
P o z n a l 
jsem jej 
více v roce 
2014, kdy 
kandidoval 
za ODS 
v komu-
n á l n í c h 

volbách do zastupitelstva Přeš-
tic. Ta se stala koaličním part-
nerem a je jím doposud. Již 
během našich prvních setkání 
mi nabídl tykání, které jsem 
velice rád přijal. Olda se tehdy 
zapojil do stávajících i nových 
struktur samosprávy města. 
Stal se platným a aktivním čle-
nem komise koncepce a roz-
voje a komise Zdravého města 
Přeštice. Zde se během svého 

působení vždy s ostatními čle-
ny dělil o bohaté zkušenosti 
získané během jeho politické 
kariéry (po listopadu 1989 se 
stal poslancem sněmovny za 
Občanské fórum, následně 
pak za ODS), ale získané též 
poznáváním naší republiky 
i států sousedních.

Olda ovládal dokonale něm-
činu a byl pro nás nezastupi-
telným partnerem při komu-
nikaci s přáteli z bavorského 
Nittenau. Na vzniku a rozvoji 
tohoto přátelství se podílel 
celých 28 let a získal si prá-
vem patřičnou úctu u všech 
tří starostů, kteří se ve vede-
ní Nittenau během té doby 
vystřídali. Jeho přínos při 

organizaci oslav 25. výročí 
našeho česko-německého přá-
telství, jejichž součástí byly 
oboustranné návštěvy našich 
měst a zavěšení nového Zvonu 
přátelství v chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie byl napro-
sto zásadní. Bez jeho pomoci 
s korespondencí, organizací 
i osobní účasti by akce zcela 
určitě neproběhly hladce a tak 
úspěšně. Musím podotknout, 
že vše výše uvedené Olda 
zvládal perfektně s nadhledem 
i humorem. Vybavuji si desít-
ky vtipů, které jsme slyšeli ve 
verzích německých i českých.

Olda i se svojí manželkou 
Zdeňkou byli velice společenští 
a výborní tanečníci. Nevyne-

chali žádný z městských plesů 
a na parketě byli vždy první. 
Velmi často jsme spolu též řeši-
li záležitosti Skočic, kde Olda 

s rodinou žil, které miloval 
a nepřetržitě se je snažil všemi 
způsoby zvelebovat. 

Kam poje-
dete letos 
na dovole-
nou, jestli 
pojedete?

Pojedu do tuzemska, a když 
to vyjde, tak i do Švýcarska do 
hor. 
Kam přesně, jestli to 

není tajemství?

Kamkoliv do Alp, oblíbe-
né místo nemám.  U nás do 
východních Čech, chystá se 
tam dcera, tak pojedu s ní. 
Myslíte si, že v Čechách 

zůstane letos hodně lidí?
Vzhledem k tomu, jak kom-

plikovaná je cesta do zahrani-
čí, tak ano.

Mně to moc komplikované 
nepřipadá. Buď máte očko-
vání, nebo test a jedete.

Mně se to tak jednoduché 
rozhodně nezdá, když slavný 
CovidPass začne fungovat od 
července. Jestli vůbec. Sezo-
na v cestovním ruchu začíná 
v květnu a trvá do října, takže 
to mělo začít platit dříve.

Jakou to má souvislost 
s CovidPassem? Já moc 
nevidím rozdíl v tom, zda 
pojedu s ním nebo bez něj.
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ODPADOVÉ
HLÁŠENÍ

MÍSTOSTAROSTY

Mizerné vyhlídky

Vážení čtenáři,
téma odpa-

dového hospo-
dářství se na 
stránkách Přeš- 
tických novin 
objevuje pra-

videlně a často. Přesto se uka-
zuje, že přes veškerou naši 
snahu se osvěta míjí účinkem. 
Vzhledem k tomu, jak důležité 
toto téma pro město je, dovo-
lím si celou problematiku shr-
nout a popsat co nejsrozumi-
telnějším jazykem.

Již od tohoto roku začal stát 
zvedat poplatky za uložení 
směsného komunálního od- 
padu (SKO) v případě, že 
množství tohoto druhu odpa-
du překročí 200 kg na osobu. 
Obce a města, která dobře 
využívají nádoby na tříděný 
odpad, na tom budou lépe. 
Důvodem je rozdíl sazeb za 
likvidaci. V případě SKO je 
sazba zhruba ve výši 1000 
korun/tunu, v případě využitel- 
ného odpadu je to výrazně 
méně. U bioodpadu sazba činí 
zhruba 670 Kč/tunu, u ostat-
ních (sklo, papír a plasty) je 
sazba téměř zanedbatelná 
nebo dokonce záporná. Měs-
to získává za tříděný odpad 
odměnu, která slouží na úhra-
du poplatků za výsyp a svoz. 
Takže čím víc vytřídíme papí-
ru, skla, plastů, plechovek, 
bioodpadu atd., tím méně by 
tyto složky měly být obsaženy 
ve směsném komunálním 
odpadu. To má pochopitelně 
dopad na celkovou cenu, kte-
rou za odpady všichni zaplatí-
me. A to jak přímo – formou 
místního poplatku, tak nepří-
mo – penězi z městského roz-
počtu. Místní poplatky totiž 
nepokryjí všechny náklady 
na odpadové hospodářství. Je 
tedy důležité, abychom odpa-
dy třídili a abychom se v tom 
postupně zlepšovali. Cestou ke 
zlepšení je naše snaha vytřídit 
domovní biologicky rozložitel-
ný odpad. K tomu slouží hně-
dé perforované popelnice, jež 
město svým občanům zdarma 
zapůjčuje. Jak ukazují průzku-
my, právě bioodpad je nejob-
jemnější a nejtěžší ,,přísadou“ 
drahého SKO. Bohužel je stále 
ještě mnoho domácností, které 
tuto možnost nevyužívají, což 
výrazně snižuje naše šance 
na příznivou sazbu poplatků. 
Občanům, kteří již domov-
ní bio třídí, velmi děkuji. 
Všechny ostatní vyzývám, 
aby se nám přihlásili a zača-
li doma bio třídit. Týká se to 
i obyvatel všech městských 
částí.

Závěrem si dovolím pár slov 
ke kontejnerům na bioodpad. 

ZLATÉ OKAMŽIKY 
PŘEŠTICKÉHO FOTBALU 

Cena 495 Kč 

Prodej na www.tic-prestice.cz 
nebo v TIC Přeštice.

Přešticemi se prohnali muži a ženy na krásných starých strojích. Trasa 31. ročníku spanilé jízdy automobilů a motocyklů vedla 
devadesát kilometrů kolem Plzně a veteráni se museli „narodit“ před rokem 1968. Fotografa zaujala dvojice řidiček v automobilu, 
jehož značku pozná každý znalec. Půvabný kabriolet se „narodil“ v Československu a je skoro dvakrát tak starší než krasavice za 
zamlženým sklem. Počasí láká k výletům všeho druhu a tak vám Přeštické noviny přejí poklidné a pokud možno bezstarostné léto.

Text (red), foto Milan Janoch

Graffiti 
fest 
5. 7. 2021
od 11.00 hodin 

Městský park Přeštice
*soutěž po kategoriích 

*workshop pro veřejnost
s Lukášem Foktem 

*občerstvení,
reprodukovaná hudba 

Podpořeno z programu 
Plzeňského kraje.



