁ

(1930)
(1929)
(1948)
(1928) 
(1935) – Zastávka 
(1950) – Skočice
(1947)
(1936) – Zastávka
(1953)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Josef BOUŘIL
pan Josef ŠNEBERGER 

(Skočice)

VZPOMÍNKA

ZLATÁ SVATBA
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.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní 
Eva SVOBODOVÁ

2. polovina prosince a 1. polovina ledna

ZLATÁ SVATBA manželů PECLOVÝCH

VZPOMÍNÁME

Tříkrálová sbírka 2023
V sobotu 7. ledna se v obcích 

Dolní Lukavice, Lišice 
a Krasavce konala Tříkrálo-
vá sbírka. V Dolní Lukavici 
koledovali Terezka Plasová, Mar-
kétka Krůsová a Kryštof Bení- 
šek, doprovázela je Mgr. Eva 
Horová, v Lišicích Amálka 
a Anička Zedníkovy s Viki 
Peškeovou a doprovázela je  
Mgr. Lenka Zedníková a v Kra- 

savcích chodili Dominika Bud-
ková,  sourozenci Jakub a Tere-
za Kratochvílovi v doprovodu 
Evy Budkové. V Dolní Luka-
vici koledníci chodili 6 hodin 
a nachodili přes 8 km.

Celkem se vybralo 25 823 
korun, z toho 14 424 Kč v Dol-
ní Lukavici, 7011 Kč v Lišicích 
a 4388 Kč v Krasavcích. 

Mgr. Eva Horová

Dne 3. 
ú n o r a 
vzpome- 
neme 50. 
v ý r o č í 
úmrtí vý-
z n a m n é 
osobnosti 
hudební- 

ho života let 1935-1973 na 
Přešticku pana Petra Blažka  
– hudebního skladatele, ředitele 
kůru, učitele hudby a nábožen-
ství. Jako bezesporu mimořád-
ně hudebně nadané dítě se začal 
hudebně vzdělávat v rodném 
Kovářově u Milevska, kde se 
v roce 1904 narodil. Vystudo-
val varhanní oddělení pražské 
konzervatoře, kde byl žákem 
významného českého umělce 
Bedřicha Wiedermanna. Poté 
nastoupil jako varhaník do 
Bechyně u Bernartic v jižních 
Čechách. V roce 1935 přešel 
na uvolněné místo do Přeštic 
jako varhaník a ředitel kůru. 
Také působil jako laický učitel 
náboženství ve městě i v okol-
ních obcích. V té době se svou 
manželkou Marií otevřeli sou-
kromou hudební školu, která 
byla velmi oblíbená a vycho-
vala stovky žáků, později i na 
vrcholové úrovni, např. přícho-
vický Václav Paleček, později 
známý z rozhlasu a televize 
jako kapelník dechové kapely 
„LESANKA“. Ještě v dnešní 
době pamětníci rádi vzpomí-
nají na krásné chvíle prožité 
při hudební výchově u Blažků 
a na každoročních hudebních 
školních koncertech, které 
pořádali. Pan Blažek byl také 
členem „Hlávkovy nadace“ 
a v zámečku v Lužanech se 
často setkával s velkými osob-
nostmi z Čech, jako byli např. 
Antonín Špelda či klavírní 
virtuos Bohdan Gselhofer, 
dále J. B. Foerster, Vojtěch 
Říhovský, Jindřich Jindřich 
a mnoho dalších. Jako hudeb-
ní skladatel se věnoval nejvíce 
hudbě, která mu byla nejbližší 
– tedy skladbám duchovním. 
Velmi známá a oblíbená je 
Česká mše koledová, která se 

hraje nejen v Přešticích, ale na 
mnoha místech České republi-
ky. Pod Blažkovým vedením 
panoval na přeštickém kůru 
zejména v prvním dvacetiletí 
jeho tamního působení velmi 
čilý hudební život. Vychoval 
si nezbytný počet zpěváků 
a instrumentalistů, kteří tu pod 
jeho vedením pracovali. Na 
chrámové produkce vzpomí-
nají pamětníci jako na velké 
koncerty duchovní hudby. Petr 
Blažek však komponoval ještě 
další hudební žánry, a to hud-
bu komorní a symfonickou. 
Kromě toho psal také užitkové 
skladby hlavně pro dechové 
soubory do roku 1948 vydá-
vané tiskem. Hrála je nejenom 
přeštická kapela Matěje Flaksy 
a dechovky po republice, ale 
i v zahraničí, zejména v Bavor-
sku. P. Blažek samozřejmě byl 
členem OSA (ochranný svaz 
autorský) a po V. Firklovi se 
stal v roce 1948 sbormistrem 
pěveckého spolku „SKÁLA“ 
až do jeho zrušení v 60. letech. 
Tento spolek byl velmi úspěš-
ný i v župních soutěžích. Sám 
Petr Blažek byl i členem výbo-
ru „Plzeňské župy – Pallova“, 
při organizování společných 
koncertů.

Bohužel rokem 1948 jeho 
veřejná hudební skladatelská 
činnost skončila, protože byl 
veden ve svazcích STB jako 
„NEŽÁDOUCÍ“. Všechny 
skladby mu byly z televize 
i ČS rozhlasu vraceny a důvod: 
jako bývalý učitel náboženství 
a varhaník odmítl jakoukoliv 
spolupráci s komunistickou 
stranou. Tím byla přerušena 
veškerá jeho veřejná činnost. 
Musel začít pracovat manu-
álně v přeštickém stavebním 
podniku. Jeho skladby se ofi-
ciálně nesměly nikde hrát, 
jeho jméno se nesmělo objevit 
ani v hudebních slovnících, 
ani v pojednáních o histo-
rii města Přeštice. Skromný 
umělec zemřel téměř zapome-
nut v Přešticích v únoru roku 
1973. Petr Blažek – syn

Na Nový rok do Slibové rokle
Nadešel konec roku a my 

jsme se znovu domlouvali: 
„Tak v kolik?“ „No přece jako 
tradičně!“ „A kdo?“ Přece 
parta zasloužilých junáků. 

Již řadu let se pravidelně 
vždycky na Nový rok sejdeme 
před klubovnou a vydáme se 
na pochod do Slibové rokle. Je 
v Obecním lese a v sedmdesá-
tých letech tam skládali skauti 
svůj slib.

Už si ani nepamatujeme poko-
likáté jsme letos zase vyrazili do 
rokle, ani to nepočítáme. Byly 
roky, kdy jsme šli sněhem, letos 
naopak spíše v lehkých bundách. 
Opéct buřtíky, letos si zastří-
let z pistolky nebo z praku, ale 
hlavně pokecat a zavzpomínat. 
A taky trochu plánovat. Chodí 
nás jen malá skupinka těch nej-
věrnějších, ale už tradičně takto 
zahajujeme nový rok. Tak snad 
bude dobrý!        

  Jájina

Při letošní novoroční junácké vycházce „starých pardů“ přišly 
ke slovu i staré „klukovské hračky“, třeba prak. A o zábavu bylo 
postaráno.

