
Milí čtenáři,
p ř e d 

m ě s í c e m 
jsem vás 
lákal ven 
do přírody 
v naději, že 
už bude tep-

lo, a květen si užijeme obklope-
ni samými voňavými květy, jak 
by člověk i podle názvu tohoto 
měsíce předpokládal. Nevím, 
jak vy, ale květů jsem si oprav-
du příliš neužil, protože byla 
zima a pršelo. Počasí bylo spí-
še aprílové a srážek tolik, že se 
Úhlava vylila ze svých břehů. 
Jsem moc rád, že nezpůsobila 
žádné větší škody. Silný proud 
sice přinesl mnoho větví a klac-
ků, které se nakupily zvláště 
u rybárny a zahrádek, ale vše 
se chystáme se správcem toku 
– Povodím Vltavy odklidit. Jen 
to musí trochu oschnout. Před-
pověď počasí je stále optimis-
tičtější a tak doufám, že se bude 
v červnu červenat vše, co má. 
Například jahody ze zahrádky 
jsou mnohem voňavější než ty 
z obchodu. A mám pocit, že 
i pivo na zahrádce chutná lépe. 
V tomto případě mám na mysli 
zahrádky u přeštických restau-
rací a hospod, které se s ohle-
dem na počasí a vládní opatření 
konečně otevírají svým hostům. 
Gastronomie je jedním z oborů, 
který byl epidemií čínské chřip-
ky nejvíce zasažen. Provozy 
musely být prakticky zavře-
né a výdejní okénka jen stěží 
zajistila tržby, které umožňova-
ly podnikům přežít. Nevím, jak 
moc jim pomohla státní podpo-
ra, ale slavné to určitě nebylo. 
Jsem spíše názoru, že to bylo 
neslavné. Stejně jako aktuální 
rozhodnutí Nejvyššího správní-
ho soudu, který zrušil regulace 
provozu vydané ministerstvem 
zdravotnictví. Než se to však 
jakkoliv v oboru promítne, 
ministerstvo vydá zase něco 
nového. Hospodským nezbývá 
proto nic jiného, než doufat, 
že se bude zdravotní situace 
v republice i nadále zlepšovat, 
že vláda nebude tomuto pod-
nikání nadále házet klacky pod 
nohy a že se k nim všichni jejich 
hosté po více než půl roce zase 
vrátí. Moc bych jim to přál. 
Přeštice jsou městem, k němuž 
hospody neodmyslitelně patří. 
Sice jsme již dlouho nevstoupi-
li do jejich vnitřních prostor, ale 
jak sleduji na sociálních sítích, 
provozní ani kuchaři nezaháleli 
a jsou na všechny hosty dobře 
připraveni. Určitě se na nás na 
všechny moc těší. Nesmíme je 
zklamat. ☺

Přeji krásný první letní měsíc, 
více sluníčka, stálý optimis-
mus a zdraví. A na zdraví.

Vy jste po- 
dala  námit-
ky proti vý- 
stavbě oba-
lovny v Přeš- 
ticích. Co 
vás k tomu 
vedlo?

Ten nápad se mi nelíbí. Zvý-
šila by se prašnost, Husovou 

ulicí by jezdilo 80 náklaďáků 
s asfaltem denně. Město není 
tak velké, aby uneslo další 
nápor. Navíc leží v dolíku, 
kde se emise drží. Vůbec mám 
pocit, že tady je už průmyslu 
dost. 
Vy něco víte o obalov-

nách?
Máme příbuzné v Kněževsi 

ve středních Čechách, neda-
leko stojí obalovna, a tam to 

asfaltem smrdí. V Přešticích 
přesahují podle dostupné stu-
die hodnoty emisí benzenu, 
což je karcinogenní látka, 
normu o 20 procent. Takže by 
se měly snižovat a ne naopak 
zvyšovat.
Vy jste své námitky 

s někým koordinovala?
Ne, to byla moje osobní 

akce.
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Od července bude částečně uzavřeno Středisko volného času Slunečnice. Začne rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy a velká část 
kroužků se dočasně přestěhuje do staré budovy evangelické fary. Letní příměstské tábory najdou svoje útočiště na různých místech 
Přeštic. Přihlašování dětí do kroužků začne jako obvykle o prázdninách.
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Ztracené město 4. díl 

–  Tř. 1. máje

Při pohledu na přeštická „Luka“ v pozadí s kostelem se zvláště ti starší vrátili v mysli o řadu let zpátky, kdy tento pohled, i když 
o týdny dříve, patřil ke každoročnímu koloritu jara.                                                                                      Text (red), foto Petr Šatra

„Prostory naší minizoo, 
laboratoře a dílny zůstanou 
v provozu i během rekonstruk-
ce, takže tam budou i kroužky. 
Bezpečný pohyb bude zajiš-
těný, takže rodiče nemusejí 
mít obavy,“ říká ředitelka 
Slunečnice Jana Prokešová. 
Naopak se přestěhují všechny 
kroužky, které byly v hlavní 
budově, a to jen o pár domů 
výš na faru. „Kroužky se 
budou konat jen na faře, tam 
nám poskytli místo. Musím 
evangelické církvi moc podě-
kovat, že nám vyšli velmi 
ochotně vstříc,“ doplňuje 
Jana Prokešová.

O velmi oblíbené příměst-
ské tábory děti také nepřijdou. 
„Volná místa už nemáme. Je to 
i proto, že jsme museli skupiny 
zmenšit,“ vysvětluje ředitelka 
Slunečnice. Příměstské tábo-
ry se přesunou na loděnici, 
kde prostor poskytnou vodáci. 
Některé tábory se budou konat 
v kulturním domě v Lužanech 
a některé zůstanou v již zmí-
něné laboratoři přímo v areálu 
Slunečnice.

Rekonstrukce přinese pod-
statně lepší zázemí. Větší pro-
stor pro výtvarné kroužky, pro 
vaření, pro počítačovou učeb-
nu, budova získá bezbariérový 

vstup stejně jako toalety a při-
bude výtah. Skleník se přesta-
ví od podlahy, posune se víc 
do zahrady a vznikne v něm 
prezentační místnost třeba pro 
výstavy nebo hudební vystou-
pení.

Celý uplynulý školní rok 
se Slunečnice kvůli epidemii 
kývala v nejistotě a činnost byla 
zásadně omezená. „To se pro-
jevilo i na tom, že se odhlásila 
třetina dětí,“ říká Jana Proke-
šová, která je spokojená s tím, 
že se okamžitě děti přihlásily 
na příměstské tábory a očeká-
vá podobný nápor v desítkách 
kroužků, které středisko nabí-

zí. Online přihlášení se zahájí 
v červenci. Celkově chodí do 

Slunečnice zhruba 300 dětí. 
                 Pokračování na str. 4

Lékařka proti obalovně 
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Porušení zákona 
o ochraně veřejného 
zdraví a krizového záko-
na v dubnu 2021 v Přeš-
ticích

Dne 2. 4. 2021 po 19.00 
hodině přijato oznámení 
z domu s pečovatelskou služ-
bou, že se tam nepravidelně 
mimo své pokoje pohybují 
dvě osoby, které jsou zde uby-
továny a mají pozitivní zjištění 
na Covid-19. Hlídka na místě 
samotné osoby nezjistila, ale 
kontaktovala je skrze dveře 
pokoje, že pokud se budou 
pohybovat mimo své pokoje, 
bude věc oznámena Policii ČR 
pro podezření z trestného činu. 
Této byla událost též nahláše-
na. Dne 11. 4. 2021 před 16.00 
hod. byl strážníky kontrolo-
ván při preventivním měření 
rychlosti v Přešticích v ul. 
Nepomucká řidič vozidla opel 
z Plzně, kterému byla namě-
řena jako nejnižší skutečná 
rychlost jízdy 62 km/h. Jelikož 
řidič s přestupkem nesouhla-
sil a dále nepředložil doklad 
s doložením důvodu k opuště-
ní místa trvalého pobytu nebo 
bydliště, byly přestupky ozná-
meny příslušným správním 
orgánům k vyřízení. Dne 20. 
4. 2021 byl strážníky zjištěn 
na veřejném prostranství v pří-
střešku autobusové zastávky na 
Masarykově nám. v Přešticích 
pětatřicetiletý muž z Újezda, 
který zde ve 14.00 hod. poží-
val alkoholické nápoje, kou-
řil cigaretu a dále neměl před 
požíváním ani po požívání 
alkoholu ochranné prostředky 
dýchacích cest. Tímto poru-
šil obecně závaznou vyhláš-
ku města o zákazu požívání 
alkoholických nápojů a jiných 
omamných a psychotropních 
látek na veřejném prostranství, 
dále zákon o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návy-
kových látek a zákon o ochra-
ně veřejného zdraví. Uvede-
né přestupky byly oznámeny 
na příslušné správní orgány 
k vyřízení.
Nález podnapilého 

mu-že v „Parku kosmo-
nautů“ – převezen na 
záchytnou stanici

Dne 17. 4. 2021 po 22.00 
hodině byl společně s hlíd-
kou PČR proveden výjezd 
do „Parku kosmonautů“, kde 
mělo docházet k rušení noční-
ho klidu. Na zemi ležel silně 
podnapilý devětačtyřicetiletý 
muž z místní ubytovny, který 
nemohl vstát, ohrožoval tím 
svůj život, a proto byl hlídkou 
PČR převezen na záchytnou 
stanici do Plzně. Dále se zde 
nacházela opilá žena a muž, též 
z ubytovny. Tito byli následně 
z místa vykázáni a odešli na 
pokoj.

Střípky měsíce 
dubna 2021

 1. 4. zjištěna v křižovatce ulic 
Pohorská a Hlávkova sesunu-
tá zákazová dopravní značka 
umístěná na sloupu veřejného 
osvětlení. Pomocí MKDS zjiš-
těno, že tato se sesunula samo-
volně bez cizího zavinění. Po 
18.00 hod. výjezd na ozná-
mení do ul. Ostrovní, kde se 
údajně napadají osoby. Hlídka 
na místě zjistila pět osob (dvě 
ženy a tři muže), které na sebe 

nahlas křičely, postrkovaly se 
a neměly ochranné prostředky 
dýchacích cest. Osoby na místě 
řešeny v příkazním řízení pro 
přestupky proti občanskému 
soužití a dle zákona o ochraně 
veřejného zdraví. Následně pří-
tomné osoby pokojně opustily 
místo. Po 19.00 hod. společ-
ný výjezd do ul. Husova, kde 
došlo k poškození skleněné 
výlohy třiadvacetiletým mužem 
ze Švihova (nyní se zdržuje na 
ubytovně v Přešticích), který 
následně místo opustil. Věc si 
na místě převzala hlídka poli-
cie pro přestupek proti majetku 
k dalšímu opatření.
 3. 4. po 23.00 hod. výjezd do 
Spolkového domu, kde bylo 
sedmadvacetiletým mužem 
z Chlumčan (nyní se zdržují-
cím zde na ubytovně) oznáme-
no, že si zakoupil drogu a mís-
to ní měl v sáčku rozdrcenou 
omítku. Věc byla předána 
k vyřízení na Policii ČR.
 9. 4. po 12.00 hod. zjištěn na 
Havlíčkově nám. jednapadesá-
tiletý muž z Chlumčan, nyní 
místní ubytovna, který vyta-
hoval z kontejneru elektrood-
pad a znečišťoval tím veřejné 
prostranství. Tento vyřešen 
na místě v příkazním řízení. 
Věci vrátil zpět do kontejneru. 
Pomocí MKDS zjištěna rodina 
z Dolců, která odložila tentýž 
den pytle s hadry u kontejneru 
na oděvy. Řešeno v příkazním 
řízení a pytle odklizeny. Před 
19.00 hod. výjezd na nádraží 
ČD, kde ležely na lavičkách 
4 osoby a vzbuzovaly veřejné 
pohoršení. Vyřešeny na mís-
tě v příkazním řízení, z místa 
vykázány.
 14. 4. po 7.00 hod. byla nahlá-
šena krádež starých kamen 
ze sběrného dvora. Pomocí 
MKDS zjištěn pachatel, který 
si kamna odvezl po domluvě 
s provozovatelem sběrného 
dvora, což bylo potvrzeno. Ke 
krádeži tak nedošlo.
 16. 4. před 16.00 hod. zjištěno 
na parkovišti Městského par-
ku vozidlo honda, které mělo 
otevřená okna dveří na pravé 
straně. Vyrozuměna provozo-
vatelka, která je uzavřela.
 18. 4. ve 2 hod. proveden 
výjezd do bytovky v ul. Sme-
tanova, kde docházelo k ruše-
ní nočního klidu. Osmadvace-
tiletý muž byl na místě řešen 
v příkazním řízení, k dalšímu 
rušení již nedocházelo.
 19. 4. zjištěn pomocí MKDS 
u kontejnerů na separovaný 
odpad v ul. V Háječku pacha-
tel, který zde odložil 18. 4. dře-
věné desky (rozloženou skříň), 
ačkoli byl otevřen sběrný dvůr. 
Jednalo se o padesátiletého 
místního občana, který byl 
vyřešen v příkazním řízení.
 30. 4. byla provedena dvakrát 
asistence hasičům:
1) při otevírání zabouchnutého 
bytu v ulici 5. května
2) při zahoření plechového 
kontejneru na odpad uložené-
ho v Osadě Šeříků na Vícově.