Značení jízdních kol 
a kompenzačních pomůcek 
proti krádeži prostřednictvím 
syntetické DNA v druhé 
polovině roku 2021

Městská policie v květnu 2021
    725 726 549
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Po letních prázdninách bude 
opětovně realizován pro obča-
ny z Přeštic a jejich místních 
částí – Skočice, Žerovice 
a Přeštice Zastávka projekt: 
„FORENZNÍ IDENTIFI-
KAČNÍ ZNAČENÍ JÍZD-
NÍCH KOL a KOMPEN-
ZAČNÍCH POMŮCEK 
P R O S T Ř E D N I C T V Í M 
SYNTETICKÉ DNA“, který 
navazuje na již realizovaný 
projekt z roku 2016. Jedná 
se o metodu ochrany majet-
ku, především s preventiv-
ním účinkem. Všechna takto 
označená jízdní kola jsou 
vybavena samolepkami, kte-
ré varují pachatele, že jízdní 
kolo je speciálně označeno 
a že může být snadno iden-
tifikováno městskou policií 
či Policií ČR. V kombinaci 
s dalšími způsoby ochrany 
jako je evidence jízdního kola 
dle jeho typu, barvy, čísla 
rámu, vybavení, fotografie, 
v lokálním registru Městské 
policie Přeštice i národním 
registru REFIZ pomůže toto 
značení odradit pachatele od 
úmyslu spáchat trestný čin 
nebo jej usvědčit z jeho spá-
chání. Lze snadno dokázat, že 
jde o věc pocházející z trest-
né činnosti, tudíž je mnohem 
těžší ji prodat a zpeněžit. 
Další obrovskou výhodou, 
pokud není pachatel od krá-
deže odrazen, je usnadnění 
policejního pátrání, identi-
fikace dané věci, prokázání 
majitele a vrácení odcizené-
ho majetku. Snižuje krádež 
a loupež až o 85 procent.                                                                       

Metoda forenzního identifi-
kačního značení se vyznačuje 
vysokou odolností vůči vněj-
ším vlivům a dlouhou život-
ností. Proces označení jednoho 

jízdního kola trvá zhruba 20 
minut. Každý zájemce o zna-
čení musí předložit doklad 
totožnosti a doklad o koupi 
jízdního kola. Před samotným 
značením jízdních kol musí být 
tato řádně očištěna. Znečiště-
ná kola nebudou označena! 
Každé značené kolo je detailně 
vyfotografováno, popsáno pro 
potřeby registru a poté je na 
příslušných místech označe-
no. Syntetická DNA je slože-
na z nosného média a emulze. 
V té jsou obsaženy mikro-
tečky, nesoucí unikátní kód, 
který je obsažen i v nosném 
médiu. Tudíž, pokud by se 
případnému pachateli podařilo 
mikrotečku nalézt a dokonce 
odstranit, informace o majiteli 
je na daném předmětu stále. 
Po cca 20 minutách po apli-
kaci je značení zaschlé a mění 
se v neprůhlednou a neodstra-
nitelnou vrstvu. Po dalších 24 
hodinách je maximálně vytvr-
zené a stává se pouhým okem 
neviditelné.

Město Přeštice získalo v roce 
2016 dotaci 39 tisíc korun 
z Programu prevence krimi-
nality vyhlášeného Minis-
terstvem vnitra ČR a bylo 
označeno 159 jízdních kol 
a 5 kompenzačních pomůcek. 
V období let 2016 až 2020 
nebylo na Policii ČR ozná-
meno jako odcizené žádné 
jízdní kolo či kompenzační 
pomůcka, které byly označe-
ny strážníky Městské policie 
Přeštice. V roce 2021 byla 
opět získána dotace ve výši  
13 500 Kč na označení celkem 
cca 100 jízdních kol, koloběžek 
či kompenzačních pomůcek. 
Náklady pokryje zhruba z 90 
procent, zbylé finance poskyt-
lo město Přeštice. 

Zájemci se mohou během 
letních prázdnin zapisovat 
do pořadníku na služebně 
městské policie či e-mailem: 
mpolicie@prestice-měs-
to.cz Značení jízdních kol 
a kompenzačních pomůcek 
je zdarma. 

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník a manažer

prevence kriminality

Značení jízdních kol.                   

Ublížení na zdraví mo-
torkáře při dopravní 
nehodě v ul. Hlávkova

Dne 11. 5. 2021 ve 13.28 h 
došlo v Přešticích na křižovat-
ce u čerpací stanice OMV, v ul. 
Hlávkova k dopravní nehodě, 
kdy řidič osobního vozidla 
přijíždějícího od Skočic nedal 
přednost motorkáři, jedoucí-
mu po hlavní silnici na Klato-
vy. Při střetu došlo ke zranění 
motorkáře. Třicetiletý muž 
z okresu Plzeň-jih je podezře-
lý ze spáchání trestného činu 
– „Ublížení na zdraví“, věc 
šetří Policie ČR, které byl pře-
dán kamerový záznam sloužící 
jako důkazní prostředek.
Nedovolené pěstová-

ní rostlin obsahujících 
omamnou nebo psy-
chotropní látku a výroba 
a držení omamných a psy-
chotropních látek a jedů

Dne 12. 5. 2021 spolupraco-
vala městská policie s útva-
rem Policie ČR SKPV při 
domovní prohlídce bytu v obci 
Příchovice u místního muže, 
který je podezřelý z trestného 
činu „Nedovolené pěstování 
rostlin obsahujících omam-
nou nebo psychotropní látku“ 
a „Nedovolená výroba a držení 
omamných a psychotropních 
látek a jedů“. Věc nadále šetří 
Policie ČR.
Pokus krádeže kataly-

zátorů z vozidel na úze-
mí města Přeštice

Dne 15. 5. 2021 ve 2.11 h 
přijala hlídka MP oznámení, 
že v ul. Husova oznamovatel 
zahlédl osobu u zaparkovaných 
vozidel, která si zde svítila 
mobilním telefonem. Strážní-
ci byli na místě do dvou minut 
a zjistili na komunikaci této ulice 
osmnáctiletého mladíka ze Slo-
venska a pod vozidlem renault 
byl nalezen hever. Vozidlo již 
bylo nadzvednuto. Mladík vše 
zapíral, tvrdil, že jede s rodinou 
domů do Kralovic. Ve vozidle, 
s kterým na místo přijel, byla 
zjištěna žena a dvě děti. Věc byla 
předána k dalšímu šetření Poli-
cii ČR. Hever zajištěn, majitel 
zvednutého vozidla byl o tomto 
vyrozuměn, k poškození vozidla 
nedošlo. Pomocí kamerového 
systému bylo dále zjištěno, že 
tento mladík již kontroloval po 
druhé hodině připevnění kataly-
zátorů pod vozidly na parkovišti 
u hřbitova. Záznam předán jako 
důkazní prostředek policistům.
Rušení nočního klidu 

v ulici Husova
Dne 15. 5. 2021 v 01.29 h 

přijela hlídka do ul. Husova 
v Přešticích na oznámení obča-
na, týkající se rušení nočního 
klidu křičící ženou. Na místě 
zjištěna čtyřiadvacetiletá žena 
z Merklína bydlící v Přešti-
cích, ve značně podnapilém 
stavu, která se pohádala s pří-
telem, který ji z bytu vyho-
dil pro její lásku k alkoholu. 
Jelikož žena rušila noční klid 
i za přítomnosti hlídky MP, ta 
ji chtěla umístit na záchytnou 
protialkoholní stanici, která 
však byla již plně obsazena. 
Na místo byla proto přivolá-
na hlídka PČR, aby byla žena 
dočasně umístěna do cely. Po 
příjezdu policistů je tato zača-
la slovně napadat, a proto byla 
převezena na služebnu PČR 
a dále do cely.