Je tomu již 50 let, kdy si v Přešticích 
řekli své ANO manželé

Josef a Hana Peclovi
z Přeštic

a vykročili tak 22. prosince 1972 na 
svoji společnou cestu životem. Při pří-
ležitosti tohoto krásného výročí uzavře-
ní Vašeho sňatku Vám, vážení manželé 
Peclovi, přejeme, abyste společně uží-
vali krásy života v kruhu svých nej-

bližších. Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, kli-
du a spokojenosti.

Dne 23. února 2023 to bude rok, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný, pan

Adolf Rozporka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Manželka, děti a vnoučata.
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Ježíškova vnoučata v Pečovatelské 
službě Přeštice

V roce 2016 vznikl projekt 
Českého rozhlasu Ježíškova 
vnoučata, do kterého se i naše 
Pečovatelská služba Přeštice 
každoročně zapojuje. Projekt 
nám pomáhá plnit rozličná 
přání všech našich klientů.

Chtěla bych moc poděkovat 
všem Ježíškovým vnoučatům 
z celé republiky, která dokáží 
v této době udělat „něco 
navíc“. Něco, čím způsobíte 
velkou radost v srdcích našich 
seniorů a zanecháte tak neza-
pomenutelný zážitek. 

Prostřednictvím Ježíškových 
vnoučat se nám podařilo splnit 
65 přání a jedno přání společ-
né. 

Dne 21. 12. 2022 v klubu 
Pečovatelské služby Přeštice 
u vánočního stromečku s ča-
jem, kafíčkem a vánočním 
cukrovím jsme rozdaly našim 
seniorům dárky. Kolegyně 
postupně předávaly dárky 
ostatním klientům v jejich 
domácnostech v terénu. 

Naše seniory přišli pozdravit 
zástupci města Přeštice – sta-
rosta pan Mgr. Tomáš Chme-
lík a místostarosta pan Mgr. 
Antonín Kmoch. 

Dárečky byly rozmanité: 
kosmetika, mlsnoty, knihy, 
křížovky, vesty z ovčí vlny, 
teplé ponožky, nádherné deky, 
vánoční cukroví, předplatné 
časopisů, fritéza atd.

Naši klienti dostali ještě jed-
no společné přání od velmi 
milých Ježíšků, a to je jar-
ní vystoupení harmonikářky 
Renáty Pospíšilové, kterou 
naši senioři znají ze Šlágru.

Poděkování patří i zaměst-
nancům města Přeštice, kteří 
se každoročně do projektu 

zapojují. Dalším každoročním 
Ježíškem je Jídelna Marek 
Racek, Dolní Lukavice.

Děkujeme Vám všem!

Andrea Wohlmutová
koordinátorka

a zástupce vedoucí
Pečovatelská služba Přeštice
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Karel Schwarz
Pomněnky:
hrst feuilletonů 
o Přešticích

V letošním roce si připomínáme 160. výročí narození literáta, propa-
gátora spolkového života a účetního rady Karla Schwarze. V Přešti-
cích vyrůstal od roku 1866, jeho otec Jindřich Schwarz zde působil 
ve funkci prvního okresního tajemníka. Městu svého dětství věnoval 
Karel Schwarz 58 fejetonů, které uveřejňoval v Českém deníku pod 
názvem „Obrázky z Přeštic z let sedmdesátých a osmdesátých“ pod 
značkou „kš“. První „hrst“ těchto fejetonů vyšla v roce 1931 také kniž-
ně pod názvem „Pomněnky hrst feuilletonů o Přešticích“ nákladem 
Vladimíra Fialy, knihkupce v Přešticích s kresbami malíře Karla Vo-
tlučky. Pro velký zájem vyšly v roce 1937 knižně nákladem stejného 
knihkupce „Pomněnky Druhá hrst feuilletonů o Přešticích“, tentokrát 
s fotografiemi Přeštic z konce 19. století. 
Výběr z těchto půvabných vzpomínek Karla Schwarze vám předklá-
dáme v seriálu Obrazy z dějin Přeštic.     

Tyto Pomněnky připisuji všem milým, dobrým 
„Přeštickým“ s přáním, aby je přijali tak, jak byly 
psány, tj. upřímně, srdečně a nenáročně.

Kinderbály
Z „Kinderbálů“ nejlépe se 

pamatuji na onen u Hájků- 
-Bulinů, a víte proč? Poně-
vadž tam měli Márinku, a ta 
byla moje nejmilejší.

Chodili jsme spolu do 
školy, já se po ní vždycky 
rád díval už tenkrát, a pak, 
prosím vás, každý musel 
mít v těch letech nějaký ten 
ideál, a mým ideálem byla 
Márinka Hájkojc.

S Márinkou jsme vyrostli 
na těch „Kinderbálech“, výle-
tech, později jako studenti, 
když jsme hrávali divadlo, 
měli jsme obyčejně zamilova-
né role spolu, a v tehdejší době 
říkaly přectnostné matróny 
městské, že to dělá pohoršení 
dívat se na to, jak se ty děti 
na jevišti „lížou“… A my, 
na mou duši, pytle naivnosti, 
hráli jsme si na zamilované 
ve vší počestnosti. 

Prosím vás, jaké pak také 
pohoršení tehdy mohlo být 
u mládeže, když ty naše hol-
ky měly sukně od brady až na 
zem a každá jich měla aspoň 
pět nebo šest, které nedaly 
nikdy noze vyniknouti, leda 
tak špičinkou.

Při tancování měli jsme 
v rukou samý rákos, fišpajn, 
planžety; všechno bylo na tvr-
do a dodržovala se úzkostlivě 
úctyhodná, neboli „anštand-

ní“ vzdálenost dvou tančí-
cích. Kdopak tehdy tušil, že 
budou někdy „pardálové“ 
a „tuleni“. 

Když se tak nějaký páre-
ček při tanci zamotal, svalil 
a tanečnici se zabělaly kal-
hotky, dlouhé až pod kolena, 
se „štykovanýma riškama“, 
háčkovanýma krajkama, 
nebo něčím podobným, to 
byla hanba pro celý večer. 
Obyčejně se ta potrefená 
rozplakala, utekla někam do 
koutku ronit slzy studu…

Hájkojc dům už je rozbou-
rán, postavili tam budovu 
okresního zastupitelstva, ale 
že jsem se tak často na něj 
díval, zdali Márinka se dívá 
z okna, mám jej dosud v živé 
paměti.

Dům byl neobyčejně hlu-
boký a s vysokou střechou, 
z průjezdu vcházelo se do 
bytu vlevo po několika scho-
dech do velké síně, která byla 
osvětlena jen skleněnými 
dveřmi, vedoucími do pokojů 
na náměstí i do dvora.

Místnost byla veliká, v létě 
tam byl chládek, v zimě teplo. 
Přiléhající pokoj do náměs-
tí byl také rozsáhlý a vůbec 
místa všude dost na posezení 
i tancování. A tak nebylo to 
nikde příhodnější než u Háj-
ků, zvláště když paní Hájko-

„Hájkojc“ dům na náměstí – „U Bulínů“ – přestavěný poz-
ději okr. zastupitelstvím.

vá byla fešná, statná dáma, 
dětí bylo několik a zármutek 
v domě cizí.