Provedeno: 5x výjezd na na-
rušení objektu budov města 
a 2 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 6 psů bez závad; 
2x kontrola pískovišť asistenty 
prevence kriminality s detek-
torem kovu na území města  
– závady nezjištěny.

V dubnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) znečištění komunikace v ul. 
K Cihelně nákladními auto-
mobily převážejícími hlínu – 
– komunikace dána zaměst-
nanci firmy následně do 
původního stavu
2) provedeno 12 výjezdů na 

oznámení občanů, týkající se 
špatného parkování vozidel 
v ul. Poděbradova, Rybova, 
Červenkova, 5. května, Nepo-
mucká, Průmyslová a V Háječ-
ku a 7 výjezdů na oznámení 
– narušení veřejného pořádku
3) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19 pro-
vedeno kontrol provozoven: 
16, provedeno kontrol dodržo-
vání omezení vyplývajících 
z krizových opatření fyzic-
kými osobami (nošení roušek 
atd.): 58, bylo zjištěno pře-
stupců: 46.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů: 
1) průjezd městem nákladního 
vozidla, jež měla řídit osoba 
podezřelá z trestného činu
2) přestupky proti osobám 
porušujícím zákon o ochraně 
veřejného zdraví

3) dopravní nehoda na Třídě  
1. máje – předáno skup. do-
pravních nehod
4) průjezd motocyklu na Tř. 1. 
máje, jehož řidič byl podezřelý 
z trestného činu
5) průjezd odcizeného vozidla 
lamborghini městem – zjištění 
registrační značky
6) pohyb pachatele krádeže 
v areálu podniku v ul. Hláv-
kova.

Provedeno 6 výjezdů na 
volně pobíhající psy – 2x 
Masarykovo nám., Hlávkova, 
Rybova, 2x Mlýnská – majite-
lé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. Nalezen kadáver kočky 
v ul. Hlávkova – ekologicky 
zlikvidován.

Na území města naleze-
ny: klíče v Městském parku 
– předány na ztráty a nálezy 
MěÚ, občanský průkaz ve 
sběrném dvoře – předán na 
městský úřad, platební karta 
a peněženka s finanční hoto-
vostí na Masarykově nám., 
klíče od vozidla v ul. Husova 
– vráceno majitelům, injekční 
stříkačka v ul. Tyršova – pře-
dán na likvidaci zdravotní-
kům.

Nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci Přeštice 
Zastávka – 86 km/h, Přeštice, 
ul. Nepomucká – 69 km/h, 
Husova – 68 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 65 km/h, v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 59 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Ž e n ě , 
oběti do-
mácího ná- 
silí ze stra-
ny partne-
ra, jsme 
pomohli po- 

dat trestní oznámení. Dopro-
vodili jsme ji jako „důvěrník“ 
k podání vysvětlení a požádali 
jsme o ustanovení zmocněnce 
z řad advokátů. Tudíž v prů-
běhu celého řízení je řádně 
zastoupena. Následně jsme jí 
zprostředkovali psychologic-
kou pomoc.

Oběti násilného napade-
ní jsme poskytli asistenci 
v průběhu řízení i doprovod 
k jednání. Pomohli jsme jí 
uplatnit nárok na náhradu 
škody a také jsme jí asistovali 
v podání žádosti o peněžitou 
pomoc oběti, kterou může 
za určitých okolností poskyt-
nout stát. Vzhledem k nutnosti 
účasti u soudního jednání bylo 
požádáno o oddělený výslech 
oběti tak, aby nedošlo k setká-
ní s útočníkem. I v odvolacím 
řízení jsme oběti nadále asis-
tovali v psychicky náročném 
procesu.

Obrátila se na nás žena, kterou 
podvedl partner. Pod zámin-
kou, že je nemocný a potřebu-
je podstoupit placenou operaci, 
z ní vylákal peníze. Poté se na 
dva týdny odmlčel a po údaj-
ném návratu z nemocnice se 
od ní bez vysvětlení odstěho-

val. Žena nabyla pochybností 
a skutečnosti si telefonicky 
ověřila v nemocnici, kde zjis-
tila, že ani údajného doktora 
ani jejího partnera neznají 
a placené zákroky neposky-
tují. Pomohli jsme jí napsat 
a podat trestní oznámení, čin 
byl nakonec kvalifikován jako 
podvod a proti pachateli zahá-
jeno trestní stíhání. Paní jsme 
pomohli uplatnit její nárok na 
náhradu škody a jsme jí dále 
nápomocni v probíhajícím 
trestním řízení.

Oslovil nás muž, kterému 
cizí osoba nabídla pomoc 
s vyřešením jeho dluhů tak, 
aby nepřišel o svou nemo-
vitost. Díky tomu, že přišel 
dostatečně včas, pomohli 
jsme mu od smluv, které pro 
něj byly natolik nevýhodné, 
že by v důsledku znamenaly 
ztrátu nemovitosti, odstou-
pit. Právě tyto společnos-
ti, jež nabízejí vlastníkům 
nemovitostí v exekuci pomoc 
s vyplacením exekucí či půjč-
ky, se v poslední době stále 
množí a lidé musí být obe-
zřetní.

V případě, že jste se Vy 
nebo někdo z Vašich blíz-
kých stali také obětí trestné-
ho činu, neváhejte se obrátit 
na naši kolegyni Radku Liš-
kovou – radka.liskova@clo-
vekvtisni.cz, telefonní číslo 
602 250 210. Služba je posky-
tována ZDARMA.

Městská policie v dubnu 2021
    725 726 549
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Člověk v tísni 
v Plzeňském kraji pomáhá
i obětem trestných činů
Služba pomoci obětem trestných činů, kterou 

poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském kraji, může 
mít různou podobu. Obrátit se na nás může kdokoli, 
kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského kra-
je. Základem naší služby je poskytování právních 
informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trest-
ního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním 
odvolání, doprovodit Vás k soudu či na policii, tře-
ba jako jsme pomohli v následujících případech.

Vstupujeme do posledního 
měsíce školního roku, který 
byl pro nás i naše účastníky 
plný nejistoty a otázek, jest-
li budeme mít otevřeno nebo 
zavřeno, na jak dlouho, kdy 
bude možné znovu otevřít a za 
jakých podmínek. Nikdo z nás 
nečekal, že doba uzavření Slu-
nečnice se nakonec tak protáh-
ne. A proto, když jsme měli 
možnost v pondělí 24. května 
znovu otevřít, neváhali jsme, 
otevřeli a byli jsme moc rádi, 
že si k nám naši účastníci opět 
našli cestu, i když jen na krát-
ký čas.

Jak jsem již informovala dří-
ve, na léto 2021 je naplánová-
na přestavba hlavní budovy 
Slunečnice. Na konci června 
nás čeká stěhování a v létě 
tábory. Po dobu opravy hlavní 
budovy budeme využívat pro-
story evangelické fary, která 
se nachází v Rebcově ulici čís-
lo 557. Školní rok 2021/2022 
bychom tedy zahájili tam. 

Přihlašování do kroužků na 
školní rok 2021/2022 bude 
spuštěno v průběhu letních 
prázdnin. Aktuální informace 

jsou průběžně zveřejňovány 
na našich webových strán-
kách: www.slunecnicepresti-
ce.cz nebo se k nám přidejte 
na Facebooku: Středisko vol-
ného času Slunečnice Přeštice, 
p. o.

Přejeme všem dětem úspěšné 
zakončení školního roku. Těší-
me se na vás v létě na tábo-
rech a v příštím školním roce  
v zájmových kroužcích. 

Za tým
SVČ Slunečnice Přeštice 

Mgr. Jana Prokešová,
ředitelka 



Dokončení ze str. 1
Napsala jsem přímo i Josefu 

Bernardovi (bývalý hejtman, 
současný náměstek pro životní 
prostředí – pozn. red.), kte-
rý mi hned odepsal. Nakonec 
mi přišlo oficiální vyjádření 
z Krajského úřadu, že schvalo-
vací proces je pozastaven.
Vy jste stejně jako dal-

ší lidé podali námitky na 
poslední chvíli. Na co 
jste čekali?

Nečekali jsme na nic, pozdě 
jsme se to dověděli. Nikdo nás 
jako občany neinformoval, 
že se chystá tak velká stavba 
s výrazným vlivem na životní 
prostředí. Nechodím běžně na 
webové stránky města, kde to 
visí. 
Stavba ale definitivně 

pozastavená není. 
Firma si musí nechat udě-

lat studii o vlivu stavby na 
životní prostředí. Když budou 
mít argumenty, že je všechno 
v pořádku, snáz se s tím smí-
řím.  

Proč jste začala studo-
vat medicínu?

Měla jsem hodně nemocného 
tátu a přála jsem si být pro-
spěšná, vymyslet nějaký lék. 
Naivní dítě. Doktorkou jsem 
ale chtěla být v deseti letech, 
kdy jsem tátovi poprvé píchala 
injekci do žíly. Mamka běžela 
pro záchranku, v té době neby-
ly v Tatrách běžně telefony.
Proč jste si vybrala gy-

nekologii?
Začala jsem v hospici, to je 

ta konečná fáze života. Proto 
jsem přešla na opačnou stranu, 
porodnictví je o začátku živo-
ta, o radosti. Pracuju v ambu-
lanci a zároveň v nemocnici, 
kde jsem vtažená do operativy. 
V nemocnici dělám císařské 
řezy a řadu dalších výkonů, ke 
kterým bych se v ambulanci 
nedostala.
Kolik jste porodila dě-

tí?
Počítala jsem si to, a když to 

bylo kolem šesti tisíc porodů, 
u kterých jsem byla přítomna, 
tak jsem přestala počítat. To 
bylo někdy před osmi lety. 
Takže vás matky pozná-

vají?
Ono je fajn, že mě poznávají, 

ale je tristní, že těm mimin-
kám, které jsem porodila, 
dneska píšu antikoncepci. Je 
na tom vidět běh času.
Doporučujete jim to?
Záleží případ od případu, 

určitě jsou holky rizikové, 
kterým bych to nedoporučila. 
Zase ale vidím, že klesl počet 
potratů při užívání hormonální 
antikoncepce. Kromě toho, že 
jsem gynekolog, jsem i psy-
chosomatik a tam vidím sou-
vislosti.  
Co je to psychosoma-

tika?
Psychosomatika je medi-

cínský obor, na který mám 
atestaci. V Česku je zatím 27 
atestovaných psychosomati-
ků, z toho dva gynekologové.  
Psychosomatika je obor, který 
zařízli komunisté. Ti propa-
govali, že duše neexistuje, že 
neexistuje nic psychosomatic-
kého.
Jak to pozná vaše paci-

entka?
Psychosomatiku nepouží-

vám u každé pacientky. Pozná 

to, když má nějaké chronické 
potíže, které se nedají jedno-
duše označit, jako třeba bolesti 
nejasného původu. Nervujeme 
se kvůli práci, kvůli vztahům, 
kvůli penězům, a když je stres 
chronický, projeví se na tká-
ních a vznikem nemoci. Jinak 
stůně člověk, který je sám 
a opuštěný, a jinak stůně člo-
věk, který má podporu rodiny.