Odtah vraku a vozidla 
tvořícího překážku v sil-
ničním provozu v Přešti-
cích

Od 19. 5. 2021 bylo na 
vyhrazeném parkovišti pro 
hobby market v ul. V Háječku 
nahlášeno pracovníky mar-
ketu odstavené vozidlo VW, 
které brání v parkování jejich 
zákazníků. Vozidlo zde bylo 
odstaveno ještě dne 26. 5. 
2021. Hlídka MP se prove-
denou lustrací provozovatele 
vozidla pokoušela kontakto- 
vat, bohužel bezvýsledně. 
Jelikož vozidlo tvořilo pře-
kážku provozu na pozemní 
komunikaci, bylo strážníky 
rozhodnuto o jeho odstraně-
ní. Na místo byla přivolána 
odtahová služba, která vozidlo 
přemístila na pozemek města. 
Následující den se strážníkům 
přihlásil muž, který zde vozi-
dlo odstavil. Tomuto byl na- 
účtován odtah vozidla a poku-
ta za nerespektování doprav-
ního značení. Dne 26. 5. 2021 
byl proveden městem Přeštice, 
jako vlastníkem komunikace, 
odtah vozidla opel, které bylo 
dlouhodobě odstaveno na par-
kovišti v ul. Palackého. Vozi-
dlo mělo déle než 6 měsíců 
neplatnou technickou kontrolu 
a provozovatele se nepodaři-
lo kontaktovat. Vozidlo bylo 
odstaveno v uzavřeném areálu 
města.
Poškození výčepního 

zařízení v restauraci na 
Tř. 1. máje

Dne 28. 5. 2021 po 19.00 
hodině přijela hlídka MP spo-
lečně s policisty do restaurace 
Spolkový dům v Přešticích na 
oznámení servírky, týkající se 
poškození osvětlení výčep-
ního zařízení ze strany hostů 
restaurace. Podezřelý sedma-
třicetiletý muž z Prachatic, 
který bydlí v okrese Plzeň-jih, 
dále slovně napadl manželku 
provozovatele restaurace a též 
zde zasahující policistku. Věc 
i podezřelého si na místě pře-
vzala hlídka Policie ČR k dal-
šímu šetření.

Nález zraněné podna-
pilé osoby na komunika-
ci Havlíčkova nám.

Dne 28. 5. 2021 po 21.00 
hodině byli strážníci přivoláni 
na Havlíčkovo nám. v Přešti-
cích, kde se má nacházet pod-
napilý zraněný muž. Padesá-
tiletý místní muž nalezen při 
vědomí ležet pomočený, pod 
vlivem alkoholu, a s krvavou 
ránou v obličeji, na pozemní 
komunikaci. Na místo přivo-
lána záchranná služba, která 
muže ošetřila a strážníci jej 
následně odvedli domů, kde 
jej předali jeho matce. Muž 
uvedl, že si zranění způsobil 
sám, což potvrdil i kamerový 
záznam, narazil hlavou do zíd-
ky. Muž řešen pro přestupek 
proti veřejnému pořádku v pří-
kazním řízení.

Střípky měsíce 
května 2021

 1. 5. v odpoledních hodi-
nách zjištěna na vstupních 
dřevěných vratech do objektu 
kulturního centra vyvěšená 
písemná urážka městské poli-
cie a dále byla urážlivá slova 
vyryta do barvy plechových 
vrat, tím došlo k jejich poško-
zení. Pomocí městského kame-
rového systému vyhledán osm-
náctiletý pachatel od Dnešic, 
který byl řešen pro přestupek 
proti majetku a občanskému 
soužití.
 4. 5. před 13.00 hod. výjezd 
na vlakové nádraží, kde by 
se měly na nástupišti „válet“ 
nějaké osoby. Na místě zjiště-
ni muži ze Skočic a z Újezda, 
kteří si zde krátili čas požívá-
ním alkoholu, kouřením a cho-
zením bez ochrany dýchacích 
cest. Oba řešeni pro porušení 
zákona o ochraně veřejného 
zdraví a ochrany zdraví před 
škodlivými účinky návyko-
vých látek.
 6. 5. po 15.00 hod. oznámeno 
pravděpodobné vloupání do 
vozidla peugeot (rozbité pra-
vé přední okno), odstaveného 
v ulici Smetanova. Šetřením 
zjištěno, že okno bylo poško-
zeno odlétnutým kaménkem 
při sekání trávy pracovníky 
úklidové firmy. Poškozený 
vyrozuměn, věc řešena cestou 
pojištění.

 7. 5. v ranních hodinách ze 
strany Policie ČR oznámeny 
údajné hrozby o vystřílení či 
uložení nálože v některé MŠ 
na území ČR v její provozní 
době. Strážníky a APK byly 
v době od 7 do 17 hod. opa-
kovaně prováděny kontroly 
mateřských škol v Přešticích 
a ve Skočicích. Ředitelky byly 
poučeny o uzamčení vstupních 
vrat, vrátek, doporučeno bylo 
nechodit s dětmi na zahrady 
a na vycházky a předávání dětí 
rodičům jen na zazvonění. Před 
22.00 hod. výjezd na autobu-
sovou zastávku Masarykova 
nám., kde má docházet ke vzá-
jemnému napadání osob. Na 
místě zjištěni tři místní muži, 
kteří se vzájemně z legrace 
pošťuchovali ovlivněni alko-
holem. Z místa vykázáni.
 14. 5. po 15.00 hod. byl zjiš-
těn strážníky na chodníku ul. 
Mlýnská odložený kancelář-
ský nábytek. Šetřením zjištěn 
třiadvacetiletý mladík, který 
jej zde odložil. Ten byl násled-

ně řešen pro přestupek proti 
veřejnému pořádku a nábytek 
odklidil.