Takové „Kindrbály“ pořá-
daly se obyčejně v maso-
pustě, aby měly ty děti také 
nějaký ten masopust, když 
rodiče chodili do zábav. Ten-
krát se netančilo každý den 
jako dnes při moderních, 

tenkrát se čekalo celý rok na 
masopust, ale potom, co mělo 
zdravé nohy, smysl pro hud-
bu a tanec „bendilo“ do rána.

Na takový „Kindrbál“ smlu-
vily se maminky, kde a kdy 
to bude, ty větší děti chodily 
se vzkazem po domech, a na 
určený den sešlo se to pak 
všechno k bujnému veselí.

Co se ústrojů týče, byli jsme 
smíšenina všeho druhu, co 
jsme měli tak pro svátek na 
sebe, ať to bylo zimní nebo let-
ní, jen když to bylo. Na rych-
lo se třeba letní prací šatičky 
námořníků vypraly a vyžehli-
ly a kluk byl jako z cukru.

Holky ovšem – od malička 
parádnice – musely býti vět-

šinou v bílých pracích šateč-
kách. Potřebovaly to na Boží 
tělo, na Vzkříšení a jiné slav-
né dny. Snadno se to napará-
dilo nějakou tou pentličkou, 
mašličkou, krajkami, a když 
byly třeba kalhotky s vyšívá-
ním delší než vrchní sukyn-
ka, nevadilo, jen když bylo to 
štykování vidět.

My kluci mívali hlavy do 
hola stříhané už také proto, 
aby nás pan učitel nemohl 
snadno „vykrákat“. Za to dív-
činy byly samá kudrlinka, po 
stranách a vzadu visely delší 
„vulstny“, bylo to podvázané 
pentlemi, inu každá v očích 
své matky byla andělíček, 
jichž jsme si jako kluci neu-
měli vážiti a na kterou jsme 
měli zlost, jen když jsme ji 
mohli šťouchnout.

Na ten „bál“ u Hájků pama-
tuji se také proto, že jsem 
musel choditi pro dívky 
s deštníkem, poněvadž odpo-
ledne pršelo, jen se lilo, a asi 
ve čtyři hodiny začínala ta 
tančenice.

Já jsem byl sice už tehdy 
dost kurážný, ale to víte, pod 
jedním deštníkem vedl jsem 
třeba hned dvě dívky najed-
nou, ony se pod deštník tlači-
ly, já také nechtěl zmoknout 
a tak jsem se vždy pořádně 
ve tvářích rozehřál, ačkoliv 
jsme třeba celou cestu ani 
slova nepromluvili, jak jsme 
se styděli.

Tenkrát nebyl ještě kol 
náměstí široký žulový chod-
ník, zřízený později nákla-
dem městské spořitelny. To 
bylo jen tak zšíří půldruhého 
metru před domy vydlážděno 
divokými kameny různých 
tvarů více méně kulatých, 
a říkalo se jim kočičí hlavy. 
Po těch kamenech se muselo 
šlapat skutečně po hlavách, 
a smekla-li se noha, stříklo to 
důkladně.

Napříč přes náměstí nesměl 
se nikdo za deště odvážiti. 
Tam bylo ještě předpotopní 
bláto samorostlé, smíšené 
s různými zbytky z letních 
schůzí dobytka, na pastvu se 
scházejícího, vepřového, čer-
stvě z Uher přihnaného, husí, 
jež se nerušeně ve vrchní 
kanalisaci, jdoucí strouhami 
z domů výše položených, tedy 
od radnice dolů, pohrabovaly 
a koupaly. Muselo se tedy 
kolem domů. Nikde nebylo 
ani okapní roury, crčelo to 
za krk, stříkalo kolem dokola 
a na svážení kočárem neby-
lo ani pomyšlení, protože do 
deště by nikdo nebyl koně 
půjčil, aby se mu nenastudili.

Inu. Podle nynějších názorů 
byla to venkovská prostota 
a idyla. 

U Hájků měli piano. Vedle 
v domě zůstával fešný náš 
pan učitel Ržek, který rád 
chodíval k Hájkům „na hrád-
ky“ a uměl hrát. Spustilo se 
zvesela a už jsme se v kole 
„motali“. Maminky dávaly ty 
stydlivější dohromady, drželo 
se to za ruce, hopkovalo to 
i proti taktu, nikdo neznal 

tenkrát ty „moderní“ indián-
ské tance, ale jistě se jim to 
už tehdy podobalo.

Po tanci byly vždy ještě 
nějaké hry, nějaký ten čaj, 
koblihy a šišky, zpívalo 
se, procházelo dokola. Pro 
osvěžení tančících dělala se 
citronová limonáda. Někdy se 
přidalo trochu šumícího práš-
ku, jemuž se všeobecně říka-
lo „Brauzepulvr“. Sodovky, 
grenadiny a podobné nebyly 
tehdy ještě známy. 

Mnohé rodiny, jichž dítky 
se bálu zúčastnily, pekly už 
pár dní před tím ty calapati-
ny, boží milosti, hoblovačky 
a pak na misách to posílaly 
k bálu.

Čokoláda bývala tehdy 
vyvrcholením všech dobrot 
a lahůdek. Napěnila se smeta-
na, aby na hrnečku byla hez-
ká čepice, přikusovala se k ní 
mandlová „pusrlátka“ nebo 
na oplatkách štangličky.

Většina chodů všech po-
choutek byla domácí výroby, 
podle starých psaných recep-
tů, které se opisovaly s poko-
lení na pokolení. A dostaly-li 
se jednou maminky do zába-
vy o vaření a pečení, nebylo 
rozmluvy konce. My moh-
li nerušeně skotačit a když 
byla podlaha „naviksovaná“ 
a „ferdvaizem“ posypaná, 
tak jsme se i uličnicky po ní 
klouzali.

Inu zkrátka – „Kindrbá-
ly“ byly pořádány pro malé 
masopustníky, ale že by se 
při nich nebyli velcí pobavili, 
to jsem jakživ neslyšel.

Co bylo těšení před bálem, 
tolik bylo veselých vzpomí-
nek po bále. Jestliže nějaký 
ten žaludeček se pokazil – 
vždyť to byly mladé žaludky 
– snadno se spravily a brzo 
už se zase všichni těšily na 
„Kindrbál“ v jiné rodině.

Věrný přepis.

Připravil 
Dům historie Přešticka



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 8

SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

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

Nová venkovní učebna 
v základní škole

V rámci projektu Ve spoje-
ní s přírodou II., reg. č. pro-
jektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
075/0017157, byla dokončena 
v listopadu 2022 nová venkov-
ní učebna u budovy Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici. Venkovní 
učebna bude sloužit pro výuku 
žáků 1. stupně. Celý projekt 
byl spolufinancován Evrop-
skou unií v rámci Integrova-
ného regionálního operačního 
programu přes Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Prostředky 

byly získány v rámci 8. výzvy 
MAS Aktivios, z. s. Výše dota-
ce činila 1 235 000 Kč. Cel-
kové náklady činily více než 
2 mil. Kč. Na dofinancování se 
podílel významným způsobem 
zřizovatel město Přeštice.