Máte výsledky?
Zejména co se týče steri-

lity. Mám pacientky, které 
nemohou otěhotnět z fyzio-
logických důvodů, zničená 
děloha, neprůchodný vejco-
vod a podobně. Ale všechny 
pacientky, které byly zdravé 
a nemohly z neznámých příčin 
přijít do jiného stavu, tak otě-
hotněly. 
To musíte mít narvanou 

ordinaci.
Ani ne, nejsem moc známá, 

starám se o své pacientky. 
Když dítě chtěly, měly ho. 
V kolika letech by měly 

ženy rodit?
Když jsem začínala, tak se 

říkalo do třicítky, teď je to 
posunuté ke čtyřicítce. Jenže 
je těžší otěhotnět, hrozí víc 
vrozených vad a starší matky 
už nemají takovou kondici 
vychovávat malé děti. Pokud 
je ženě skoro padesát a chce 
dítě, je to těžké. 
V kolika letech jste 

rodila vy poprvé?
Ve dvaceti osmi a ve třiceti 

letech. Vešla jsem se do třicít-
ky☺. 
Co se za ta léta zásad-

ně změnilo v gynekolo-
gii?

Atmosféra na porodním 
sále. Nevím, co se stalo ve 
společnosti, ale dnes každý 
ví, jak se má rodit, co je dob-
ré pro rodičku a pro dítě. Ví 
to mnohem lépe než porod-
ník a v takové atmosféře se 
velice špatně pracuje, pro-
tože konečnou odpověd-
nost nesu já. Za život matky 
i dítěte. 

Kde je největší rozpor?
Rodička přijde s porodním 

plánem a nechce podat žádné 
léky. Ano, můžeme se vrátit 
do předminulého století, kdy 
ženy rodily doma, ale musíme 
si uvědomit, že tehdy čtvrtina 
rodiček zemřela a podobná 
byla úmrtnost novorozenců. 
Když za rok umře jedna jediná 
matka, je to skandální. Novo-

rozenecká úmrtnost je mini-
mální, jsme skoro nejlepší na 
světě. Na to ale potřebujeme 
léky, vybavení. Já se snažím 
zachránit dítěti život a matka 
mi hází klacky pod nohy. 
Jste odpůrkyně domá-

cích porodů?
Jsem zásadně proti. Mohou 

rodit doma, ale musejí při-
jmout riziko 25 procent, jako 
to bývalo dříve. Nebo přijde 
paní k porodu a řekne, aby-
chom jí neměřili ozvy plodu. 
Já se ani nedozvím, jestli je 
dítě živé. Pochopila jsem, že 
velká část rodiček má na porod 
svůj názor a považují lékaře 
nebo nemocniční prostředí za 
nepřítele.
Jistě ale víte, jakou to 

má příčinu. Mnohé ženy 
mají špatné zkušenosti...

To je druhý extrém v medicí-
ně, to jsem já už ale nezažila, 
takové to autoritářství lékařů 
za komunismu. 
Prý máte i pacienty mu- 

že?
Ano, ale jsou to muži, kteří 

si nechali upravit pohlaví na 
ženské. Jednou jsem se setka-
la s případem, kdy přišla žena 
s občanským průkazem na 
mužské jméno a žádala inte-
rupci. Byla právě v procesu 
změny pohlaví, ale ještě měla 
ženské pohlavní orgány a byla 
biologicky žena. Nešlo to 
vykázat do počítače na mužské 
rodné číslo. 
Byl to jediný pacient 

muž?
Ještě jsem měla pacienta, kte-

rý se nechal předělat v Thajsku 
z muže na ženu. Měl ženské 
doklady, ženské jméno, žen-
ské pohlaví a musím říct, při 
zevní prohlídce, kdybych to 

nevěděla, tak bych to nepo-
znala. Thajci odvedli vynika-
jící práci. 

Vy jste se ve třech 
letech odstěhovala 
z Přeštic na Slovensko. 
Vrátila jste se v devate-
nácti, jaké to bylo?

To jsem se vrátila do Prahy. 
Do Přeštic až po vysoké škole 
ve 27 letech. Ale jezdila jsem 
do Přeštic na prázdniny. Zna-
la jsem kamarády v ulici, ve 
městě moc ne.
Tam jste odjeli kvůli 

otci?
Táta hrál basket za Přeštice, 

sportoval, ale ve dvaceti třech 
letech dostal těžké astma, 
ležel s kyslíkovým přístrojem 
na plicním oddělení a dok-
tor vymyslel, že ho odveze 
na léčení na Štrbské Pleso do 
Vysokých Tater. Tam začal 
rehabilitovat, dýchat bez pří-
stroje a nakonec mohl cho-
dit i do práce. Jako inženýr 
projektoval trakční vedení na 
železnici. Mamka učila v ústa-
vu, kde se léčily děti s tuber-
kulózou. Já chodila do školy 
„Pod lesom“ asi tři kilomet-
ry, v zimě na lyžích nebo na 
saních a zpátky električkou. 
Tak to nebylo špatné 

dětství.
To bylo krásné. Chodila jsem 

po horách, Vysoké Tatry znám 
dobře. Na střední škole jsem 
pracovala na Téryho chatě, to 
tam tehdy dělal chataře Belo 
Kapolka. Nosila jsem vynášky 
z Hrebienku, rekord mám 48 
kilogramů asi za dvě hodiny 
deset minut. Taky jsem praco-
vala v kuchyni, co bylo potře-
ba. Měla jsem tolerantní učite-
le a ve třetím i čtvrtém ročníku 
jsem v pátek nemusela do ško-
ly, běžela jsem na Terynku 
a v neděli zpátky. Celý rok, 
v zimě, v létě, pořád.
To je na holku docela 

dost.
Moc mě to bavilo, opravdu 

hodně moc, byl to můj způsob 
dospívání. Já nezlobila, nepi-

la, nekouřila, já nosila uhlí na 
chatu. Takhle jsem tam strá-
vila asi tři sezóny, ale jednou 
jsem spadla s vynáškou, zrani-
la jsem se a přestala nosit. 
Nebylo vám to líto, že 

jste pak odešla studovat 
do Prahy?  

Chatař mi říkal, že jsem pito-
má, že nebudu šťastná a měl 
pravdu. Jít s vynáškou do hor, 
to je filozofie. Však je to také 
zapsané jako nehmotné kultur-
ní dědictví v UNESCO. Ještě 
bych si to ráda zopakovala, 
kdybych na to měla. 
Kdy jste byla naposle-

dy na Rysech?
Vloni. Vyšla jsem na chatu 

a chatař Viktor povídá: „To 

je dost, že jdeš.“ Vyndal dva 
pytle brambor a museli jsme je 
oškrabat na halušky.  
Tak nevím, jestli se vám 

nestýská až příliš.
Já jsem se vrátila do Přeštic, 

protože tady byla babi sama 
v domě. Můj tehdejší manžel 
mi nedal na vybranou. Sloven-
sko nepřicházelo v úvahu, já 
ho milovala, tak jsme zůstali 
v Čechách. Kdyby mi ale bylo 
o dvacet let míň, žiju ve Sta-
rém Smokovci, jsem v Horské 
službě a dělám úplně jinou 
medicínu. 
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Když jsem porodila šest tisíc dětí...

REFERENTKA OBCHODU

OPERÁTOR SKLADU 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Dětí jako smetí

Matky mají svou hlavu

Nad Tatrou sa blýska




  GODZILLA A KONG

11. 6. 2021 od 19.00 hodin   
Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller
USA, 2021, 113 min.
Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito 
mýtičtí protivníci setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa 
tak visí na vlásku. Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou 
cestu, aby našli svůj skutečný domov, a spolu s nimi je Jia, mla-
dá osiřelá dívka, s níž si Kong vytvořil jedinečné a silné pouto. 
Neočekávaně se ocitli na cestě rozzuřené Godzilly, která postup-
ně ničí celou planetu. Epický střet mezi dvěma titány – vyvolaný 
neviditelnými silami – je pouze začátkem tajemství, které leží 
hluboko v jádru Země.


  TOM & JERRY

13. 6. a 20. 6. 2021 od 17.00 hodin    
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2021, 101 min.

Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde 
právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme 
Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši vzá-
pětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i skoro 
celý hotel.


  TICHÝ SPOLEČNÍK

13. 6. a 19. 6. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie / Drama
Česko, 2020, 90 min.

Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovác-
ku. Život i čas tady plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu 
potřebuje oddychnout a dobít baterky. Trefí se do doby, kdy se 
její otec rozhodne potopit na dno přehrady, aby na zahradě zato-
peného domu našel zakopanou bednu se slivovicí. Na místním 
hřbitově navíc právě došlo místo. Rozšíření není možné, zpopel-
nění zcela nemyslitelné! Božský klid tak naruší debaty o nápadu 
místního pobudy začít pohřbívat na stojáka.


  MOŘE KOUZEL

19. 6. a 24. 6. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Komedie / Rodinný
Rusko, 2020, 83 min.

Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca 
Sokolowa, nominovaného na Oscara za film Toy Story: Příběh 
hraček. Bojácný a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kou-
zelnou klenbu. Ta dokáže každou rybu proměnit v to, čím by 
chtěla být…
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  DUŠE
1. 6., 6. 6. a 11. 6. 2021 od 17.00 hodin 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / 
/ Hudební
USA, 2020, 100 min.
Co dělá člověka… člověkem? Pixar Animation Studios uvádí 
celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský uči-
tel hudební výchovy Joe Gardner (Jamie Foxx), který dostane 
životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný 
krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což 
je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před 
vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky.


  PINOCCHIO

5. 6. 2021 od 17.00 hodin  
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný
Itálie / Velká Británie / Francie, 2019, 125 min.
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastní-
ho syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá 
se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých 
dobrodružství. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité 
tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby 
se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchi-
ovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?


  ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

5. 6. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie – Česko, 2020, 99 min.
Čenda a Jana tvoří pár. Žijí na vesnici, ani jeden z nich nemá práci. 
Čenda dluží snad každému a dveře si u nich podávají exekutoři. 
Přesto se mají rádi a na svůj život si nijak výrazně nestěžují. Čendův 
otec má nemocné srdce a Čenda by mu rád zaplatil operaci, která by 
mohla prodloužit otcův život. Jenže kde vzít peníze? Zajdou tedy 
do kostela a doufají, že by jim farář mohl půjčit. To se nestane, ale 
daruje jim sázkový tiket, který jim navíc požehná a na Janu s Čen-
dou se konečně usměje štěstí a vyhrávají 176 milionů korun.


  SMEČKA

6. 6. 2021 od 19.00 hodin  
Drama / Sportovní
Česko, 2020, 95 min.
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují 
ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční záze-
mí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového 
týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže nová-
ček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobré-
ho. Co dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě 
holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí.

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

Tyfloservis slaví 30 let 
od svého založení

Tyfloservis je obecně pro-
spěšná společnost, jejímž 
zakladatelem je Sjednocená 
organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR. Tyfloservis 
nabízí podporu, informace 
a nácvik dovedností lidem, 
kteří přes vážné zrakové 
potíže hledají cestu k co mož-
ná nejsamostatnějšímu životu. 
Poskytuje terénní a ambu-
lantní sociální rehabilitaci po 
celém území České repub-
liky, a to prostřednictvím 
třinácti krajských středisek. 
Jedno z nich sídlí také v Plz-
ni. V roce 2021 slaví Tyflo-
servis kulaté výročí, a to 30 
let od svého vzniku. Klienti 
mohou služby využívat buď 
jednorázově či formou dlou-
hodobých kurzů. Mezi reha-
bilitační kurzy patří: prosto-
rová orientace a samostatný 

pohyb, sebeobsluha, čtení 
a psaní Braillova bodového 
písma, nácvik vlastnoručního 
podpisu či nácvik psaní na 
kancelářském psacím stroji 
či klávesnici počítače. Dále si 
lze v Tyfloservisu vyzkoušet 
různé kompenzační pomůcky 
či vhodně vybrat pomůcky 
optické. Služby Tyfloservisu 
jsou určeny všem lidem od 
patnácti let, kteří mají výraz-
né potíže se zrakem nebo jsou 
zcela nevidomí. Klienty jsou 
tedy zrakově postižení od dět-
ství či narození, ale také starší 
lidé, kteří v průběhu života 
ztratili zrak – např. vlivem 
úrazu nebo v důsledku závaž-
ného onemocnění. Plzeňský 
Tyfloservis pečuje o klien-
ty nejen z Plzně, ale v rámci 
celého Plzeňského kraje.