Pomocí MKDS u kontejnerů 
na separovaný odpad zjiště-
ni pachatelé, kteří odložili 1) 
v ul. V Háječku – plastové pyt-
le s odpadem, plastová vědra, 
trubky, lahve s olejem
2) v ul. Veleslavínova –  věšák 
na prádlo, košíky, velké papí-
rové krabice, a to i přesto, že 
je otevřen sběrný dvůr. Dále 
v ul. Průmyslová zjištěn před 
vraty sběrného dvora odpad 
odhozený dvěma muži. Vši- 
chni zjištění místní občané 
byli vyřešeni v příkazním říze-
ní pro přestupky proti veřejné-
mu pořádku.
 19. 5. před 23.00 hod. prove-
den výjezd do bytového domu 
v ul. K Cihelně, kde docházelo 
k rušení nočního klidu křikem 
a hlasitou hudbou v sousedním 
bytě. Sedmatřicetiletý muž byl 
na místě řešen v příkazním 
řízení, k dalšímu rušení již 
nedocházelo.
 21. 5. před 11.00 hod. ozná-
meno, že na parkovišti v Měst-
ském parku je odstaveno vozi-
dlo VW, které má otevřené 
okno dveří řidiče a dne 27. 5. 
po 19.00 hod. dodávkové vozi-
dlo peugeot, které má stažené 
stejné okénko. Vyrozuměni 
provozovatelé, kteří následně 
okna uzavřeli.
 23. 5. ve 22.25 hodin přija-
to volání o pomoc, přivolání 
záchranné služby z důvodu 
zranění dolních končetin, mla-
dík čeká na autobusové zastáv-
ce Masarykova nám., neboť 
nemůže chodit. Strážníky na 
místo přivolána ZZS, která 
provedla jeho ošetření a pře-
voz do nemocnice – mladík 
zraněn při jízdě na koloběžce. 
Ve 22.40 hod. výjezd na rušení 
nočního klidu do ul. Dukelská, 
kde probíhala zahradní party. 
Na místě zjištěno 5 osob, kte-
ré se nahlas bavily. Následně 
party ukončily a zahradu opus-
tily.
 24. 5. po 10.00 hod. přijato 
oznámení o opakované krá-
deži písku z pískoviště v ul. 
Na Chmelnicích. Na hospo-
dářském odboru MěÚ zjištěno, 
že pískoviště se zde ruší, infor-
mována oznamovatelka.
 29. 5. před 17.00 hod. výjezd 
na parkovací plochu supermar-
ketu na Tř. 1. máje, kde by se 
měl pohybovat mezi jedoucí-
mi vozidly podnapilý muž. Na 
místě zjištěn ve značně podna-
pilém stavu nezraněný sedma- 
dvacetiletý muž, bydlící ve 
Skočicích. Umístění muže do 
záchytné stanice nebylo mož-
né, neboť ta již byla naplněna. 
Následně byl předán do péče 
nájemce bytu, kde muž bydlí.

Provedeno: 5x výjezd na na-
rušení objektu budov města 
a 3 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 7 psů bez závad, 
3x kontrola pískovišť asistenty 
prevence kriminality s detek-
torem kovu na území města 
– závady nezjištěny, na žádost 
správního orgánu doručena 2x 
písemnost.

V květnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:

Pokračování článku
na str. 11



Dokončení ze str. 1
Spousta lidí na něj čeká, 

myslí si, že to budou mít jed-
nodušší. Většina lidí ale ani 
nevycestuje, protože je to 
pro ně zbytečná komplikace. 
Takže se sezóna zase zpozdila, 
zkrátila a zhoršila.
Předpokládám, že jste 

to poznal na tržbách.
Určitě. Když vezmu rok 2019 

jako 100 %, tak rok 2020 bylo 
40 %. A v letošním roce se 
obávám, že nedokážeme udě-
lat ani těch 40 %.

Kam prodáváte zájezdy?
Zastupuji několik cestovních 

kanceláří. Exim Tours, Blue- 
-Style, Alexandria, Travel 
family a další. Mám ale svoje 
vlastní produkty jako jsou lyže 
v Alpách a termální lázně. 
Zajišťuji všechno od ubytování 
přes stravu až po dopravu.  
Jak velkou část tvoří 

vlastní zájezdy? 
Vždycky to byla většina 

a vždycky mě cestovka živila. 
Dělal jsem především Alpy, 
termální lázně v Maďarsku 
a na Slovensku. Dále kultur-
ní zájezdy, firemní zájezdy, 
zájezdy pro školy, muzikály.
Kdy byly zlaté časy?
Polovina 90. let, to byly sta-

bilní časy. Tvrdě to šlo dolů 
poslední rok. Ve chvíli, kdy 
vás nepustí se skupinou do 
Francie na lyže, tak co můžete 
dělat...
Na jakou oblast se po-

važujete za specialistu?
V podstatě jsem musel vždy 

dělat to, co jsem byl schop-
ný prodat. V půlce devade-
sátých let jsem byl patnáct-
krát v Londýně, podobně 
v Paříži.  Bývaly doby, kdy 
se rozjely muzikály a třeba 
na Draculu jsme mezi roky 
1995 až 1999 vypravili cel-
kově 54 autobusů. Dlouhá 
léta jsme jezdívali do Národ-
ního divadla, do Vinohrad-
ského divadla, na Fidlovač-
ku nebo do Karlína.
Takové zájezdy už 

neděláte?
Děláme, ale teď to nešlo. 

Budeme v tom pokračovat, až 
lidé projeví zájem. 
Jaké je vaše oblíbené 

místo, kde byste chtěl 
zůstat?

Kromě zmiňovaných Alp je 
to stoprocentně Provence. 

Myslíte, že má smy-
sl prodávat zájezdy za 
provizi? V době, kdy je 
všechno online?

V roce 2019 jsem měl 183 
tisíc na provizích, myslíte, že 
je to málo? 
V čem je výhodné pro 

klienta kupovat si zájezd 
přes malou cestovku? 
Proč si nekupují rovnou 
u té velké?

Lidé se k nám přijdou pora-
dit, nechají si něco doporučit. 
Dají na to, že jim vše připra-
víte a odejdou domů s papírem 
a už se o nic nemusejí starat. 
Cena je přitom pořád stejná. 
Provize je v ceně.  
Jezdí s vámi na zájezdy 

hodně lidí z Přeštic?
Moc ne, přece nedají vydělat 

místnímu podnikateli. 
Nechápu.
Takhle funguje dokona-

le maloměšťácký komplex 

v Přešticích. Znají vás, proč by 
vám dali vydělat?
Třeba nechtějí jet na 

dovolenou s lidmi ze 
stejného města, s lidmi 
které znají?

Ale ne. Zrovna do Velkého 
Mederu s námi jezdí velká 
skupina z jižních Čech, v Pro-
tivíně kolikrát nastupuje třeti-
na autobusu.

Kdy jste naposledy po-
řádal svůj zájezd?

Vloni v září na Slovensko do 
Velkého Mederu. Tam jezdí-
me patnáct let, lidem se tam 
líbí. Od té doby nic. 
Čím jste se živil po zá-

kazu cestování?
V září jsem ještě dělal prů-

vodce pro magistrát České 
Budějovice v Mariánských 
Lázních a Karlových Varech. 
V říjnu jsem odjel jako prů-
vodce a řidič do Krkonoš. 
Pak jsem vyfasoval zálohu 
na lyže, kterou jsem v březnu 
vrátil.

Co jste dělal přes zi-
mu?

V listopadu jsem začal praco-
vat rukama jako obsluha CNC 
stroje na plný pracovní poměr.
Jaký jste z toho měl 

pocit?
Stejný jako na konci čer-

vna loňského roku, kdy jsem 
dělal brigádně v IAC. To když 
epidemiolog Roman Prymu-
la oznámil, že je to strašný 
a budou zavřené hranice. 
Užil jste si to v továrně 

IAC?
Asi jako když se kancelářská 

krysa přesune k práci u stroje. 
Jsem optimista, ale tenkrát mi 
bylo ouzko. 
Jak jste se to naučil 

pracovat u CNC strojů?
I lyžovat se učíte na zelené 

sjezdovce a poté se přesouváte 
k červené a černé. 
Takže když přijdete 

z dílny, jdete si sednout 
do cestovní kanceláře?