Podrobnější seznámení s pro-
jektem a budoucími venkovní-
mi úpravami bude po celkovém 
finančním vyrovnání na jaře 
roku 2023, kdy proběhne i slav-
nostní otevření celé stavby.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Vážení přátelé, rodiče,
milé děti!
Školní rok se nám pře-

houpnul do druhé poloviny 
a z vlastní zkušenosti mohu 
říci, že teď už poletí jako vítr 
a za chvilku tu máme červen. 
I proto přicházíme s nabídkou 
letních příměstských táborů 
již nyní, abyste si mohli v kli-
du a v dostatečném předstihu 
naplánovat letní dovolenou. 
Přehled táborů naleznete na 
našich webových stránkách 
https://slunecniceprestice.cz/ 
v záložce „Tábory“ anebo ve 
vitríně u Slunečnice v Rebco-
vě ul. 499 v Přešticích.

V sobotu 11. února 2023 se 
v době od 9.00 do 12.00 hod. 
setkáme ve Slunečnici II. na 
akci „Veřejné krmení zvířá-
tek“. Před návštěvou zvířátek 
se můžete zastavit v hlavní 

budově Slunečnice na „Tvoře-
ní s dětmi“, které se koná ve 
stejnou dobu jako krmení. Na 
akce se nemusíte přihlašovat.

Na jarní prázdniny jsme pro 
děti mladšího školního věku 
připravili příměstský tábor 
„Jarní prázdniny ve Sluneč-
nici“. Na tábor přijímáme onli-
ne přihlášky do 3. února 2023. 
Bližší informace naleznete na 
našich webových stránkách.

Pokud se pohybujete na soci-
álních sítích, vyhledejte si 
a sledujte náš profil: Středisko 
volného času Slunečnice Přeš-
tice, p. o.

Přeji vám všem příjemné pro-
žití nejkratšího měsíce v roce 
a těším se na setkání na někte-
ré z našich akcí.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Tříkrálová sbírka

Foto Milan Janoch



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 9

Obrazy, kde cítíte život
S novým rokem začala 

v Domě historie nová výstavní 
sezona. Zahájil ji svou výsta-
vou malíř Josef Černý a ná-
vštěvníkům nabízí průřez své 
celoživotní tvorby. Převážná 
část patří obrazům, autor se 
věnuje z velké části krajin-
né malbě. Velice oblíbenou 
oblastí je Šumava, kdy při 
pohledu na šumavské stráně 
Vám doslova zasvítí slunce do 
očí nebo slyšíte šum větru. Ale 
zaujmou i jeho tichá až „zamlk-
lá“ plzeňská zákoutí, případně 
u dalších obrazů „slyšíte“ šum 
mořských vln. A o několik 
kroků, před malbami histo-
rických „džípů“, jako byjste 
zdálky slyšeli Honzu Vyčítala 
a jeho „tenkrát v čtyřicátom 
pátom…“. A postoupíte dále 

a naleznete rozkošná zátiší, 
aby následně potěšily portréty, 
mnohdy s podpisy a osobním 
věnováním známých osob-
ností. Nemá vyhraněnou tech-
niku, najdete oleje, akvarely 
i obyčejnou tuš. Návštěvní-
kům představuje celou šíři své 
tvorby, ilustroval také řadu 
knih, je autorem poštovních 
známek. Josef Černý má však 
širší záběr, na chalupě v Dlou-
hé Vsi u Sušice se jen sobě pro 
radost pustil i do tvorby soch. 
Výstava Josefa Černého je 
v Domě historie otevřena do 
konce února.                

    (šat)

Pomůžeme Vám 
zůstat doma

Zůstat ve svém domově i přes 
nemoc nebo stáří je přáním 
mnoha lidí. Stejně jako přá-
ní pečujících osob postarat se 
o své bližní. Nezáleží na tom, 
zda je vám 5 let nebo 80…

Tahle přání plní nezisková 
organizace SPOLU DOMA, z. ú. 
Její zaměstnanci pomohli za 
poslední roky zůstat doma 
několika stovkám malých 
i velkých klientů.

Jaké služby zde naleznete?
 terénní odlehčovací služby 
pro děti a dospělé se zdravotním 
znevýhodněním a pro seniory

 odborné sociální poradenství 
pro pečující osoby a osoby 
vyžadující pomoc druhých
 dlouhodobou domácí péči 
pro děti a mladistvé
 zapůjčení kompenzačních 
pomůcek
 domácí hospicovou péči pro 
děti a mládež

Všechny služby jsou posky-
továny v Plzni a okolí. 

Více informací na www.spo-
lu-doma.cz nebo na telefon-
ním čísle 731 632 788.

Marcela Caltová

Vánoce 2022 v Pečovatelské 
službě Přeštice

Pečovatelská služba Přeštice 
velice děkuje všem, kteří přispě-
li svým vystoupením v Domě 
s pečovatelskou službou v Přeš-
ticích ke krásné vánoční atmo-
sféře našim klientům.

Krásné a milé vystoupe-
ní připravily tradičně děti 
pod vedením svých učitelek 
z mateřských školek v Gagari-
nově i Dukelské ulici v Přešti-
cích a soubor Skaláček s Mgr. 
Květoňovou. Velmi milé bylo 
i zpívání s harmonikou pana  
Ing. Zdeňka Hrubého z malé 
muziky Hájenka. Seniory 
potěšily také dárečky, které 
připravily děti se svými rodiči 

z Mateřské školy v Dukelské 
ulici.

Senioři si připomněli zná-
mé písničky, společně jsme si 
i zazpívali. Na stolech nechy-
bělo vánoční cukroví, které pro 
naše klienty již tradičně připra-
vily naše pečovatelky. Seniory 
přišli pozdravit starosta města 
Přeštice Mgr. Tomáš Chmelík 
a místostarosta města Přeštice 
Mgr. Antonín Kmoch.

Bylo to s Vámi skvělé, těšíme 
se na další setkání a moc Vám 
děkujeme. Rozdáváte radost!