Linda Albrechtová

  MATKY
20. 6. a 27. 6. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie / Romantický
ČR, 2021, 95 min.

Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, 
a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky sta-
rají o děti nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára 
(Hana Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít ve 
světě sociálních sítí. Jako čerstvá matka si to celé ale předsta-
vovala nějak jednodušší. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak 
trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) 
moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák 
David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po 
rozchodu s Kamilem (Václav Neužil), nemá peníze, ale musí 
uživit dvě malé děti.
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24. 6. 2021 od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller
USA, 2021, 145 min.

Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude 
moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) 
a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu 
lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který 
je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. 
Koneckonců je to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve 
zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu 
zkříží, bude je to asi oba hodně bolet.


  DIVOKÝ SPIRIT

27. 6. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Western
USA, 2021, 89 min.

Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince, neohrožené 
krasojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto z rodného 
Miradera, městečka na dohled od Divokého západu, odstěhovala 
do civilizace, ke starostlivé tetě Coře. Ta se z ní rozhodla vycho-
vat klidné a rozumné děvče, což se ani trochu nepovedlo. Po 
sérii nešťastných příhod (ve většině z nich měla prsty) se Lucky 
vrací do rodného Miradera, jenže po letech si tu připadá spíš jako 
cizinka. Pak ovšem potká mustanga Spirita, tvora stejně divoké-
ho a nespoutaného, jako je ona sama.

Nová kniha o Hradčanech
Jsem moc ráda, že jsem 

mohla být u toho, když vzni-
kala kniha „Hradčany 1788- 
-2020“. Četla jsem průběžně 
publikace a knihy o okolních 
vesnicích a záviděla jim, že 
mají dokument, který mapu-
je jejich historii. Štěstím bylo, 
že s mým návrhem na vydání 
knihy a spoluprací souhlasila  
Mgr. Eva Horová (rozená 
Klepsová) z Dolní Lukavice, 
která je zkušenou autorkou 
mnoha publikací a tato kni-
ha mohla vzniknout. Autorka 
sdělila: „Kniha o Hradčanech 
je již mou osmou publikací 
o historii. Vydání každé kni-
hy však stále považuji za malý 
zázrak a velmi mě potěší, když 
splní svůj účel a najde spoko-
jené čtenáře.“ Dle jejích slov 
ji k napsání knihy také motivo-
vala skutečnost, že z této malé 
osady v lese Vysoká pocházeli 
její předkové z rodu Strejců. 
Autorka začala materiály ke 
knize shromažďovat na podzim 
roku 2018. Věnovala se vývoji 
lokality, včetně lesa Vysoká, 
významu názvu osady, starým 
rodům a usedlostem, názvům 
po chalupě a místním názvům. 
Nezapomněla zařadit ani staré 
mapy a katastry. Velkou záslu-
hu na hradčanském kulturním 
životě mají hasiči. Byli a stále 
jsou tahouny společenského 
života v obci. Jejich zásluhou 
se na Hradčanech konají různé 
akce, které dávají lidi dohroma-
dy. Proto je jim v knize věno-
vána ucelená kapitola. Hasiči 

v roce 2020 oslavili 85. výro-
čí od svého založení. Autorka 
nezapomíná ani na další spolky 
v obci. Popisuje historii a sou-
časnost mysliveckého sdružení, 
zaměřuje se na včelaře a cho-
vatele. Aby kniha mohla vyjít, 
bylo zapotřebí získat informace 
od pamětníků, rodáků a sou-
časných obyvatel Hradčan. Ti 
ochotně poskytli vzpomínky, 
dobové fotografie či historické 
dokumenty.

Hradčany, i když jsou malé 
velikostí a počtem obyvatel, 
jsou bohaté životem lidí, kteří 
zde, od vzniku prvních cha-
lup, koncem 18. století začínali 
žít. Když jsem připravovala 
a pročítala podklady do knihy, 
uvědomila jsem si, že život 
na Hradčanech v minulos-
ti nebyl lehký, ale vždy si její 
obyvatelé našli čas na zába-
vu, pobavení, udržovali mezi 
sebou dobré sousedské vztahy. 
Čas neúprosně letí a žene nás 
rychle dopředu, měli bychom 
se občas zastavit, připomenout 
si svoji historii a vrátit se ke 
svým „kořenům“. Zamyslet se 
nad tím, kdo jsou naši předci 
a jak žili. O tom kniha částečně 
vypovídá. Vydání knihy zafi-
nancovala obec Chlumčany, 
pod kterou Hradčany spadají. 
Má 319 stran, obsahuje boha-
té černobílé i barevné přílohy. 
V červnu loňského roku se mělo 
na Hradčanech konat I. setkání 
rodáků a měl proběhnout slav-
nostní křest této knihy. Akce 
však musela být z důvodu covi-

dové situace zrušena. Odložené 
I. setkání rodáků Hradčan 
z roku 2020 je naplánované na 
19. června 2021 se stejným pro-
gramem, jehož součástí je slav-
nostní křest knihy. Vzhledem ke 
stále trvající covidové pandemii 
a opatřeních s tím souvisejících 
není však jisté, zda toto setkání 
proběhne. Pokud nebude možné 
konat setkání rodáků, křest kni-
hy proběhne a zájemci o knihu 
o Hradčanech a okolí si ji budou 
moci koncem června zakoupit.

Autorka závěrem sdělu-
je: „Publikace není rozhod-
ně určena jen pro obyvatele 
a rodáky z Hradčan, ale zejmé-
na pro širokou veřejnost, neboť 
se v mnoha směrech týká celé-
ho Přešticka. Největší návaz-
nost mají Hradčany na obec 
Lišice, pod jejíž samosprávou 
byly dlouhá léta a lišičtí oby-
vatelé se zasloužili o výstav-
bu prvních chalup v osadě na 
konci 18. století.“

Marie Krsová, Hradčany

Přízemní výstavní sál:
Z pohádky do pohádky – výstava cca 400 maňásků, 
poskládaných do českých pohádek ze soukromé sbírky Jarmily 
Strakové.

Podkrovní výstavní sál:
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Přeštice
s názvem VÍME. 
ZUŠ Přeštice v letošním roce slaví 70. výročí vzniku.

Dokončení ze str. 1
V těchto dnech se podle sta-

vebního technika Městské-
ho úřadu Milana Havlíčka 
vyhlašuje výběrové řízení na 
zhotovitele a maximální cena 
je stanovena na 15 milionů 
korun plus DPH. „Konečná 
cena může být nižší.“ Město 
požádalo o dotaci Minister-
stvo pro místní rozvoj, ta může 

být maximálně osm milionů 
korun. Podle místostarosty 
Marka Krivdy ale proběhne 
rekonstrukce v každém pří-
padě. „Objekt už nevyhovuje, 
a i když dotaci nezískáme, dílo 
dokončíme.“

Rekonstrukce by měla trvat 
rok a skončit by měla 15. čer-
vence 2022.                  

   (red)

Slunečnice rozkvete
a neopadá



Odešel náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali,
na krásné chvíle, jež jsme s ním prožívali.

Dne 2. 6. 2021 uplyne 30 smutných let,
kdy tragicky přišel o život pan

Jaroslav Mašát 
z Lužan.

S bolestí v srdci vzpomíná celá rodina.

Zlatou svatbu oslavují dne  
3. června 2021 manželé

Jindřich a Jarmila
Pelíškovi.

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

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Jaroslav TURNER
pan Václav ŠNEBERGER 

(Skočice)

paní Marie BENDOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina dubna a 1. polovina května
ÚMRTÍ (duben)

Milan ZEMAN
Stanislav MUKNŠNÁBL
Jaroslava DRAŽSKÁ
František MALAFA
Anna ŠINDELOVÁ
Dagmar KABÁTOVÁ
Josef JESLÍNEK

(1953)
(1973) 
(1943)
(1927) 
(1935)
(1954)
(1944) 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

ZLATÁ SVATBA manželů PELÍŠKOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Jiří TYKAL
paní Helena ŠERTLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily
paní 

Julie OLŠBAUROVÁ
paní 

Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila
paní 

Marie SKÁLOVÁ
(Žerovice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavil

pan

František JANOUŠEK

VZPOMÍNKA

Po krátkých cestách chodili jsme spolu,
na dalekou odešla jsi sama. 

Dne 5. června uplynul rok, kdy nás opustila moje partnerka, 
paní Anna Rysová. 

Život zemřelých je uložen v paměti žijících. 
Václav Kuchař, druh

Kam se podíváš – maňásci
„Konečně,“ mohla si od-

dechnout vedoucí Domu his-
torie Přešticka Drahomíra 
Valentová, „zase jsme mohli 
otevřít a přivítat návštěvníky. 
Samozřejmě při dodržování 
potřebných protiepidemických 
opatření.“ 

Opět si návštěvníci mohou 
prohlédnout výstavu přeštické-
ho rodáka, dekadentního bás-
níka pod názvem „12 vydech-
nutí Louise Křikavy“. Ta byla 
zahájena již před několika 
měsíci, ale covid ji uzavřel. 
Nová výstava je v přízemí. To 
nyní patří maňáskům. Více než 
čtyři stovky jich ze své sbír-
ky předvádí Jarmila Straková 
z Klatovska. Ta se v Domě 
historie představila již před 
čtyřmi roky se sbírkou pane-
nek, s níž je zapsaná do České 
knihy rekordů. 

Několika větami sběratelku 
přiblížila Drahomíra Valen-
tová: „Prý je to takový ved-
lejší produkt sbírání panenek. 
Mnohdy při nákupu souboru 
panenek byli mezi tím i maňás-
ci. Tak obyčejně začala další 
sbírka. Jinak mimo několika 
tisíc panenek má doma tuto 
sbírku maňásků, sbírá kočár-

ky, je členkou klubu betlémářů, 
a samozřejmě má doma i bet-
lémy. Vystavovala na řadě míst 
v republice. Nyní hledá prosto-
ry, kde by bylo možno uspořá-
dat stálou výstavu.“ 

V Domě historie návštěvníci 
uvidí maňásky české, německé, 
bývalého Sovětského svazu. 
Celá výstava je koncipována 
jako procházka převážně čes-
kými pohádkami. „Je to taková 
výborná rodinná výstava pro 
špatné počasí. Rodiče mohou 
vzpomínat na dětství a pro děti 
jsme připravili soutěžní list, 
výstava má dvacet devět zasta-
vení jakoby v různých pohád-
kách a děti plní zadané úkoly, 
odpovídají na otázky k jednot-
livým pohádkám. A nejen děti. 
Jedna skupina seniorek si při 
prohlídce vzala také soutěžní 
listy a vzpomínala na dětství 
a samozřejmě je na konci hod-
ně zajímalo jakou ještě mají 
paměť,“ směje se Valentová. 

Obě výstavy jsou otevřené 
do konce prázdnin. „Snad už 
pak bude vše ´při starém´ a my 
budeme moci připravovat dal-
ší výstavy při normálním ná-
vštěvním provozu,“ končí spo-
lečnou prohlídku.             (šat) 

U „pekla“ se soutěžní otázka týká pohádky „Peklo s princez-
nou“.

Tak tady je pohádka „O veliké řepě“, přibližuje námět uspořá-
dání výstavy Drahomíra Valentová.                     Foto Petr Šatra

Přání dětí z MŠ maminkám
V měsíci květnu jsme si s dět-

mi v projektu „Kde jsem doma 
s rodinou“ povídali o svých 
nejbližších. Hlavně jací jsou  
maminka s tatínkem, kde pra-
cují, kolik máme sourozenců 
a prarodičů. Ke svátku mami-
nek, který je vždy druhou 
květnovou neděli, si děti samy 

připravily přáníčko, zasadily 
bylinku do květníku a dozdobi-
ly barevným tulipánem. A hlav-
ně jsme jim společně natočili 
video – přání s písničkou a tan-
cem. Děkujeme maminkám za 
péči, lásku a trpělivost.