Ano. Připravuji zájezdy, 
mluvím s klienty, zařizuji, co 

potřebuji. Mám ještě pojiště-
ní proti úpadku, to bych jinak 
mohl těch 30 tisíc vyhodit do 
kanálu. 
Zorganizujete letos ně-

jaký vlastní zájezd?
Vzhledem k tomu, že se mi 

lidé hlásí na konec srpna, tak 
pojedeme oblíbený Velký Me-
der. Jinak touto dobou jsme už 

mívali na Slovensku dva auto-
busy.
Výpověď od CNC stroje 

ale nedáváte?
Nedávám, ani nebudu. Ces-

tovní ruch v malé cestovce je 
nejistá záležitost.
Jakých jste se dočkal 

náhrad od státu?
Čerpám, na co mám nárok.  

První velká náhrada ale přišla 
letos v únoru. Předtím to bylo 
pět set korun na den, to bylo 
o ničem, když spadl celý byz-
nys. Slíbené bezúročné úvěry 
rozhodně nebyly bezúročné.  
Stát mi nepomohl.

Pamatujete si, proč jste 
před lety začal s cestov-
ním ruchem?

Určitě. Cestování je vášeň 
a poznáváte spoustu nových 
věcí a tuhle vášeň nezastaví 
ani covid-19.
Jak se změnil za třicet 

let vkus lidí?
Lidi chtějí vyšší standard. 

Když jedou třeba do Afriky, 
chtějí minimálně 4hvězdič-
kový hotel. Všude šla kvalita 
nahoru. 
Jsou ochotni za to pla-

tit?
Každý Čech chce za 4 hvěz-

dičky platit cenu 2 hvězdi-
ček. 
Byl jste osobně ve 

všech destinacích, které 
nabízíte?

Z devadesáti procent ano. 
Jezdím i jako průvodce nejen 
na vlastních zájezdech, ale 
i pro jiné cestovky. Občas tře-
ba dělám i průvodce Němcům 
tady v Čechách. 

Jaký je váš odhad vývo-
je turistického ruchu? 

Říká se, že do dvou let se to 
vrátí zpátky, já tomu ale moc 
nevěřím.
Jak byste shrnul svou 

současnou situaci?
Snažím se dál dělat cestovní 

ruch, jsme na stejné adrese na 
náměstí, ale zároveň pracuji 
v dílně a čekám, jak dopadne 
letošní sezóna. 

Do roku 1990 jste pra-
coval ve Škodovce, jak 
jste se dostal do Přeš-
tic?

Přes Chlumčany, kde jsem se 
seznámil s přítelkyní a nynější 
manželkou. V Přešticích byd-
lím od roku 1989. 
Když srovnáte Přeštice 

a Nýřany?
V 90. letech Přeštice „jely“. 

Teď tu budeme mít dříve oba-
lovnu než obchvat. 
Obalovna vás tíží?
To nemohl vymyslet nikdo 

normální.
Vám se v Přešticích ne-

líbí?
Líbí se mi tu, ale má to 

spoustu much. Dál bych to asi 
nerozebíral.
Co obnášel folklorní 

soubor, ve kterém jste 
dvacet let tančil? 

Teď už dávno netančím. Sice 
jsem po přestěhování do Přeš-
tic ještě dlouho dojížděl do 
Nýřan, ale pomalu to sláblo. 
V Nýřanech to má tradici od 
roku 1977. Teď se občas zajedu 
podívat, naposledy jsem tančil 
před deseti lety. Sousedský 
tanec s dudáckou dechovkou. 
Trochu odbočím, máte 

doma velkou sbírku sov. 
Co vás to napadlo?

Mně se ten pták líbí, sova je 
úžasná. To určitě nevíte, ale 
sova otočí hlavou o 270 stup-
ňů.
Tak to je hezké číslo, 

ještě víte něco zajíma-
vého o sovách?

V Burgundsku je turistická 
cesta sov, jak jsem si přečetl.  
Ale zájezd tam nechystám. To 
bych neprodal.

Co si myslíte jako pro-
fesionál o Přešticích jako 
turistickém cíli? 

Přeštice jsou určitě turistic-
ky zajímavé, především díky 
svým čuníkům.
To je dost málo, tak 

na fotku a za pět minut 
pryč.

Ale zastaví se u nádherné-
ho kostela, který je bohužel 
zavřený. To jsem také úplně 
nepochopil, když jiné kostely 
mohou být otevřené a ten náš 
je pořád zavřený. Dům histo-
rie je také vynikající. Když 
k tomu přidáte Lužany, Švi-
hov, Nebílovy, Roupov...
Myslíte, že existuje cílo-

vá skupina, že by chtě-
la podniknout výlet po 
takových cílech?

Samozřejmě. Já jezdím léta 
se seniory, dříve jako průvod-

ce, nyní i jako pořadatel, teď 
v červnu jsem je měl prová-
zet v Borovanech, v Trocnově 
a v Třeboni. Začátkem září 
snad pojedeme do Nymburka 
s exkurzí do pivovaru a plav-
bou po Labi k soutoku s Cid-
linou.
To jsou místní penzis-

té?
To jsou seniorské zájezdy 

z ÚMO Plzeň-Slovany. Když 
uděláte takový výlet, určitě by 
na to senioři slyšeli.
Už jste to někdy zku-

sil?
V Přešticích ještě ne. Ale 

děkuji za tip, když to léta fun-
guje v Plzni, tak by to v Přešti-
cích mohlo také jít.
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Kvůli covidu jsem rok nepořádal žádný zájezd

Ke strojům

Doma nejsi prorokem 

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu

Nýřany versus Přeštice

Hutník cestovatel




  BLACK WIDOW

9. 7. a 16. 7. od 19.00 hodin   
Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2021, 133 min.

Black Widow se po dekádě v Marvel 
Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního sólového 
dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud 
poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř 
zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč 
celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – ne-
úprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow.


  CHLUPÁČCI

11. 7. a 18. 7. 2021 od 17.00 
hodin    
Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
USA, 2021, 84 min.
Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých 
zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči poklidně 
žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabru-
čený pesimista, zatímco jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda, 
která působí zmatek kamkoliv přijde. Takže oba moc nezapa-
dají mezi ostatní. Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy 
na nadcházející Květinový festival, ona i její bratr jsou ostat-
ními vyhnáni.


  UBAL A ZMIZ

11. 7. a 25. 7. 2021 od 19.00 hod.  
Komedie
Česko, 2021, 99 min.
Dva kamarádi, Mireček a Vilém, se živí pěstováním trávy 
a dostanou nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby 
trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným 
Bulharem a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl 
pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, 
ale taky vlastní malíčky.


  RAYA A DRAK

16. 7. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Akční / Dobrodružný 
/ Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2021, 107 min.

Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci 
v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni 
ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel 
obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osa-
mělá válečnice Raya se vydává na dlouhou a nebezpečnou ces-
tu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zasta-
vila jednou provždy.
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  TOM A JERRY
2. 7. 2021 od 17.00 hodin 
Animovaný / Komedie / Rodinný 
USA, 2021, 101 min.
Když se Jerry přestěhuje do luxusní-
ho hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její 
zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka 
zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru 
a chystanou svatbu, ale i skoro celý hotel.