Martina Rulfová, DiS.
vedoucí Pečovatelské 

služby Přeštice

Vánoční jarmark 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Po dvouleté pauze jsme  
mohli opět uspořádat velmi 
oblíbený a hojně navštěvova-
ný vánoční jarmark. Zahájení 
se letos ujal sbor Skaláček 
a Přeštické flétničky, kteří 
nás pak po celou dobu dopro-
vázeli vánočními písněmi. 
Počasí nám sněhovou nadíl-
kou vykouzlilo zimní vánoční 
atmosféru, kterou si návštěvní-
ci mohli vychutnat v atriu ško-
ly Na Jordáně, kde byly posta-
veny stánky žáků pátého až 
devátého ročníku. V budově 
školy prodávali svoje výrobky 
druháci, třeťáci a čtvrťáci. Žáci 
a učitelé každý rok posouvají 

úroveň nabízených výrobků 
výš a výš. O výborné občer-
stvení ve venkovní učebně 
a v bufetu školy se nám posta-
raly paní kuchařky ze školní 
jídelny. Výtěžek z jarmarku 
bude použit na koupi věcí, 
které vzejdou z nejpovedeněj-
ších návrhů žáků. Děkujeme 
všem žákům a zaměstnancům 
školy, kteří se na přípravě 
výrobků i celého jarmarku 
podíleli. Děkujeme i všem 
návštěvníkům, kteří tuto škol-
ní akci podpořili.

vedení
ZŠ Josefa Hlávky 

Přeštice

Barokní tříkrálové setkání
V Domě historie se konalo 

tradiční „Tříkrálové setkání“. 
„Zveme vždy vystavovatele, 
naše spolupracovníky a příz-
nivce na posezení, popovídá-
ní. Letos jsme ho připravili 
jako takové sousedské setká-
ní,“ přiblížila Drahomíra 
Valentová. Hned v soused-
ství je kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, který prochází 
kompletní rekonstrukcí jak 
vně, tak uvnitř. „Proto jsme 
pozvali Ing. Ivu Fictumovou 
z plzeňské diecéze, aby nám 
popsala postup a možný ter-
mín dokončení.“

Inženýrka Fictumová s po-
mocí videotechniky přiblížila 
různé práce, hlavně uvnitř, 
kam nyní není možný přístup. 

„Vnější práce na fasádě či 
schodech sami vidíte, a věřím, 
že se podaří dodržet plán pra-
cí a v termínu bude kostel ote-
vřen,“ nenechala se Iva Fic-
tumová dotlačit k přesnému 
datu otevření. Dále ji doplnil 
restaurátor Tomáš Váně, kte-
rý hovořil o opravách různých 
soch.

Kostel je barokní, tak i celé 
setkání bylo směřováno do 
baroka. Na začátku tedy zně-
la barokní hudba. Návštěvní-
ci měli možnost vyslechnout 
několik barokních skladeb 
v podání Terezky Šmatové 
Živné na cemballo, Martin 
Rezek hrál na flétnu a Lucie 
Žáčková na housle a zároveň 
zpívala.                             (šat)

Trio Terezka Šmatová Živná (cemballo), Martin Rezek (flétna) 
a Lucie Žáčková (housle, zpěv) zpříjemnilo návštěvníkům úvod 
tříkrálového setkání v Domě historie.                  Foto Petr Šatra  
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Sdružení občanů Skočic 
a rok 2022

V loňském roce připravilo 
SOS nejen pro své členy dva-
náct větších akcí – od Tříkrá-
lového pochodu na Kamýckou 
skálu u Švihova, přes keramic-
ké tvoření, dubnové Setkání 
obcí na Skočické mýti, bese-
du s mluvčím ZOO Plzeň, až 
po tradiční Vánoční jarmark 

a zpívání v kapli Nejsvětější 
Trojice. Další prozradí foto-
grafie…         Alena Vozárová, 

předsedkyně SOS, z. s.

„Noc kostelů“ – program 
věnovaný osobnosti Jakuba 
Jana Ryby. Na snímku Marké-
ta Potužáková a Přemysl Rut.

Foto Ing. Jiří Běl

„Oživení skočické tvrze“. Nahoře Pavel Řehka a oblíbení drav-
ci, na druhém snímku souboj moderátora, znalce historie a fil-
maře Libora Marka s malým pážetem.             Foto Ing. Jiří Běl

„Chebsko – poznávací zájezd“. Část výpravy ve Františkových 
Lázních.

Senioři na své problémy 
nemusí být sami

„Nebuďte na to sami“ – to je 
heslo nové kampaně Diakonie 
Západ zaměřené na podporu 
seniorů, kteří se cítí osaměle, 
nejistě, bezmocně, mají strach 
nebo cítí stud. Víte, že každý 
padesátý senior je v exekuci? 
Nebo že samota a sociální izo-
lace zvyšuje riziko onemocně-
ní o 75 %? Do toho přidejme 
statistiku, že u 32 % vloupání 
jsou oběťmi senioři nebo že se 
jednoduše nestíhají přizpůso-
bit rychle se měnícímu světu. 

Dnešní senioři vyrůstali 
v době, kdy se žilo jinak. Často 
od nich slýcháváme, že k sobě 
lidé měli blíže, na vesnicích se 
nemuselo zamykat a v noci se 
nebáli jít z tancovačky pěšky 
domů. Dnes si zavírají dveře 
na řetízek a potýkají se s tzv. 
šmejdy. Také dříve byli zvyk-
lí, že zvládnou všechno – umýt 
okna, vyžehlit, posekat tráv-
ník a večer se ještě postarat 
o dovádějící vnoučata. To dnes 
nezvládají, protože zůstali 

sami bez partnera nebo na vše 
jednoduše už nestačí. Také se 
možná těšili na klidný důchod, 
ve kterém si sem tam zajdou 
do kavárny a dají si oblíbe-
ný dort nebo vyrazí na výlet. 
Všechno ale extrémně zdražilo 
a nyní jsou rádi, když na konci 
měsíce neskončí v mínusu.

Na některé situace a zkuše-
nosti zkrátka nejsme nikdy 
dost připravení. Zvláště seni-
oři, kteří jsou velmi citlivou 
a křehkou skupinou, mohou 
s rychle se měnícím tempem 
doby cítit bezmoc. To všechno 
jsou důvody, proč je nová kam-
paň Diakonie Západ potřeb-
ná a měli bychom jí věnovat 
pozornost. Možná něco podob-
ného řešíte i vy nebo nějaký 
váš blízký, který si potřebuje 
s někým promluvit a uvítal by 
podporu odborníka. Vždyť říci 
si o pomoc není známkou sla-
bosti, ale síly. Tým sociálních 
pracovníků bezplatné služby 
PLUS je připraven naslouchat, 
stačí zavolat na poradenskou 
linku 733 414 421 a svěřit se. 
Nebuďte na to sami!