J. Soukupová
ředitelka MŠ Dnešice

VZPOMÍNKA

ZLATÉ SVATBY
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 23. dubna tomu bylo právě 50 let, kdy si v Přešticích řekli 
své ANO manželé

František a Marta Schrimpfovi
a

Jaroslav a Hana Frgalovi.
Do dalších společných let Vám, vážení manželé Schrimpfovi 

a Frgalovi, přejeme především pevné zdraví, nechť Vám život 
přináší jen to krásné, ať jsou Vaše další společně strávená léta 
naplněná spokojeností, optimismem a celkovou pohodou.

PRODAVA KU
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Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Ztracené město 4. díl 
– Třída 1. máje

1. Výřez mapy Přeštic z doby kolem roku  1975, promítnutý do současného leteckého snímku 
Rybovy ulice. Zatímco domy na východní straně Tř. 1. máje stojí více méně dodnes, domy na 
protější straně zcela zanikly.                                                               Zdroj Mapy.cz, foto DHP

4. Zatímco domy č. p. 453 a 656 mezi Palackého a Karlovou 
ulicí dosud stojí, parní pila Karla Hrubého, na níž se dívá-
me a která zabírala prostor za zmíněnými domy až k dnešní 
Kollárově ulici, již zcela zanikla a byla částečně zastavěna 
panelovými domy č. p. 922 a 923–925. Byla to první strojní 
pila v Přešticích, než na opačném konci města postavili bra-
tři Sieglové modernější elektrickou pilu. Karel Hrubý byl za 
německé okupace vězněn za odbojovou činnost podobně jako 
jeho soused autodopravce Antonín Klauber (č. p. 688). Po 
roce 1949 byla pila znárodněna.                             Foto DHP

3. Nároží Tř. 1. máje a ulice V Háječku na pohlednici z počát-
ku 20. století. Jedna z nejstarších a v této podobě již zaniklá 
část ulice. Stýkaly se zde silnice od Plzně a od Nepomuku před 
svým vstupem do města Rybovou ulicí. Proto bylo před domem 
č. p. 187 umístěno vstupní mýto a boží muka (říkalo se zde 
V umučení). Výklenková kaplička byla v roce 1863 zbořena 
a mýto přesunuto dál směrem k parku (plzeňské) a ke dvoru 
Na Jordáně (nepomucké).                                        Foto DHP

6. Na snímku zcela zaniklá (západní) část Tř. 1. máje. Ve 
vzdálenější části původní podoba nároží s Rybovou ulicí  
(č. p. 172), ještě dál charakteristický štít hostince U Popelů 
v Nepomucké ulici. Nejblíže k nám č. p. 175.

                                                                               Foto DHP

5. Novější podoba nároží Rybovy ulice a Tř. 1. máje. V popře-
dí nárožní patrový dům Karla Ročka (č. p. 172), za ním úzký 
dům s trojúhelníkovým štítem č. p. 174 a domy č. p. 175 a 176. 
Za nimi se řada domů lámala dozadu, takže se už mimo záběr 
ocitají č. p. 177–183. Vpravo vidíme část parčíku v prostoru 
mezi zmíněnými domy a silnicí, který tvořil jakési trojúhelní-
kové náměstíčko. Na opačném konci parčíku, u ústí Plzeňské 
ulice, stávala trafika. Domy na snímku byly zbořeny v roce 
1977 a v roce 1978 zde byly postaveny panelové domy č. p. 
1051–1056.                                                              Foto DHP

2. Známý snímek Doušova zahradnictví v popředí (č. p. 336) a tzv. panské vily (č. p. 382) 
v pozadí. Panská vila stála na místě staré panské cihlářské pece, existující již v 18. století. Měs-
to dům od panství odkoupilo a zřídilo zde byty pro své úředníky. Dnes zaniklý důl stál v místě 
volného prostranství u ústí Městského parku. Josef Douša měl v č. p. 336 nejen zahradnictví, 
ale i hostinec U Zeleného stromu, zrušený v roce 1949. Doušův syn František byl za okupace 
vězněn za odbojovou činnost. Dům stál v místě dnešní křižovatky a parkoviště mezi Husovou 
ulicí a Tř. 1. máje.                                                                                                       Foto DHP

Dnes se podíváme na Tř. 1. máje mezi dvěma křižovatkami: Nepomuc-
ké a Rybovy ulice (u Ročků) na jedné straně a Husovy a Palackého 
(u Spoláku) na straně druhé. Než se ve 20. letech 20. století začala 
stavět nová čtvrť podél dnešní Palackého ulice, jednalo se o severní 
okraj města, ještě kolem roku 1800 velmi málo zastavěný. Při prvním 
číslování domů v roce 1771 stál pouze dům na rohu s Rybovou (172) 
a jeden sousední dům (176), zbytek tvořily zahrady. Na protější straně 
stály pouze nárožní domy u dnešní ulice V Háječku, dále u křižovatky 
s Palackého ul. panská cihelna a mezi nimi snad panská chmelnice. 
Nejstarší název ulice z roku 1902 je Svatopluka Čecha (společný název 
s dnešní Nepomuckou), za 1. republiky to byla Rašínova, za války Nepo-
mucká, po válce chvíli Stalinova, než získala dnešní jméno.
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Sluneční hodiny na Přešticku
Sluneční hodiny jsou zařízení 

pro určování času v závislosti 
na zdánlivém pohybu Slunce. 
Sluncem ozařovaný předmět 
vrhá stín a podle aktuální pozi-
ce stínu lze určit čas. Určování 
času je matematicky odvozeno 
z kombinace dvou základních 
pohybů Země a Slunce. Před-
stavují pravděpodobně nejstar-
ší a zároveň i nejvíce rozšířené 
hodiny z přírodních zdrojů. 
Většina typů slunečních hodin 
má číselník od 6.00 hodin až 
po 18.00 hodin.

První sluneční hodiny byly 
sestaveny pravděpodobně již 
před sedmi tisíci lety. V Čes-
ké republice je v současné 
době více než 4300 slunečních 
hodin různých druhů, typů 
a stáří, z toho více než 70 kusů 
na Plzni-jihu. Dle katalogu slu-
nečních hodin se čtyři nachá-
zejí v Přešticích (Kosmonautů 
č. p. 165, Masarykovo náměs-
tí č. p. 144, Poděbradova č. p. 
395, Smetanova č. p., 754), 
dále v Příchovicích, v Žerovi-
cích, Soběkurech, Merklíně, 
Přestavlkách, Pteníně, Hor-
šicích, Újezdě, Radkovicích, 
na zdi kaple v Chlumčanech, 
v Řenčích a dalších obcích. 
Sluneční hodiny také najdeme 
v Dolní Lukavici. Představme 
si je.

Nejstarší se nacházely na 
štítu domku, který patřil ke 
skleníku u domu č. p. 137. Dle 
informací Jaroslava Topinky 
(*1947) hodiny na štít domku 
v roce 1957 namaloval paci-
ent protialkoholické léčeb-
ny (dobřanské pobočky) pan 
Opatrný. Léčebna tehdy byla 
v prvním patře lukavického 
zámku. Paní Marie Turečko-
vá vzpomíná: „Pan Opatrný 
byl velmi výtvarně nadaný, 
dodnes doma máme několik 
jeho obrazů.“ Luděk Strouhal 
vzpomíná: „Ještě v šedesátých 
letech 20. století byl skleník 
vytápěný a uvnitř se nacházel 
exotický fíkovník. Z domku vedl 
po příkrých schodech vstup do 
hodně hlubokých prostor, kde 
začínala či končila podzemní 
chodba. Jaroslav Topinka ml. 
mi vyprávěl, že chodba kupo-
divu nesměřovala k zámku, 
ale ke kostelu. Ale tehdy již 
nebyla průchodná, byla z větší 
části zasypaná.“ Hodiny byly 
naposledy opraveny v roce 
1990. V roce 2004 byla budo-
va u skleníku zbourána, a tím 
zanikly i sluneční hodiny. Dru-
hé sluneční hodiny se nacháze-

ly na zdi hospodářské budovy 
u č. p. 115, která sousedila se 
starou kovárnou. Nainstalo-
val je František Brand (1905- 
-1984), který byl dle pamětníků 
velký kutil a rád zkoušel nové 
věci. Když se na konci 60. let 
20. století bourala kovárna, 
byly strženy i hospodářské 
budovy, a tím navždy zmizely 
i tyto hodiny. Třetí sluneční 
hodiny najdete u domku č. p. 
14 (pod sokolovnou). Během 
70. let minulého století je zho-
tovil Josef Komorous (1925- 
-1996). Stejně jako pan Brand 

byl domácím kutilem a chtěl 
vyzkoušet, zda půjdou. To se 
mu podařilo a hodiny mu dob-
ře posloužily. Nyní je udržuje 
jeho dcera Hana, provdaná 
Burlová, s manželem Fran-
tiškem. Paní Burlová sdělila: 
„Hodiny ukazují čas přesně, 
ale podle zimního času.“ Další 
sluneční hodiny se nacházely 
na štítu domku u Sládkovic 
rybníka č. p. 66 (dříve Grosko-
povi, pak rekreačně Markovi). 

V roce 1981 přišla velká voda, 
která domky poškodila. Když 
byla oprava fasády č. p. 66 
dokončena, nainstaloval chalu-
pář z tzv. „roubenky“ pan Tre-
ml sluneční hodiny, které zdo-
bí štít dodnes. Poslední hodiny 
najdete na štítu domu č. p. 233 

u sýpky v Dolní Lukavici (po 
levé straně při výjezdu do obce 
od Horní Lukavice). Hodiny si 
na svůj dům v roce 2007 nain-
staloval pan Radek Vladař.

Mgr. Eva Horová

Graffiti pro dobrou věc 
Pestrými barvami se zno-

vu rozzáří přeštická loděnice. 
V sobotu 3. července odpoled-
ne se na břehu Úhlavy sjedou 
tvůrci z celé republiky, aby 
ukázali, jak vypadá pořádné 
moderní graffiti. Koná se akce 
„Graffiti pro dobrou věc“, kte-
rou organizátoři znovu spojili 
s pomocí Nadaci pro transplan-
tace kostní dřeně v rámci akce.

Cílem uměleckého útoku ten-
tokrát bude i lávka přes Úhlavu. 
„Vedení města nám opět vyšlo 
vstříc, jednak povolilo pospre-
jovat další kus mostu a jed-
nak nás podpořilo částkou na 
nákup barev,“ říká Eva Med-
ková ze Spolku přátel přeštické 

loděnice. Zkušené tvůrce graff-
iti pozval Marek Hojka, kte-
rý se v loděnici snaží pořádat 
různé akce celé léto. „Zahraje 
tu skvělý DJ stejně jako vloni, 
takže o báječnou atmosféru 
bude postaráno.“

Graffiti pro dobrou věc vlo-
ni přineslo kromě uměleckých 
a hudebních zážitků i přes 30 
tisíc korun pro Nadaci pro trans-
plantace kostní dřeně. “Vybrané 
peníze budou využité na vyšet-
ření těch, kteří se přihlásí do 
národního registru dárců dře-
ně a pomohou zachránit lidské 
životy.,“ připomíná Eva Med-
ková. Počasí je prý domluve-
né☺.                                 (red)

Trnitá cesta k novému 
hřišti Rebcova

Mnozí z vás, kteří máte cestu 
z nádraží kolem školy, jste již 
delší dobu mohli sledovat sta-
vební ruch na hřišti u Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
u budovy 1. stupně v Rebco-
vě ulici. Ruch ustal a my se 
konečně dočkali. V pátek 7. 
května přišel okamžik, kdy 
hřiště bylo slavnostně otevře-
no. Otevření bylo skromné, 
ač cesta k tomuto dni byla 
dlouhá a nejednoduchá. Myš-
lenka kompletní rekonstrukce 
hřiště vznikla už v roce 2008. 
Po dlouhých peripetiích škola 
zadala vypracování projek-
tu  v roce 2013. V roce 2017 
následovala nutná přeložka 
kabelů VN, přeložka telefonů. 
A samozřejmě shánění finanč-

ních prostředků. Delší dobu 
nebyly vypisovány vhodné 
dotační tituly, nebo byla dána 
přednost jiným, větším pro-
jektům. Ale jak se říká, doba 
přeje připraveným, a tak i my 
jsme se dočkali. Město poda-
lo projekt s názvem“ Úprava 
sportovních ploch při ZŠ Jose-
fa Hlávky, Přeštice“ do dotač-
ního programu MMR, získalo 
finanční prostředky ve výši 
1 980 626 Kč. Vlastní zdroje 
města činily 2 036 676 Kč.