  MATKY

2. 7. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie
Česko, 2021, 97 min.
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědo-
mé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu 
se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. 
Sára má hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. 
Jako čerstvá matka si to celé ale představovala nějak jednodušší.


  DIVOKÝ SPIRIT

4. 7. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Western
USA, 2021, 89 min.
Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince, neohrožené kra-
sojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto z rodného Miradera, 
městečka na dohled od Divokého západu, odstěhovala do civiliza-
ce, ke starostlivé tetě Coře. Ta se z ní rozhodla vychovat klidné 
a rozumné děvče, což se ani trochu nepovedlo.


  MSTITEL

4. 7. a 18. 7. 2021 od 19.00 hod.  
Komedie
Česko, 2021, 93 min.
Anton je, tedy býval, slavný divadel-
ní herec, leč krutý život počal mu do cesty klásti proradné pře-
kážky. Například židli nebo díru, což si po čtrnácti pivech zkuste 
zdolat, vy kreténi. Když ho ředitel divadla vyhodí z práce a jeho 
manželka chce z bytu, vezme Anton osud do svých rukou.


  ČERVENÝ STŘEVÍČEK 

  A 7 STATEČNÝCH
9. 7. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Akční / Dobrodružný / 
Komedie / Fantasy / Rodinný / 
Romantický – Jižní Korea, 2019, 92 min.
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, kte-
ré ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! 
Střevíce patří zlé čarodějnici, a ta, když zjistí, že zmizely, použije 
veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jako by nestačilo, že 
má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě 
připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.

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

ODPADOVÉ HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

  CROODSOVI: 
  NOVÝ VĚK
23. 7. a 29. 7. 2021 od 17.00 hod.  
Animovaný / Rodinný / 
Dobrodružný / Komedie / Fantasy
USA, 2020, 95 min.
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta 
Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a brá-
nil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach 
a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným 
místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrod-
ný a bezpečný plácek.


  GUMP – PES, KTERÝ

  NAUČIL LIDI ŽÍT
23. 7. 2021 od 19.00 hodin  
Rodinný
Česko, 2021
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, 
než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj 
příběh je o hledání psího štěstí a také  o překážkách a pastech 
na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, 
která se ukrývá v každém psovi.


  LUCA

25. 7. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Fantasy
USA, 2021, 96 min.
Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném 
městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který 
zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin 
a vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se 
svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje 
přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní 
příšeráci z podmořského světa.


  PRVOK, ŠAMPÓN,

  TEČKA A KAREL
29. 7. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie
Česko, 2021
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve 
středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhod-
nou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných 
úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrá-
ní korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořád-
nou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností 
říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

Prázdninové výstavy:

Přízemní výstavní sál:
Z pohádky do pohádky s maňásky.
Výstava cca 450 maňásků sběratelky Jarmily Strakové z Andělic.

Podkrovní výstavní sál:
Ašské kostičky. Výstava modelů a exponátů z kostiček Lego 
ze soukromé sbírky Ondřeje Balšána.

Akademie věd 
na návštěvě v ZŠ Merklín

V době distanční výuky na-
vštívili online hodiny zeměpi-
su naší školy vědci a vědkyně 
z Akademie věd České repub-
liky.

Děti ze 6. třídy vyslech-
ly přednášku o výzkumných 
misích, které jsou vysílány do 
vesmíru. Dozvěděly se o tom, 
co takové vesmírné misi před-
chází, jak dlouhá a náročná pří-
prava musí být a jak nejistý je 
výsledek. Velmi nás všechny 
zaujala důkladná desinfekce 
materiálů, které naši plane-
tu opustí. Zajímavé bylo také 
rozdělení vesmírných těles 
podle předpokládaného mimo-
zemského života a k němu 
příznivých podmínek. Žáky 
přednáška zaujala natolik, že 
si vyžádali pokračování a paní 
Ivana Kolmašová se k nám 
ještě jednou vrátila s tématem 
Putování za blesky. Byly nám 
představeny podmínky, za kte-
rých blesk vznikne, seznámili 
jsme se s jednotlivými druhy 
a názvy blesků, viděli jsme 
spoustu zajímavých fotografií.

I v 8. třídě proběhly dvě zají-
mavé přednášky. Tentokrát 
jsme se věnovali globálním 
problémům planety Země. 

První přednáška byla věnová-
na tématu Vliv člověka na kra-
jinu v souvislosti s klimatickou 
změnou. Druhá přednáška byla 
na téma Ozonová díra, a co je 
s ní nového. Jednotlivé před-
nášky byly podpořeny zajíma-
vými prezentacemi a žákům 
přiblížily aktuální témata pou-
tavou a jednoduchou formou.

Přednáška pro žáky 9. roční-
ku byla na téma Zemětřesení 
v západních Čechách. Žáci se 
dozvěděli zajímavé informace 
o původu, vzniku a síle země-
třesení, které otřásá západní-
mi Čechami, tzv. zemětřes-
ných rojích, kdy pozorujeme 
v časovém horizontu několika 
dní nebo až měsíců tisíce slab-
ších otřesů. Měli jsme také 
možnost nahlédnout do stani-
ce se seismometry a zjistit, jak 
vlastně fungují. Na závěr nám 
bylo puštěno video s aktuál-
ními záběry aktivních island-
ských sopek. Měli jsme tedy 
možnost porovnání tektonické 
činnosti u nás a ve světě.

Velmi se těšíme na návštěvu 
Akademie věd, kterou máme 
v plánu na podzim dalšího 
školního roku.

Mgr. Lucie Puchtová

Předpremiéra filmu 
v letním kině

 Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel 

+ talk show Jirky Pelnáře 
s Patrikem Hartlem a dalšími tvůrci

Amfiteátr Lochotín
16. července od 20.00 hodin

Cena 199 Kč

Amfiteátr Lochotín se opět 
po dlouhých letech stane mís-
tem mimořádného filmového 
zážitku. V roce, kdy si při-
pomínáme 60 let od vzniku 
amfiteátru, se zde uskuteční 
předpremiéra dlouho očeká-
vaného českého filmu Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel podle 
stejnojmenného románu Patri-
ka Hartla, který se natáčel 
i v Plzni. V hlavních rolích 
čtyř kamarádů se představí 
Martin Pechlát jako Prvok, 
David Švehlík jako Šampón, 
Hynek Čermák jako Tečka 

a Karla hraje Martin Hofmann. 
Jejich ženskými protějšky pak 
jsou Daniela Kolářová, Kris-
týna Boková, Jana Kolesá-
rová, Petra Polnišová a Bára 
Poláková. Kromě projekce 
se navíc můžete těšit na talk 
show Jirky Pelnáře s Patri-
kem Hartlem a dalšími tvůrci. 
Předpremiéru pořádá město 
Plzeň a Mezinárodní filmo-
vý festival pro děti a mládež 
Juniorfest ve spolupráci s dis-
tribuční společností Bonton-
film a Městským obvodem 
Plzeň.