KRISTIÁN: už je nám 6 let
Píše se 2. 1. 2023 a my začí-

náme psát další kapitolu sta-
cionáře. Je nám totiž šest let. 
V šesti letech chodí většinou 
děti do školy, učí se číst, psát 
a počítat. I my jsme trochu 
počítali a spočítali jsme, že 
za šest let jsme pomohli už 
51 klientům a jejich rodinám. 
Někteří klienti, kteří s námi 
v roce 2017 začínali, jsou mezi 
námi stále. Nikdy nepřestanu 
být vděčná rodinám, které se 
rozhodly jít cestou ambulantní 
nebo terénní sociální služby 
a pečují tak s naší pomocí či 
s pomocí pečovatelské služby.
Jsou to pro nás velcí hrdinové, 
děkujeme jim za důvěru, za lás-
ku a za otevřenost. Leden tedy 
začal mírnou bilancí a hned 
první den také velkým podě-
kováním Ježíškovým vnou-
čatům. Český rozhlas vymys-
lel další projekt ,,VZKAZY 
MLADŠÍM GENERACÍM“. 
I náš Kristián byl do tohoto 
projektu vybrán a hned první 
lednové dny jsme přemýšleli,  
co bychom vzkázali. Nejvíc 
nás, ale i Český rozhlas, oslo-
vil vzkaz pana Josefa: MYS-
LETE NA ODPOČINEK. Je to 

vzkaz víc než aktuální a berme 
si ho k srdci. Rádi bychom ve 
spolupráci s městem Přeštice 
v tomto projektu pokračovali, 
rozšířili ho nejen o vzkazy, ale 
také o vzpomínky a autentické 
prožitky. Držte palce ať se naše 

nápady a vize dají zrealizovat 
a jsou přínosem celému měs-
tu. V lednu nás také navštívili 
TŘI KRÁLOVÉ, moc děku-
jeme ANEŽCE VESELOV-
SKÉ a jejím dětem Markétce, 
Jiříkovi a Kájovi za zpestření 
našeho programu. Další milou 
návštěvou byl krásný pej-
sek,  peruánský naháč JEFTA 
CEDERIKON, se svou maji-
telkou Táňou Hošťálkovou. 
Tento nahatý šampión nám 
vykouzlil plno úsměvů na 
tváři. Dne 12. 1. proběhl již 
pravidelný trénink paměti pro 
veřejnost, tentokrát na téma 
VÝZNAMNÁ DATA. I když 
v našich řadách zaúřadova-
la viróza a sešla se nás jen 
polovina, užily jsme si to vše-
chny výtečně. Pořádně jsme 
se zapotily, zvlášť při barvách 
české vlajky, pokud visí svisle 
dolů nebo při pořadí barev na 
trikolóře. Opět se sejdeme 9. 2. 
v 16.30 hodin a tentokrát bude 
téma MASOPUST. Od února 
budou naše tréninky pamě-
ti pod záštitou ZDRAVÉHO 
MĚSTA PŘEŠTICE. Všichni 
jste srdečně zváni, je ale nutná 
rezervace na telefonním čísle 
739 396 339. V polovině led-
na nás navštívili pan starosta  
Mgr. Tomáš Chmelík a paní 
tajemnice Ing. Zdeňka Alblo-
vá. Pan starosta se představil 
klientům a nám bylo potěše-
ním ukázat prostory stacioná-
ře a pohovořit o službě jako 
takové. Děkujeme za příjemné 
setkání a také za podporu. První 
měsíc v roce byl nejen ve zna-
mení zpívání, cvičení, reminis-
cence, trénování paměti, ale také 
jsme přijali několik nových kli-
entů.Naším největším přáním je 
být co největším přínosem pro 
občany našeho města a okolí. 
Věříme, že se nám bude naše 
mise dařit i v roce 2023.

Michaela Cimická
ředitelka



Advent je období plné oče-
kávání, poklidného rozjímání, 
zklidnění a u dětí především 
radosti a těšení na Ježíška. 
Začátek adventního období se 
v naší Mateřské škole v Gaga-
rinově ulici nesl ve znamení 
společného setkání a užívání si 
radostných okamžiků.

V tomto duchu jsme pojali 
akci nazvanou „Vánoce jako 
dřív“ uskutečněnou 8. prosince 
na školní zahradě, kdy mohli 
vdechnout atmosféru Vánoc 
v jiném duchu všichni rodiče, 
prarodiče, přátelé naší školky, 
známí i ostatní. Každého při 
příchodu vítalo světlo svíček 
i blikání vánočního osvětlení, 
vůně jehličí, svařáku i dětské-
ho punče a zvuk vánočních 
koled. Paní ředitelka všechny 
přivítala, příjemnou atmosféru 
navodila i slova paní Valen-
tové, vedoucí Domu historie 
Přešticka. Za zpěvu dětí na 
hudbu Marka Ztraceného „Sta-
čí věřit“ jsme rozsvítili vánoč-
ní strom na naší zahradě.

Poté se představily děti jed-
notlivých tříd se svým krát-
kým působivým vystoupením 
písní, básní, koled a tanečků. 
Vše se jim moc povedlo. Na 
závěr zazněla společná píseň 
dětí i učitelek „Vánoce jako 
dřív“ a za svitu prskavek jsme 
si užívali pohled na rozzářené 
oči dětí i všech přítomných.

A protože zejména dětem 
hodně vyhládlo, s chutí se 
vrhly na vánoční pohoštění, 
které zajistili rodiče, paní uči-
telky a paní kuchařky. Tímto 
bychom jim rádi moc podě-

kovali za spolupráci. A aby si 
mohl každý odnést ze školky 
kousek těchto Vánoc, mohli 
si všichni za drobný příspěvek 
zakoupit nějaký ten dáreček 
pod stromeček na „Vánočním 
jarmarku“ a zakousnout se do 
úžasného trdelníku od paní 
Andrey Fleisigové. Děkujeme 
všem rodičům, prarodičům 
a přátelům naší školky, kteří 
jakýmkoli způsobem pomohli 
se zajištěním této velké akce.

Všichni jsme se rozcházeli 
s příjemným pocitem vzájem-
ného souznění, lásky, přátel-
ství, štěstí a těšili se na další 
shledání.

PS: Je zvláštní, že i v tom-
to nádherném čase, kdy jsme 
se snažili dětem zpříjemnit 
a zkrášlit mateřskou školu 
vánoční výzdobou, se najde 
někdo, kdo dokáže zkazit 
radost i těm nejmenším. Měli 
jsme nainstalovanou projekci 
s vločkami. Hned den poté, co 
děti odešly na vánoční prázd-
niny, přelezl někdo plot mateř-
ské školy a projekci odštípl 
a ukradl. „Děkujeme za pěkný 
vánoční dárek!“
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Jak slaví Silvestra Royálové?
Do dveří vstoupil muž s čer-

ným kloboukem, přes obličej 
měl černý šátek a za pasem 
dva kolty. Bylo jasné, že nás 
nečeká nic dobrého. Naštěstí 
jsme měli dobrého šerifa, kte-
rý banditu srovnal.  

I tohle jsme zažili na naší Sil-
vestrovské výpravě, když jsme 
hráli karetní hru BANG! Ta se 
uskutečnila v termínu 29. 12. 
až 1. 1. nového roku. Výprava 
byla hodně o deskových hrách, 
ale také jsme hráli vysílačko-
vou stopovačku, kde se musíte 
spolehnout na někoho, kdo je 
od vás třeba kilometr vzdále-
ný a spojení není příliš dobré. 
Nebo se nechat zavřít do míst-
nosti, kde procházíte různé 
šifry, hledáte indicie, svítíte 

UV světlem, abyste našli nevi-
ditelné zprávy a v rámci úni-

kové hry přišli na to, jaké to 
bylo za dnů krále Achašveroše 
a královny Ester, a zda se vám 
podaří uniknout před prorad-
ným Hamanem.

Příchod nového roku jsme 
poznali podle barevných svě-
télek na obloze, které nám 
jiskřily nad hlavou. Nebyly to 
ani hvězdy, ani padající mete-
ority. 