V rámci úprav došlo k rozší-
ření celkové plochy hřiště tak, 
aby se zde mohly umístit dvě 
hřiště na košíkovou, hřiště na 
kopanou, házenou, odbíjenou 
či přehazovanou a vybíjenou.

Pokračování na str. 9

CHARITATIVNÍ AKCE 3. 7. 2021 s profesionály, 
na podporu nadačního fondu. 

Přeštická loděnice 
GRAFFITI FEST 5. 7. 2021 pro laickou veřejnost, 

seznámení se s danou výtvarnou technikou. 
Přijďte na obě akce, bude to určitě stát za to.
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Vyjádření paní doktorky MUDr. Anny Urba-
nové ve volném rozhovoru v záležitosti, 
která nás již více než rok obklopuje.

Jaký názor máte z pra-
xe na PCR testy?

Specifita PCR testů je 60 %. 
Sám autor PCR testu nedopo-
ručoval PCR testy k diagnos-
tice, přesto na tom stavíme 
pandemii.
Z pohledu praktického 

dětského lékaře, dá se 
říci celostní medicíny, 
jaký máte názor na sou-
časnou pandemii?

Nikdo nezpochybňuje závaž-
nost onemocnění Covid 19,

ALE...
...jsou zde následující úva-

hy, které vedou minimálně 
k zamyšlení.

Jestliže se holedbáme medi-
cínou založenou na důkazech,
 kde je pak důkaz o nutné vzá-
jemné vzdálenosti lidí (2 m?, 1 
m?)?
 kde je důkaz o pozitivním 
nošení roušky/respirátoru ve 
volném prostoru?
 kde je důkaz o nezávadnosti 
roušek, respirátorů?
 kde je důkaz o bezpečnosti 
vakcín (doba vývoje vakcíny, 
nyní jsme ve 3. fázi testu, tj. 
očkování)?

NAOPAK
 je zde důkaz o snížení satu-
race kyslíku ve vdechovaném 
„vzduchu” z roušky, a tím 
negativního dopadu na dětské 
zdraví a vývoj
 specifita testů je pochybná, 
nicneříkající o infekcitě dítěte
 všechna vládní opatření, čas-
to nelogická, svým dopadem 
snižovala imunitu. Jednalo se o

 roušky, kyslík
 izolovanost
 žádný čerstvý vzduch
 děsení lidí nepravdivými 
(resp. zkreslenými) informace-
mi – počty pozitivních, počty 
nemocných, počty mrtvých na 
Covid–19
 pozitivní motivace nemocnic 
při hospitalizacích nemocných 
– „kovidového pacienta“
 popírání účinku laciných léků 
používaných několik desítek 
let (Isoprinosin, Ivermectin). 
Raději koupíme drahé léky 
– nevadí, že bez studie (Rem-
desvir)

U dětí je průběh Covidu–19 
většinou nezávažný, proto
 netestovat
 nerouškovat
 nemocného poslat domů + 
eventuálně při příznacích tepr-
ve tehdy natestovat
Jaké máte doporučení 

pro naše občany a ob-
čánky?
 Chránit ohrožené – posílení 
imunity.
 Zamyslet se nad mechanis-
mem účinku vakcín!!!
 Je divné, že není možná dis-
kuse, dokonce se odborníkům 
s opačným než mainstrea-
movým názorem doporučuje 
mlčet.
ZÁVĚREM lze konsta-

tovat, že celá koronavi-
rová pandemie je více 
pol it icko–ekonomic-
ká záležitost, která má 
bohužel velký negativní 
dopad na lidi.

5. 6. SO: KULTURNĚ 
POCHODOVÝ DEN
TRASA: Cesta do hlubin naší 
duše aneb Celý den se jenom 
smějem.
Překvapení – senioři ve výho-
dě. Sebou fotografie rodinné, 
školní, z dětství a jiné + 100 
korun.
(14 km)
12. 6. SO: PRAMEN 
ÚSLAVY
TRASA: Čiháň – pramen 
Úslavy – Lukoviště – Mlázo-

vy – Jindřichovice – Střítěž 
– Malonice
(12 km)
19. 6. SO: KOLEM VEJ-
PRNICKÉHO POTOKA
TRASA: Vejprnický potok 
– zámecký park Křimice – 
kolem řeky Mže
(14 km)
26. 6. SO: PLZEŇ-DOUB-
RAVKA – CHRÁST
TRASA: Doubravka – Chloumek 
– Bukovec – Zábělská – Chrást
(12 km)

Sborník Pod Zelenou 
Horou slibuje zajímavé 
čtení

Úvod letošního druhého 
vydání vlastivědného sborníku 
je věnován tématu, které bylo 
zpracováno vůbec poprvé, a to 
místnímu periodickému tisku 
v Přešticích. Čím více člověk 
ví o místě, ve kterém žije, tím 
více je ochoten pro ně udělat. 
I tak by se dala vyjádřit myš-
lenka, proč vznikaly a stále 
ještě vznikají místní zpravo-
daje či noviny, byť pro někte-
ré může platit, že mají jepičí 
život. Přes naši zahlcenost 
informacemi z digitálních sítí 
může být někdy úlevou to, že 
se lze kdykoliv vrátit k psa-
nému slovu z dávné i docela 
nedávné minulosti. Příspě-
vek mapuje nejstarší známé 
tituly a končí v současnosti 
s vědomím, že zcela určitě 
není vyčerpávající. Nenajdou 
naši čtenáři doma ještě nějaké 
materiály tohoto druhu? 
O překvapivém nálezu mincí 
z třicetileté války v kdysi chu-
dičké a nevýznamné vesničce 
Kloušov u Merklína v roce 
1937 podává zprávu historik 
Západočeského muzea v Plzni 
PhDr. Miroslav Hus. Objekt 
dnes neudržovaného zámku 
v Měčíně se vzácnou a ojedi-
nělou sgrafitovou výzdobou by 

díky své zajímavé historii zcela 
určitě zasloužil větší pozornost 
a údržbu. Seznamte se s ním! 
Proč je zrovna hlava divočá-
ka spojována se Štěnovicemi, 
a navíc s Kosmovou i Dalimilo-
vou kronikou? Snad právě toto 
vypravování dalo Aloisi Jirás-
kovi podnět k pověsti o siláku 
Bivojovi ve Starých pověstech 
českých. Když má obec poš-
tovní úřad, už to není jen tak 
ledajaká ves, konstatuje o poš-
tě ve Štěnovicích PhDr. Ale-
na Vlčková, která je autorkou 
i předcházejícího příspěvku. Sté 
výročí od narození jihočeského 
rodáka P. Bohuslava Marouše 
je věnováno statečnému kně-
zi – skautovi, zapojenému do 
protikomunistického odbo-
je. Zaplatil za to dlouholetým 
vězněním. Když se v r. 1968 
mohl vrátit k výkonu kněžské-
ho povolání, působil několik let 
jako farní administrátor v Dolní 
Lukavici a Řenčích. Dodnes na 
něj místní vzpomínají. A závě-
rečné Klípky kolem podběráků 
jsou záznamem autentických 
vzpomínek předválečných 
přeštických rybářů na přího-
dy kolem Úhlavy v oblíbené 
„džungli“ pod sladovnou.

Věra Kokošková

Sborníky Pod Zelenou horou lze zakoupit 
v TIC Přeštice, v Domě historie Přešticka 

nebo na eshopu www.tic-prestice.cz 
Na webu KKC www.kzprestice.cz 

naleznete anotace k jednotlivým číslům. 
(red)

Projekt „Otevřená zahrada 
– rozšíření školní zahrady 
ZŠ Merklín“

Projekt je zaměřen na 
rozvoj environmentálního 
vzdělávání a výchovy žáků 
školy a dalších návštěvní-
ků školní zahrady. Tento cíl 
bude realizován rozšířením 
stávajícího mobiliáře školní 
zahrady a pořízením výuko-
vých pomůcek, které zlepší 
možnosti výuky ve venkov-
ním prostředí (přírodopis, 
zeměpis, fyzika, svět práce, 
výtvarná výchova).

Během projektu na školní 
zahradě bude realizováno: 
vyvýšené záhony, naučná 
stezka, výsadba dřevin a bylin, 
výukové pomůcky pro ven-
kovní aktivity, rozšíření stá-
vajícího zázemí pro vyučovací 
hodiny.
Realizace projektu
Únor 2020 – listopad 2021

Financování projektu
Celková schválená výše pro-

jektu je 296 263 Kč.
Na financování se bude podí-

let dotace SFŽP (Státní fond 
životního prostředí) částkou 
249 273,55 Kč a zřizovatel 
částkou 43 989,45 Kč.
Čerpání rozpočtu
V současné době je již 

objednáno mimo jiné: zahrad-
ní nářadí, vodní čerpadlo, 
dalekohledy, binolupy, lupy, 
pinzety, barometr, teploměr, 
srážkoměr, vlhkoměr, literatu-
ra k výuce, smykačky a další.

Během následujících měsíců 
bude pořízeno: rostliny, vyvý-
šené záhony, informační pane-
ly, školní tabule, biotopový 
prvek – hadník, mulč, listnatý 
strom aj.
Udržitelnost projektu je 3 roky.

I/27 Horní Lukavice – Přeštice
V úterý 1. 6. bude zahájena 

další z letošních plánovaných 
oprav, a to oprava silnice I/27 
Horní Lukavice – Přeštice.

Stavebními úpravami projde 
úsek od napojení budované 
přeložky Šlovice – Přeštice 
na silnici I/27 až po křižovat-
ku s místními komunikacemi 
Průmyslová a Na Chmelnicích 
v Přešticích. Celková délka 
opravované trasy je téměř 1,8 
kilometru.

Během opravy bude odfré-
zováno stávající asfaltové 
souvrství vozovky. Provedeny 
budou lokální opravy, budou 
strženy krajnice, pročištěny 
příkopy a opraveny hospo-
dářské sjezdy. Následně bude 
provedena pokládka nové pod-
kladní, ložní a obrusné vrstvy 
vozovky. Součástí opravy je 
dále i rekonstrukce propustku 
v řešeném úseku.

Kvůli úplné rekonstruk-
ci tohoto úseku komunika-
ce a nutnosti dodržení bez-
pečnosti silničního provozu 
a bezpečnosti pracovníků na 
staveništi bude silnice I/27 
ve směru od Přeštic do Plzně 
uzavřena po celou dobu trvá-
ní stavebních prací. Objízd-
ná trasa v tomto směru bude 
vedena přes Dolní Lukavici. 
Vzhledem k vysoké intenzitě 
dopravy, kdy místem projede 
více než 16 tisíc vozidel den-
ně se jedná o nejbezpečnější 
možné řešení.

Opravu, která je plánovaná 
na 90 dní, bude pro Ředitelství 
silnic a dálnic provádět spo-
lečnost Silnice Klatovy a. s. 
Ta uspěla ve výběrovém řízení 
s cenou realizace stavby 20,6 
mil. Kč bez DPH.

Mgr. Adam Koloušek

Dokončení ze str. 8
Součástí je i 60metrová dráha 

na sprint a doskočiště na skok 
daleký. Součástí jsou i fitness 
prvky a prvky pro posilová-
ní. Celé hřiště má moderní, 
zdravotně přívětivý sportovní 
povrch. I to je jeden z důvodů, 
proč byla zkratka přes hřiště 
uzavřena. Ale hlavní důvo-
dy byly bezpečnostní. Dříve 
bylo běžné, že ač zkratka byla 
v době vyučování uzavřena, 
veřejnost ji využívala, při 
hodinách a venkovních akti-
vitách žáků ohrožovala sebe 
i žáky. V současnosti, s více 
jak rok trvající situací a růz-
nými omezeními, je uzavření 
průchodu ještě více odůvod-
nitelné.

Za každým projektem stojí 
určití lidé. Chtěl bych podě-
kovat panu starostovi Mgr. 
Karlu Naxerovi a místosta-
rostovi Marku Krivdovi za 

výbornou součinnost města 
se školou, paní Bc. V. Altman 
Kafkové za celou administraci 
projektu, Ing. Milanu Havlíč-
kovi za dozorování i návrhy 
technických vylepšení během 
stavby a v neposlední řadě fir-
mě Vysspa Sports Technology 
s. r. o, panu P. Winkelhöfero-
vi a stavbyvedoucímu panu  
R. Škůrkovi, která celou úpravu 
hřiště realizovala. Na realizaci 
se podílelo mnoho dalších lidí, 
bez nichž by se projekt nerea-
lizoval.