Vstupenky 

na www.plzenskavstupenka.cz

Dokončení ze str. 1
Tuto službu jsme zavedli pro-

to, abychom občanům umožni-
li zbavit se tohoto druhu odpa-
du smysluplnou cestou a aby 
naši krajinu nehyzdily hro-
mady shnilé trávy na okrajích 
polních a lesních cest. Kromě 
toho, že jsme se tohoto nešva-
ru nezbavili, nás trápí nekázeň 
a lhostejnost, s níž mnozí k bio-
kontejnerům a jejich okolí při-
stupují. Sběr větví jsme museli 
omezit na jedno místo v Přešti-

cích, postupně ke kontejnerům 
nasazujeme kamery a děláme 
řadu dalších opatření k udržení 
pořádku, což nás stojí nemalé 
peníze. Děkuji všem, kteří se 
chovají zodpovědně. Nestyďte 
se prosím působit výchovně na 
své nejbližší okolí a pomoz-
te nám udělat z našeho města 
lepší místo k životu.

Děkuji za pozornost a přeji 
pevné zdraví a krásné léto!

Marek Krivda
místostarosta města

Anonymní příspěvky 
do Přeštických 

novin nelze otisknout!
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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 oslavil

pan Karel MARTINEC

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina května a 1. polovina června
ÚMRTÍ (květen)

Josef KRIEGER
Václav KOLENA 
Josef BECHYNSKÝ
Ludvík ŠOBR

(1941)
(1942) 
(1946)
(1945)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní Jana KRAUSOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily
paní 

Miloslava BAJEROVÁ
paní Marie SUDOVÁ

paní Libuše ČERMÁKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavily

paní 

Věra MOTEJZÍKOVÁ
paní 

Růžena PŘIBÁŇOVÁ

VZPOMÍNKA

ZLATÉ SVATBY

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

Dne 8. července uplynou tři roky, co nás navždy opustila moje 
sestra, paní

Anna Urbánková,
roz. Andrlíková, rodačka z Přeštic, Tyršovy ulice.
Prosím všechny, kteří ji znali, o tichou vzpomínku.

 Pavla Nohavcová s rodinou

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 ži-

jících. 
Václav Kuchař, druh

SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Nabídku kroužků na školní 
rok 2021/2022 naleznete na 
našem webu: https://slunec-
niceprestice.cz, v záložce 
„Kroužky“. Od 1. červen-
ce 2021 je spuštěno on-line 
přihlašování v našem infor-
mačním systému: https://svc-
prestice.iddm.cz/prihlaseni. 
Po rozkliknutí jednotlivých 
kroužků se můžete seznámit 
s náplní kroužku, dnem, časem 
konání apod. 

V pondělí 6. září 2021 od 
10.00 hodin Vás zveme na 
Den otevřených dveří SVČ 
Slunečnice do budovy ČCE 
v Přešticích, Rebcova 557. 
Budete se moci seznámit 
s některými lektory a projít si 
prostory, ve kterých se budou 
kroužky konat. Bude mož-
né navštívit též Slunečnici 
II. v Rebcově ul. 499, kde se 
nachází malá ZOO s domácí-
mi mazlíčky, laboratoř a dílna. 
Dotazy, týkající se činnosti 
SVČ Slunečnice (kroužky, 

tábory, akce apod.) Vám rádi 
zodpovíme. 

Na prázdniny jsme připra-
vily 9 příměstských táborů, 
do kterých je přihlášeno 117 
dětí. Program pro ně připravu-
je a v péči o ně se vystřídá 6 
vedoucích a členů technického 
týmu. 

Chtěla bych poděkovat za 
výbornou spolupráci lektor-
kám Vladimíře Písařové Živ-
né, Kláře Kolářové a Vendy 
Koukolíkové, které s námi 
v příštím školním roce nebu-
dou pokračovat. 

Ráda bych také poděkovala 
všem lektorům, kteří připra-
vovali dětem práci, inspira-
ci a další aktivity na dálku. 
Věřím, že si ve školním roce 
2021/2022 práci v kroužcích 
užijeme více než letos. 

Přeji vám všem, abyste si 
prázdniny užili ve zdraví 
a těším se v září opět na shle-
danou.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Přehled kroužků 
na školní rok 2021/2022 
SVČ Slunečnice Přeštice

Angličtina doučování, Ang-
ličtina pro MŠ, Debrujáři 1, 
2, Deskové hry 1, 2, Dílna – 
mladší děti 1, 2, Dílna – starší 
děti 1, 2, Fotografický kroužek 
1, 2, Hrátky s batolátky – pon-
dělí, Hrátky s batolátky – 
pátek, Chovatel 1–3, Kouzlíme 
s papírem 1–3, Kutílek – před-
školáci, Kytara 1, 2, Labora-
toř, Malý stavitel 1, 2, 3, Mezi 
řádky, Minidebrujáři, Mini-
chovatel, Minikutílek, Poznej 
a ochraňuj přírodu, Robotika, 

Rukodělky pro kluky a holky 
1, 2, Vaření 1–4, Výtvarka 
pro MŠ, Výtvarné hrátky 1–3, 
Základy práce na PC.

Podrobnější informace 
o zaměření a náplni jednotli-
vých kroužků, dni a času koná-
ní naleznete na našich webo-
vých stránkách:
https://slunecniceprestice.cz/ 
/krouzky/

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Dne 4. června uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Václav a Věra Tolarovi 
z Přeštic.

Dne 5. června uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Josef a Anna Bradovi 
ze Skočic

a

Václav a Vlasta Pluhařovi 
ze Skočic.

50. výročí Vaší svatby je důkazem toho, že...
láska, důvěra, úcta, tolerance, porozumění, upřímnost, přátelství...
...Vás provázely celým Vaším společným životem.

Vážení manželé Tolarovi, Bradovi a Pluhařovi, u příležitosti 
výročí uzavření Vašeho sňatku Vám přejeme hodně krásných 
společně prožitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti  
v kruhu svých nejbližších.

Pomozte v těžké situaci 
...život přináší bohužel i bolestné chvíle...

Z iniciativy házenkářů, 
házenkářek, mnoha přátel 
a s plnou podporou obce Pří-
chovice byl založen trans-
parentní účet jako symbol 
pomoci Kubíkovi, Davídkovi 
a mamině Třískovým v těžké 
životní situaci. Pro Vás, kte-
ří se k nám chcete připojit, 
zveřejňujeme číslo účtu, kte-

rý byl založen u KB a. s.: 
123-4514080237/0100. 

Žádné peníze sice nenahradí 
lidský život, ale rodině pomo-
hou v nejtěžších chvílích. 

KAŽDÉ PODPORY SI 
VÁŽÍME A DĚKUJEME, ŽE 
JSTE CHTĚLI POMOCI! 