Konec konců a začátek začát-
ků, přípitek borůvkovo-pome-
rančovou Mirindou a cinkot 
plastových kelímků byl nejen 
nezapomenutelný zážitek, ale 
v podstatě i konec této výpra-
vy, kterou můžou zažít děti 
z Přeštic opět za necelý rok.

Chcete si také zkusit vyřešit 
šifru? 

Kryštof Veselovský
velitel 55 PH Royal Rangers

Ani zimní počasí děti 
z Royal Rangers nezastavilo

Ani lednové sychravé počasí 
nezabránilo dětem z dětského 
klubu Royal Rangers vyrazit na 
společnou víkendovou výpra-
vu. Tak jako každý měsíc. 
Cílem se stala tentokrát Sušice.

Při odjezdu vlakem z Přeštic 
dost mrholilo a vše nasvěd-
čovalo tomu, že nepřestane. 
Nicméně druhý den bylo již 
mnohem hezčí počasí, takže 
řada her a soutěží, které byly 
pro děti připraveny, se mohly 
odehrávat venku. Děti během 
výpravy luštily spoustu ši-
fer, vázaly uzly nebo vysílaly 
zprávy v morseovce či vlaj-
kové abecedě. Tyto znalosti si 
totiž nyní osvojují i na pravi-
delných schůzkách každé úte-
rý v Centru J. A. Komenského. 
Pokud úkol splnily, mohly se 
posunout ve hře o další krok 
dopředu. Díky vrozené sou-
těživosti dětí tak byly hry plné 
napětí, ale i radosti z úspěchu 
i vyřešených úloh.

Specialitou této výpravy bylo 
i to, že děti samy připravily 
hru pro vedoucí. Samy vymys-
lely pravidla i jednotlivé úko-
ly, které bylo třeba během 
hry splnit. Vedoucí se do hry 
vložili s patřičným nadšením, 
takže radost byla oboustranná 

– u vedoucích ze soutěžení 
a u dětí z dobře připravené 
hry.

Na každé výpravě je také 
důležité jídlo, protože díky 
pestrým aktivitám všem patřič-
ně vyhládne. Na jídlo v Sušici 
se všichni těšili obzvlášť, neboť 
Sušice je vyhlášená svým dob-
rým chlebem. Alespoň tedy 
mezi našimi Royály. Velkých 
kulatých bochníků si nakoupi-
li dostatek, ale i tak zbylo jen 
málo…

Účastníci výpravy se vráti-
li unaveni díky intenzivnímu 
programu, nicméně nadšeni ze 
společně prožitého času i ze 
zážitků, které by jinak sami 
nezažili. A již nyní se mohou 
těšit na další společný víkend, 
který tentokrát prožijí s ná-
vštěvou až z druhého konce 
světa – z Jižní Koreje.

Jan Satke

Předvánoční dárek 
do školní jídelny

Těsně před vánočními svát-
ky obdržela školská orga-
nizace školní jídelna při 
Základní škole Josefa Hláv-
ky Přeštice krásný, dlouho 
očekávaný a potřebný dárek. 
Cesta k němu nebyla vůbec 
jednoduchá. Předchozí vedení 
města uznalo argumenty školy 
a školní jídelny, které se týka-
ly požadavku nákupu nového 
dodávkového automobilu, kte-
rý primárně slouží k převozu 
jídel do výdejny v Rebcově 
ulici. Nákup dodávky posunu-
lo covidové období a následně 
nedostupnost vhodného typu 
dodávky. Ta byla objednána 
u vítěze nabídkové soutěže již 
v dubnu, březnu 2022. Bohužel 
nedostatek komponentů vlast-

ní dodání posunul až k polo-
vině prosince. Nová dodávka 
citroën nahradila Ford Transit, 
který byl více než 27 let starý 
a pro zvyšující se požadavky 
na přepravu jídel již přestal 
vyhovovat. I jeho technický 
stav byl již za zenitem.

Pro představu: školní jídelna 
v roce 2022 uvařila pro žáky 
a zaměstnance či veřejnost více 
než 130 tisíc jídel během škol-
ního roku. A to už je pořádná 
dávka porcí. Téměř polovina 
jich byla přepravena do výdej-
ny v Rebcově ulici. Teď už jen 
přání, aby auto sloužilo co nej-
déle, a hlavně aby našim stráv-
níkům obědy stále chutnaly.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Kolektiv školní jídelny Základní školy Josefa Hlávky Přeštice 
pod vedením M. Naxerové (řidič, na fotografii chybí ještě dvě 
zaměstnankyně).

Děkujeme za spolupráci spolku Nastevřené Dveře při akci 
Keltské Vánoce, Ženskému Tanečnímu Kruhu z Přeštic za 
tanec k Zimnímu Slunovratu a všem účastníkům Posvátného 
labyrintu. Těší nás, že přilákal i návštěvníky z jiných obcí 
a okresů. Srdečně Vás oba spolky tímto zveme i na další z tra-
dic kola roku Hromnice opět do dolnolukavické klubovny 
vedle pošty 4. 2., sraz ve 14.00 hod. Můžete si přijít vytvořit 
např. svíčku hromničku, ochutnat tradiční hromnický pokrm, 
zasoutěžit a pobavit se s celou rodinou. Budeme se těšit.

Za Spolek Přátel Matky Země
Štěpánka Inka Lexová

Foto z dronu.                                                         Daniel Vlna

Vánoce jako dřív
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Za vítězství do Zimní ligy
Prvou lednovou neděli se 

konal v Bolevci oblastní Zimní 
halový pohár v kategorii doros-
tenek. Přeštická děvčata měla 
proti sobě celkem sedm soupe-
řek. Všechny postupně pora-
zila (Blovice 7:3, Nezvěstice 
7:3, Tymákov A 4:3, Tymákov 
B 5:4, Nýřany 12:1, Kyšice 
6:2, Plzeň – Újezd 9:4), tím se 
bez ztráty bodu staly přeštické 
dorostenky vítězkami oblas-
ti a vybojovaly si postup do 

čtvrtfinále Zimní dorostenecké 
ligy.

Trenéři Karel Tušek a Petr 
Živný děvčata jen chválili: 
„Úroveň turnaje byla velmi 
dobrá a celkového vítězství si 
velmi ceníme. Ač to tak na prv-
ní pohled nevypadalo, děvčata 
zahrála v útoku velmi kolek-
tivně. Především je však nutno 
pochválit hru obrany, včetně 
obou brankařek.“ 

(šat)

Postup do čtvrtfinále
Dorostenky národní házené, 

hrající pod hlavičkou ženy-B, 
se zúčastnily osmifinále Čes-
kého poháru. Mezi zkušenější-
mi družstvy, i účastníky ligo-
vé soutěže, si nevedly špatně. 
Po výhrách nad Nezvěstice-
mi 18:13, Ejpovicemi 24:11, 
Žatcem 16:7, prohrály pouze 
s Mostem 9:11. To znamenalo 
konečné druhé místo a postup 
do dalšího kola ČP v Plzni.