Škola společně s Městem 
Přeštice, jako zřizovatelem, 
realizovala další projekt, který 
má za cíl zlepšovat podmínky 
pro žáky naší školy i zájmové 
aktivity dětí. A jen přání na 
závěr. Ať prostor slouží pouze 
k aktivitám, ke kterým je určen, 
a nestává se cílem vandalů.    

Mgr. Petr Fornouz 
ředitel

Trnitá cesta k novému... 

Projekt „Úprava sportovních ploch při ZŠ Josefa Hlávky, 
Přeštice“ byl realizován za přispění prostředků státního roz-
počtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Zlaté okamžiky  preštického fotbalu
                                                                                – 100 let

Vítězství v přeboru a postup 
do divize 1987-1988

Před zahájením sloučeného 
krajského přeboru vedení klu-
bu, trenéři i hráči uvažovali 
reálně a pomýšleli na umístě-
ní v horní polovině tabulky. 
Fanoušci si přáli vidět pohled-
ný fotbal stejně jako v minulé 
sezoně. Přeštické mužstvo však 
příjemně překvapilo a předčilo 
všechna očekávání. Na úvod 
přejelo 4:1 Horšovský Týn po 
výkonu, který snesl nejpřís-
nější měřítko. Ve druhém kole 
se představilo v Plzni na půdě 
juniorky Škody, která měla od 
vedení jediný úkol: postoupit 
do divize. V utkání také roli 
favorita naplnila a zvítězila 
4:1. Příliš velký odpor Přeštice 
rozhodně nekladly. Kdyby po 
tomto duelu někdo prohlásil, 
že přeštický celek nakonec 
postoupí do divize, byl by zřej-
mě považován za fantastu.

Jenže mužstvo se excelentně 
rozjelo. Z přehledu výsledků 
je vidět, že vyhrálo čtyři zápa-
sy za sebou, a to se soupeři, 
kteří byli považováni za silné. 
Úspěchy vynesly tým na prů-
běžné druhé místo za horkým 
favoritem soutěže – junior-
kou Škody. V sedmém kole 
však Přeštice narazily, doma 
a tvrdě. Přijelo zatím nevýraz-
né mužstvo plzeňské ČSAD 
a podle postavení v tabulce 
měli domácí vyhrát. Utkání 
se hrálo za vytrvalého lijáku 
a těžký terén přeštickým bor-
cům rozhodně nesvědčil. Hos-
té dobře bránili, Tomíček se 
Zahálkou, kteří v předchozích 
zápasech řádili, byli najednou 
neviditelní. Výsledkem byla 
nečekaná porážka 1:3. „Přeš-
tice měly více ze hry, ale pro-
dukovaly tentokrát fotbal bez 
nápadu a myšlenky,“ uvedly 
noviny.

Následovala porážka 2:3 
v Chebu s výbornou Lokomoti-
vou, ale potom se mužstvo opět 
nastartovalo a do konce podzimu 
neztratilo ani bod, když vyhrálo 
pět zápasů za sebou. Překvapi-
vě výborné výkony gradovaly 
v předposledním podzimním 
kole v domácím mači s RH 
Domažlice. Přeštice zvítězily 
vysoko 6:2, a o tom, jaký hrá-
ly fotbal, se obdivně rozpovídal 
i Nový život. „Od úvodního 
hvizdu předváděli domácí fotbal 
plný hravosti, technické vyzrá-
losti, krásných, ale i účelných 
kombinací často na jeden dotek, 
a to vše umocňovali pohotovou 
střelbou. Nastříleli šest pěkných 
branek, a to ještě celou řadu 
příležitostí nevyužili. Připomeň-
me si gól na 3:0, který by mohl 
aspirovat na televizní gól měsí-
ce: po krásné kombinaci celého 
útoku a přesném centru z pravé 
stany Zahálka střílel hlavou 
prudce do šibenice. Všichni 
hráči v domácím dresu podali 

zodpovědný výkon plný nasa-
zení. Zvlášť velmi dobře hrál 
opět útok ve složení Zahálka 
– Tomíček – Matík. Dravý 
Zahálka byl opět nejrychlejším 
hráčem na hřišti, Tomíček by 
mohl důraz a bojovnost roz-
dávat a technický Matík přidal 
tentokrát i na odvaze a průboj-
nosti.“

V posledním kole podzi-
mu bylo na programu derby 
Stod-Přeštice, které favori-
zovaní hosté na půdě posled-
ního týmu zvládli a vyhráli 
2:1. Před zimní přestávkou to 
znamenalo získaných dvacet 
bodů a první místo s jednobo-
dovým náskokem před ZČE 
a dvoubodovým před junior-
kou Škodovky. V Přešticích se 
začíná hovořit o divizi. Zatím 
potichu, ale mužstvo absolvo-
valo tvrdou zimní přípravu. 

Před jarem kádr posílili Josef 
Kožíšek z plzeňské Škody 
a Jaroslav Levý z Lokomotivy 
Plzeň. V průběhu přípravného 
období však na delší dobu one-
mocněl trenér Stanislav Trnka. 
Na lavičce ho nahradil úspěš-
ný mládežnický trenér Josef 
Mastný.

Generálkou na jarní mis-
trovské boje bylo utkání  
1. kola Českého poháru v Plz-
ni proti Slavii. Na dnes již 
neexistujícím škvárovém hři-
šti u papírny došlo k překva-
pení. Vedoucí celek krajského 
přeboru sice v poločase vedl 
1:0 gólem Andrleho, ale po 
přestávce domácí tým, hrající 
o soutěž níže, výsledek oto-
čil a překvapivě zvítězil 2:1. 
Vyřazení z poháru po nevýraz-
ném výkonu bylo pro Přeštice 
varováním před mistrovským 

jarem. Zvláště když měl lídr 
tabulky těžké vylosování.

Jaro bylo v podání Přeštic 
pro mužstvo i stále početnější 
fanoušky nesmírně dramatické. 
Mělo se začínat v Horšovském 
Týně, ale nestalo se tak, neboť 
hrací plocha byla nezpůsobilá 
ke hře a utkání bylo odloženo. 
Takže jarní premiérou se stalo 
domácí třaskavé utkání s juni-
orkou Škody Plzeň. Boj o prv-
ní místo a postup do divize 
hned na úvod! Tráva byla pod-
máčená, hrálo se na vedlejší 
škváře, kterou obklopilo 400 
diváků. Sledovali od začátku 
až do konce dramatický souboj 
a osm gólů. Na obou stranách 
se střídal útok za útokem, prim 
měla u obou týmů ofenzíva. 
Jirka Zahálka otevřel skóre, 
domácí vedli 1:0, ale škodo-
váčtí mladíci stav rychle otoči-
li na 1:2. Další dva góly padly 
během jediné minuty: Zahálka 
vyrovnal, vzápětí nejlepší hráč 
na hřišti Nicklas zajistil hos-
tům opět vedení. Nechat to tak 
nemínil opět Zahálka a ještě 
do přestávky završil svůj hat-
trick – 3:3.

Drama pokračovalo i po pře-
stávce, přestože už oba cel-
ky hrály opatrněji. Juniorka 
získala opět vedení a k výhře 
měla opravdu blízko. Ještě pár 
minut před koncem vedla 4:3, 
ale Přeštice se vzchopily k vel-
kému závěrečnému náporu. 
Penalta, a po odraženém míči 
vyrovnává Ježek na koneč-
ných 4:4. Spravedlivý výsle-
dek. Přestože přeštičtí borci 
doma nevyhráli, noviny je 
opět chválily. „Juniorka Ško-
dovky má jediný výkonnostní 
úkol a tím je postup. Utkání 
mělo strhující tempo, bylo 
líbivé a plné zvratů. Přeštice 
zaslouží pochvalu za skuteč-
nost, že s výrazně posíleným 
soupeřem, který měl jediný cíl 
– získat dva body – držely sta-
tečně krok.“

V Mariánských Lázních 
potvrdil Zahálka momentál-
ní skvělou střeleckou formu, 

vstřelil čtyři góly, další při-
dal Kriegelstein a Přeštice si 
vezly domů výhru 5:2. Jenže 
v odloženém utkání v Horšov-
ském Týně nasadili domácí 
na kanonýra hostů osobního 
strážce, který se od Zahál-
ky nehnul ani na krok a brá-
nil ho i za cenu faulů. Navíc 
domácím zachytal výborně 
Pavel Steiner, který se potom 
brzo objevil v dresu Přeštic, 
a výsledkem byla bezbranková 
remíza. Doma proti Spartaku 
Chodov nastoupil přeštický 
tým bez nemocných záložníků 
Kmocha a Kožíška, což se na 
hře mužstva projevilo, přesto 
dokázalo vyhrát 2:1.

Další duel v Plzni na ZČE 
byl velice důležitý. Oba cel-
ky hrály o postup a čekalo se, 
jak si domácí obrana, která 
byla nejlepší v soutěži, poradí 
s přeštickým útokem, ten zase 
nastřílel v přeboru nejvíc gólů. 
Přestože hosté měli problémy 
se sestavou, například útočník 
Tomíček musel nastoupit na 
postu stopera (a zahrál vel-
mi dobře), předvedli výbor-
ný technický a kombinačně 
téměř dokonalý fotbal. I po 
tolika letech je dobré si připo-
menout, jak v jednom z rozho-
dujících bojů o postup padaly 
branky. 10. minuta: Zahálka 
s Matíkem dokonale vyšacho-
vali domácí obranu a Matík 
do prázdné branky – 0:1,  
39. minuta: Kožíšek umís-
těnou střelou z dálky – 0:2,  
49. minuta: Kriegelstein pro-
střelil bombou z dvaceti met-
rů brankáře – 0:3, 60. minuta: 
Andrle z penalty za faul bran-
káře na pronikajícího Matí-
ka – 0:4. V 72. minutě padla 
nejkrásnější branka utkání, 
po přesném centru z pravé 
strany Kožíšek prudce hlavou 
do šibenice – 0:5. Domácí jen 
snížil na konečných 5:1 pro 
Přeštice.

Teď už nikdo nepochyboval 
o tom, kdo je v krajském pře-
boru nejlepší, ale pozor! Ve 
hře o postup bylo stále ještě 

několik celků. Mezi nimi i Jis-
kra Aš, která v dalším kole 
přijela do Přeštic. Domácí 
borci si možná mysleli, že to 
bude hladká záležitost, vždyť 
na podzim v Aši vyhráli jasně 
4:1, ale tvrdě narazili. Hrálo se 
za deště a kluzký trávník lídru 
tabulky opět nesvědčil, pro-
hrál hladce 0:3! Hosté dobře 
bránili a dokázali třikrát ude-
řit z brejků. Nečekaná ztráta 
nahlodala sebevědomí Přeštic 
v takové míře, že v dalších 
čtyřech zápasech nedokáza-
ly vyhrát a braly vždy jen po 
bodu za nerozhodné výsledky. 
Remízy na ČSAD a v Tacho-
vě se daly pokládat za zisk, 

ale domácí s chebskou Loko-
motivou naopak za ztrátu.

Stále ještě živilo postupové 
naděje několik mužstev, a to, že 
se usilovně pracovalo i v záku-
lisí, dokázal průběh posledního 
remízového střetnutí Přeštic 
v Bolevci. I přes předchozí 
ztráty stále ještě přeštický lídr 
tabulky vedl po dvou gólech nej-
lepšího hráče na hřišti Tomíč-
ka po hodině hry 2:0, domácí 
však snížili a čtvrt hodiny před 
koncem z nesmyslně nařízené 
penalty vyrovnali na koneč-
ných 2:2. O tom, co se dělo na 
hřišti na Prokopávce napsaly 
i noviny: „Domácím prakticky 
o nic nešlo, ale zřejmě bojova-
li za juniorku Škodovky. Hráli 
jako lvi, ale tvrdost přeháněli, 
což zraněním odnesli bran-
kář Langmajer, dále Kripner 
a Kriegelstein. Přeštice byly 
rozhodně fotbalovějším celkem 
a po zásluze vedly 2:0. Domá-
cí se však nevzdali a vyrovnali 
na 2:2. Samostatnou kapitolou 
však byla trojice rozhodčích 
v čele s hlavním Lecjaksem 
z Běšin. Od počátku připustil 
ze strany domácích zastrašují-
cí hru a v závěru silně ovlivnil 
výsledek. Penaltu, z které Bole-
vec vyrovnal, viděl asi jen on, 
a tři minuty před koncem ne-
uznal Přešticím regulérní třetí 
branku. 