Turnaj zhodnotil trenér Karel 
Tušek: „Děvčata hrála veli-
ce solidně. A k jediné poráž-
ce: herně jsme byli lepší, ale 
doplatili jsme na velice tvrdou 
hru soupeřek a hodně benevo-
lentní posuzování této hry roz-
hodčím. Jinak akce velice dob-
rá, pro děvčata fyzicky hodně 
náročná.“

(šat)

Dorostenci si zahrají 
zimní ligu

V hale v Bolevci odehráli 
dorostenci oblastní finále Zim-
ního halového poháru. Mezi 
pěti družstvy nenašli Přeštičtí 
přemožitele, postupně porazi-
li Tymákov 8:7, Nýřany 13:9, 
Litohlavy 15:8 a Rožmitál 
19:13. To znamenalo prv-
ní místo, vítězství v oblast-
ním Zimním halovém poháru 
a také postup do Zimní ligy 
dorostenců.

Spokojen byl trenér Luboš 
Brada: „Prvním soupeřem byl 
Tymákov, čekali jsme vyrovnané 
utkání. Vývoj utkání jsme otoči-
li a nakonec o branku vyhráli. 
Ostatní zápasy už tak drama-
tické nebyly a vyhrávali jsme 
výrazněji. S plným počtem bodů 
jsme turnaj vyhráli (2. Tymákov, 
3. Litohlavy). S herním projevem 
jsem celkem spokojen, zároveň 
turnaj ukázal, co je zapotřebí 
ještě zlepšovat.“                 (šat)

„Výborná příprava,“
shodli se trenéři

Po dvouleté nucené odmlce 
národní házenkáři uspořádali 
tradiční turnaje, pro muže 39. 
ročník Memoriálu Milana Bra-
bence a pro ženy 28. ročník 
Memoriálu Ivana Moravce.

Čtyřku mužů s domácím 
celkem tvořily týmy mistrov-
ského Tymákova, dále Krčín 
a Dobruška, mezi ženami spolu 
bojovaly domácí s mistrovskou 
Dobruškou a Krčínem. „Nepo-
dařilo se nám zajistit čtvrtého 
´do party´, turnaj se časově 
´míchal´ s Českým pohárem,“ 
vysvětlil Zadražil. Proto ženy 
hrály turnaj dvoukolově.

Mezi muži vyhrál mistrovský 
Tymákov, druhý Krčín, třetí 
Přeštice (- Dobruška 21:13, 

- Krčín 17:24, - Tymákov 
25:26), čtvrtá Dobruška.

„Zamotané to bylo u žen. 
Domácí a Dobruška získaly 
stejně bodů celkově, ve vzá-
jemných zápasech také stejně, 
měly stejný brankový poměr, 
rozhodoval až třetí ukaza-
tel, větší brankový rozdíl,“ 
upřesnil Zadražil (Přeštice 
- Dobruška 17:15, 13:15, - 
Krčín 17:12, 15:14 a Dobruška 
- Krčín 18:15, 17:16). Vítězka-
mi se staly přeštické ženy před 
Dobruškou a Krčínem.

Z ocenění jednotlivců zůstala 
jedna cena domácím, nejlepší 
brankářkou byla vyhlášena Jit-
ka Petlánová. 

(šat)

Silvestrovské flóčko
Již měsíc se 

ocitáme v novém 
roce, jenž nám na 
jeho počátku při-

nesl spoustu starostí v podobě 
zvykání si na psaní jiné číslov-
ky na konci čtyřmístného čísla. 
Nyní přeci nemůžeme použít 
pouze dvě odlišné číslovky, 
ale musíme použít rovnou tři 
různé! To se stalo naposledy 
předloni. Ale zvyk je železná 
košile a každý si dříve nebo 
později zvykne.

Pojďme se trochu ohlédnout 
za koncem uplynulého roku. 
Pro náš tým je toto pohlédnutí 
nazpět zcela výjimečnou vzpo-
mínkou, neboť jsme zakončili 
loňský rok šťastně. Na Silvest-
ra se odehrál v dobřanské spor-
tovní hale speciální silvestrov-
ský turnaj, na jehož konci stál 
náš tým nejvýše na stupínku 
vítězů. Stoupání až na vrchol 
však nebylo moc jednoduché, 
ovšem píle našich sportovců se 
vyplatila a po hořkých chvílích 
na hřišti mohli sklízet sladké 
plody vítězství.

Přeštičtí florbalisté potkali 
v turnaji celkem šest soupeřů, 

které následně potrestali, krom 
jednoho, se kterým zápas skon-
čil čestnou remízou. Čuníci byli 
zcela nekompromisní, a i když 
každý ze zápasů byl boj, náš tým 
si vedl dobře a v některých zápa-
sech neobdržel ani jediný gól.

Celý turnaj provázel tlak na 
soupeře z naší strany. Hřištěm 
létaly kvalitní přihrávky, gól-
man v bráně chytal míček lépe, 
než pavouk chytá mouchy do 
svých sítí a útočníci se podo-
bali stíhacím letounům. Turnaj 
byl též pro Přeštice typický 
stabilním výkonem, týmovou 
soudržností, nekompromisním 
soustředěním a také kvalitní 
defenzivní činností. Přede-
vším se ale jednalo o náramně 
zábavný a krásný konec roku 
pro všechny zúčastněné týmy. 
I my jsme si všechny zápasy 
velmi užili a těšíme se na další 
podobné akce.

Rok 2022 byl zakončen 
vítězně. Bude tak pokračovat 
i ten příští?

Jakub Cízler
novinář florbalového týmu

Tělocvičné jednoty Sokol
Přeštice

Dětské šibřinky
Po dvouleté 

vynucené odmlce 
uspořádala Tělo-
cvičná jednota 

Sokol Přeštice svoji tradiční 
první akci roku – dětské šib-
řinky. V sobotu 14. ledna 2023 
byl velký sál naší sokolovny 
zaplněn dětmi v kostýmech 
zvířátek, princezen i oblí-
bených filmových hrdinů. 
Hudební doprovod opět zajis-
tila skupina ASFALT manželů 
Květoňových. Děti si zatančily 
a užily si zábavu v několika 
soutěžích. Vstupenky byly 
slosovatelné a děti, na které 

se při losování usmála štěstě-
na, se radovaly z pěkných cen 
– nafukovacích kluzáků na 
sníh, sokolských triček, sady 
na pétanque a stolního fotbalu.

Z veselé atmosféry v sále bylo 
znát, že všichni – děti i jejich 
přítomní rodiče a prarodiče 
– si užili příjemné odpoledne. 
Všem zúčastněným děkujeme 
za přízeň a člence naší tělo-
cvičné jednoty Nadě Květoňo-
vé za moderování a přípravu 
pěkných soutěží.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota Sokol

Přeštice

Dětský maškarní ples 
s Culinkou a Bramborou

Dne 28. 1. 2023 se uskutečnil 
ve velkém sále KKC Přeštice 
dětský maškarní ples s Culin-

kou a Bramborou. Odpoledne 
bylo plné her, zábavy, soutěží, 
tanečků a písniček.          (red)