Pokračování na str. 11

Dne 24. srpna 1987. Přeštice – Internacionálové Československa 4:8. Na společném fotu sto-
jící zleva Antonín Kmoch, Michal Hodan, Zdeněk Nehoda, Pavel Andrle, František Štambacher, 
Stanislav Kripner, Josef Jeslínek, Jaroslav Kriegelstein ml., Jaroslav Matík, Milan Dvořák, Jiří 
Jaroš, Luděk Macela, Pavel Kouba, Pavel Stratil, Ladislav Langmajer, Josef Vojta, Oldřich Rott, 
sedící zleva Vladimír Ježek, Ivo Baumruk, Jiří Zahálka, Pavel Benedikt, František Knebort, Miro-
slav Fořt, Josef Jurkanin, Bohumil Smolík, Josef Jelínek, František Veselý, Jan Štolba.

 kronika SK Přeštice

Přeštice před utkáním s internacionály Československa v roce 
1987. Stojící zleva masér Ladislav Hradecký, Antonín Kmoch, 
Josef Jeslínek, Jaroslav Kriegelstein ml., Jiří Jaroš, Jaroslav 
Matík, Stanislav Kripner, Pavel Andrle, Miroslav Fořt, trenér 
Stanislav Trnka, vedoucí mužstva Václav Krýsman ml., předseda 
Jiří Kuželík, sedící zleva Vladimír Ježek, Michal Hodan, Pavel 
Benedikt, Jiří Zahálka, Ladislav Langmajer, Jan Štolba, Ivo Bau-
mruk.                                                              kronika SK Přeštice

Krajský přeborník 1988 přebírá medaile.   kronika SK Přeštice

Tablo žáků, kteří v sezoně 1987-1988 vyhráli pod vedením tre-
néra Jiřího Brady krajskou soutěž a postoupili do krajského pře-
boru.                                                                  archiv TJ Přeštice
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Výsledky v krajském přeboru v sezoně 1987-1988:

TJ Přeštice - Horšovský Týn 4:1 (2:0, Tomíček, Zahálka, Kmoch, 
vlastní)
Škoda Plzeň junioři - Přeštice 4:1 (2:0, Zahálka z PK)
Přeštice - Mariánské Lázně 2:0 (0:0, Kriegelstein, Tomíček)
Spartak Chodov - Přeštice 1:2 (1:0, Zahálka, Matík)
Přeštice - ZČE Plzeň 2:0 (0:0, Tomíček, Zahálka)
Jiskra Aš - Přeštice 1:4 (1:1, Matík 2, Tomíček, Zahálka)
Přeštice - ČSAD Plzeň 1:3 (1:2, Štolba)
Lokomotiva Cheb - Přeštice 3:2 (2:0, Andrle z PK, Zahálka)
Přeštice - UD Tachov 3:1 (1:1, Kriegelstein, Kmoch, Tomíček)
Přeštice - Bolevec 3:2 (2:1, Zahálka, Kriegelstein, Kmoch)
Tatran Chodov - Přeštice 1:4 (1:2, Kriegelstein, Tomíček, Štolba, 
Zahálka)
Přeštice - RH Domažlice 6:2 (3:0, Zahálka 3, Matík, Tomíček, 
Andrle)
Stod - Přeštice 1:2 (0:1, Tomíček, Kriegelstein)
Horšovský Týn - Přeštice 0:0
Přeštice - Škoda Plzeň junioři 4:4 (3:3, Zahálka 3, Ježek)
Mariánské Lázně - Přeštice 2:5 (1:1, Zahálka 4, Kriegelstein)
Přeštice - Spartak Chodov 2:1 (2:0, Zahálka, Tomíček)
ZČE Plzeň - Přeštice 1:5 (0:2, Kožíšek 2, Kriegelstein, Andrle 
z PK, Matík)
Přeštice - Jiskra Aš 0:3 (0:1)
ČSAD Plzeň - Přeštice 1:1 (0:0, Kožíšek)
Přeštice - Lokomotiva Cheb 1:1 (0:1, Benedikt)
UD Tachov - Přeštice 1:1 (1:0, Zahálka)
Bolevec - Přeštice 2:2 (0:1, Tomíček 2)
Přeštice - Tatran Chodov 5:0 (0:0, Zahálka 2, Kožíšek, Tomíček, 
Kmoch)
RH Domažlice - Přeštice 1:2 (0:2, Matík, Kmoch)
Přeštice - Stod 1:5 (0:4, Tomíček)

Dokončení ze str. 10 
Zřejmě i v nejvyšší soutěži 

kraje sehrává v rozhodujícím 
závěru svoji úlohu zákulisí.“

Do konce chyběla poslední 
tři kola. Přeštice měly před 
sebou domácí utkání s Tatra-
nem Chodov, který byl v tabul-
ce na posledním místě, potom 
cestu do Domažlic a na závěr 
domácí duel se zachraňují-
cím se Stodem. Aby dosáhly 
vytoužené mety, musely začít 
konečně vyhrávat. Ale před 
soubojem s Chodovem byly 
starosti. Čtyři hráči zranění 
v Bolevci nemohli nastoupit 
a do branky se musel posta-
vit již 47letý Milan Baninec. 
Obavy o výsledek panova-
ly celý první bezbrankový 
poločas, teprve po přestávce 
si vedoucí mužstvo tabulky 
zařádilo a začalo střílet jeden 
gól za druhým. Konečných 
5:0 bylo pro hosty ještě milo-
srdných.

Před předposledním kolem 
v Domažlicích bylo jasné, že 
pokud Přeštice zvítězí, první 
místo už jim nemůže unik-
nout. Bez ohledu na výsle-
dek v posledním kole. Jenže 
domácí RH potřebovala získat 
alespoň bod, aby se v soutěži 
zachránila. Výkon hostujícího 
favorita oplýval sebevědomím, 
a přestože nastoupil opět v tro-
chu improvizované sestavě, 
vedl k zaslouženému vítězství. 
První gól vstřelil po čtvrthodi-
ně Matík, gól do šatny zavěsil 
krásnou ranou z voleje Kmoch 
a domácím vojákům se poda-
řilo v závěru jen snížit na 2:1 
pro Přeštice. Utkání končilo 
za jásotu hostujících fanouš-
ků. Po třiceti letech a podruhé 
v historii byly Přeštice v divi-
zi! Po náležitých oslavách 
mužstvo sice v posledním kole 
prohrálo doma se Stodem 1:5, 
ale na celkovém úspěchu to nic 
nezměnilo. Přeštice vyhrály 
krajský přebor s pětibodovým 
náskokem.

Sluší se vyjmenovat celý 
hráčský kádr, který se o postup 
do divize zasloužil: Ladi-
slav Langmajer ml., Michal 
Hodan, Josef Kožíšek, Bohu-
slav Tomíček, Pavel Andr-

le, Jaroslav Kriegelstein, 
Stanislav Kripner, Miroslav 
Fořt, Jaroslav Levý, Antonín 
Kmoch, Jan Štolba, Jaroslav 
Matík, Jiří Zahálka, Pavel 
Benedikt, Vladimír Ježek, Jiří 
Míšek. Realizační tým: trenéři 
Josef Mastný, Stanislav Trn-
ka, vedoucí mužstva Václav 
Krýsman ml., masér Ladislav 
Hradecký. Nejlepším střelcem 
byl Jiří Zahálka, který do sítí 
soupeřů zavěsil 22 mistrov-
ských gólů, což byla třetina 
branek nastřílených v přebo-
ru!

Aby té slávy nebylo v Přeš-
ticích málo, z velkého úspě-
chu se radovalo i B mužstvo, 
které vyhrálo okresní přebor 
s náskokem jednoho bodu 
před Sokolem Merklín, stalo 
se přeborníkem okresu Plzeň- 
-jih a postoupilo do I. B tří-
dy. Postup zajistili tito hráči: 
Milan Baninec, Josef Jindřich, 
Marek Kindl, Jiří Jaroš, Petr 
Křepelka, Tomáš Benedikt, 
Josef Fořt, Zbyněk Šrámek, 
Pavel Bešta, Ivo Baumruk, 
Václav Bažant, Jiří Míšek, 
Václav Zahálka. Úspěšný tým 
trénoval Jiří Kolena a vedou-
cím byl František Král. Starší 
dorostenci skončili v krajské 
soutěži na pátém místě, mladší 
dorost byl v okresním přeboru 
devátý. Mimořádného úspěchu 
dosáhla i družstva žáků. Starší 
vyhráli krajskou soutěž, mlad-
ší okresní přebor, a oba celky 
postoupily do krajského pře-
boru.

Událostí sezony byl také start 
internacionálů Českosloven-
ska, kteří před návštěvou 1600 
diváků předvedli výborný 
výkon a první mužstvo Přeš-
tic porazili 8:4. Představili se 
hráči Kouba, Dvořák, Štam-
bacher, Jurkanin, Smolík, Voj-
ta, Rott, Nehoda, Fr. Veselý, 
Macela, Stratil a Knebort. Za 
Přeštice stříleli góly Zahálka 
2, Ježek a Kriegelstein.

V závěru roku 1987 zasáhla 
klub smutná událost. Ve věku 
71 let zemřel významný funk-
cionář klubu a také předseda 
MNV Karel Rauner, který byl 
v letech 1975-1984 u kormidla 
přeštického fotbalu.

Přeštice v sezoně 1987-1988 vybojovaly po třiceti letech opět divi-
zi. Stojící zleva masér Ladislav Hradecký, Josef Kožíšek, Michal 
Hodan, Bohumil Tomíček, Pavel Andrle, Jaroslav Kriegelstein 
ml., Stanislav Kripner, Miroslav Fořt, Jaroslav Levý, Ladislav 
Lamgmajer, vedoucí mužstva Václav Krýsman ml., sedící zleva 
Antonín Kmoch, Jan Štolba, Jaroslav Matík, Václav Bažant, Jiří 
Zahálka, trenér Stanislav Trnka, předseda oddílu Jiří Kuželík, 
zastupující trenér Josef Mastný, Pavel Benedikt, Vladimír Ježek. 
                                                                       kronika SK Přeštice

Fotbalový oddíl 
TJ Přeštice – nábor hráčů
FO TJ Přeštice z. s. 
hledá

NOVÉ TALENTOVANÉ HRÁČE
ve věku od 6 do 10 let
(nar. 2011–2015)

Své malé fotbalisty a fotbalistky přiveďte na trénink na fotbalo-
vém stadionu v Přešticích každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin 
do 18.00 hodin.
Dětem zajišťujeme kvalitní tréninkovou přípravu vč. regenerace 
přímo v zázemí tribuny fotbalového stadionu (sauna, vířivka), 
pravidelná zimní a letní soustředění, účast na velkém množství 
turnajů. Pro nové hráče máme připravený dárkový balíček.

Více informací na www.fotbalprestice.cz
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PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 1900 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 200 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 20. v měsíci KKC Přeštice.
E-mail: miskova@prestice-mesto.cz
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno Ministerstvem kultury MK ČR E 12330.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce nezodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

Tým místních hokejových nadšenců využil první možnou příležitost a sešel se po dlouhé době v kompletní sestavě k prvnímu tréninku. Přeštičtí hokejisté 
naskočili na led v aréně plzeňských Indiánů, kde se rovnou představili v nových dresech. Na prsou hrdě nesou znak města Přeštice. ,,Velice si vážíme pod-
pory, kterou nám město poskytuje. Milujeme sport, který měl v Přešticích dlouhou tradici, a my na ni chceme navázat. Hokej nás motivuje k pohybu a dává 
nám příležitost na sobě makat. Naši radost ze znovuotevřených sportovišť přejeme všem,“ podotkl jeden z hráčů a přeštických rodáků Jan Linhart.

                                                                                                                                                                                                    Text (red), foto Patrik Pátek

Martin Knopf 
fotbalový oddíl TJ Přeštice