Pavlína Nohavová 
starostka obce

Den dětí v KKC Přeštice
Dlouho očekávaná chvíle 

konečně přišla. Žáci 1. roční-
ku ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
si 1. 6. 2021 svůj školní den 
zpříjemnili zábavným pořadem 
v KKC Přeštice a oslavili tak 
den dětí. Připravené rozmanité 
úkoly, které plnili za dodržení 
všech hygienických opatření, 
se jim velmi líbily. Žáci byli 
moc šikovní a vše se jim poda-
řilo hravě zvládnout. Za svoje 
úsilí byli odměněni hezkými 
cenami, které věnovalo KKC. 
Velké poděkování za přípravu 
programu se zajímavými vědo-

mostními i sportovními úkoly 
patří hlavní organizátorce akce 
a ředitelce KKC paní Martině 
Míškové, panu učiteli Hanuši 
Klůsovi a všem pracovníkům 
KKC, kteří se na přípravě podí-
leli. Celým pořadem provázel 
a program doplnil vlastní pís-
ničkou složenou pro tento den 
pan učitel Hanuš Klůs. Ostatní 
paní učitelky tvořily porotu, kte-
rá výkony dětí hodnotila. Vši-
chni si celé dopoledne moc užili 
a odnášeli si hezké vzpomínky.

Vyučující 1. ročníku
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.

Dne 11. července 2021 vzpomeneme  
5. výročí úmrtí pana

Františka ŽÁČKA
z Přeštic.

Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte 
mu v srdci milou vzpomínku.

Za rodinu děkuje dcera Jarmila.

VZPOMÍNKA

Ke vzpomínce se připojuje i KKC Přeštice s poděkováním za 
dlouholetou spolupráci a nezištnou pomoc.



Obrovskou vlnu solidarity 
vyvolala katastrofa, která se 
přehnala ve čtvrtek 24. čer-
vna 2021 nad Jihomoravským 
krajem. Ničivé tornádo, které 
zpustošilo obce na Hodonín-
sku a Břeclavsku, přičemž si 
bohužel vyžádalo i oběti na 
životech, nenechalo chladným 
žádného z nás.

Nabídky pomoci mohou lidé 
volat na číslo 800 129 921, 
nebo psát na e-mail: dobrovol-
nici@jmk.cz

Přispět lze přímo na účty: 
– postižených obcí:

 obec Hrušky – číslo účtu: 
4420651/0100
 městys Moravská Nová Ves – 
číslo účtu: 1382079379/0800
 obec Lužice – číslo účtu: 
27125671/0100
 obec Mikulčice – číslo účtu: 
111084083/0300
 město Hodonín – číslo 
účtu:123-3116270217/0100, 
www.hodonin.eu
 město Břeclav – číslo účtu: 
115-8436250277/0100, krizo-
vy.stab@breclav.eu
– vyhlášených veřejných sbí-
rek:

 Český červený kříž – číslo 
účtu: 333999/2700, VS 2101
 Diecézní charita Brno – číslo 
účtu: 4211325188/6800, VS 
2002
 Adra – číslo účtu: 
66888866/0300, VS 390
 Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické – číslo účtu: 
2100691426/2010
 Člověk v tísni – 
7132711329/0300
– transparentního účtu zříze-
ného Jihomoravským krajem:
 Jihomoravský kraj – číslo 
účtu: 123-3116420297/0100
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Pomoc jižní Moravě. Pomoci může každý.
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Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Ztracené město 5. díl 
– Husova ulice I

1. Výřez katastrální mapy Přeštic z roku 1933, promítnutý do současného leteckého snímku 
Husovy ulice. Zobrazuje severní část Husovy ulice mezi Tř. 1. máje a Červenkovou ulicí. 

Zdroj Mapy.cz, foto DHP

4. Východní strana Husovy ulice focená z panelového domu 
na druhé straně v roce 1971 či 1972. Zleva č. p. 391, 392, 136 
a 137, pak dvě velké zahrady, za nimi menší domy č. p. 410 
a 411 (zde bydlí jedna z větví kamenické rodiny Kočandrlů), 
patrový dům č. p. 138 a za velkým jehličnanem štít přeštické 
synagogy. Na pravé straně poslední zbytky zástavby západ-
ní strany ulice u nároží s Vrchlického ulicí: č. p. 385, 384  
a st. p. 369. Před nimi již vyhloubeny základy pro bytovky  
č. p. 981 a 982.                                                         Foto DHP

3. Pohled na probíhající proměnu Husovy ulice v roce 1971 
či 1972. Západní strana ulice je již zcela zdemolována, její 
původní lomený průběh naznačuje již jen silnice. V nové rov-
né linii ulice už stojí panelový dům č. p. 979 a 980, za ním 
vidíme základy dvou dalších (981–984). Levá východní část 
ulice dosud stojí. Přes střechu tzv. panské vily (382) vidíme 
zcela vlevo nárožní dům č. p. 134, pak první blok domů č. p. 
332, 135 a 331, mezeru a domy č. p. 390 (truhlář Schrimpf, 
vyráběly se zde mj. kánoe), 391 a 392 a dovnitř parcely zabí-
hající č. p. 136 a 137. Vzadu vlevo uzavírá ulici loď přeštické 
synagogy. Všechny tyto domy padnou v letech 1976–1977 za 
oběť výstavbě panelových domů č. p. 1036–1049, tzv. hladové 
zdi.                                                                            Foto DHP

5. Poválečný fotograf stojí na rohu Červenkovy a Husovy 
a poskytuje nám dosti vzácnou podívanou na zaniklou zástav-
bu v západní části Husovy ulice. Vlevo ústí Vrchlického ulice 
a domy č. p. 385 a 384 (dnes paneláky č. p. 983–984) a násle-
dující (zcela vlevo plot areálu bývalého hejtmanství č. p. 465). 
Vpravo nárožní dům č. p. 118 (dnes prázdné nároží před 
lékárnou Magnolie).                                                 Foto DHP

2. Pohled na Přeštice od severu, jaký měl kolem roku 1900 cestovatel přijíždějící po silnici 
z Plzně. V popředí bývalé velké hliniště, v té době již Rebcův park. Za ním se rýsuje okraj měs-
ta, který tehdy představovala Husova ulice, jejíž východní stranu na snímku vidíme. Západní 
strana zůstává skryta za okrajem polí, které se rozkládají na místě dnešní Smetanovy ulice. 
Vedle domu č. p. 392 vykukují nízké štíty č. p. 136 a 137, za nímž byly dvě rozsáhlé zahrady. 
Ještě dál vpravo bude v roce 1913 postavena synagoga. Domy v popředí vpravo tvoří základ 
pozdější Tylovy ulice.                                                                                                  Foto DHP

Dnešní Husova ulice mezi Tř. 1. máje a Komenského ulicí představo-
vala do poloviny 19. století téměř nezastavěný západní okraj města. 
Ústily sem zadní dvory domů a za ní se rozkládala pole. Proto se zde 
říkalo Za Humny. Prostředkem ulice se až do roku 1895 táhla rokle, 
kudy protékala voda, která dala ulici její první oficiální jméno: Vodní. 
Kolem roku 1900 nesla jméno Okružní a v roce 1902 byla pojmenována 
Husova. V době prvního číslování domů v roce 1771 zde stály pouze 
dva domy proti ústí Červenkovy (na místě dnešního „žlutého domu“  
č. p. 465) a Komenského ul. (na místě dnešní knihovny). Ke konci 18. stol. 
se začíná stavebně zaplňovat severní část ulice u křižovatky s dnešní  
Tř. 1. máje. Stojí zde panská cihelna (pozdější č. p. 382), pod ní rybník 
(na místě dnešního parkoviště) a městská cihelna (pozdější st. p. 235), 
kterou na poč. 19. stol. převezme rodina Hájků a naproti si vystaví obyt-
ný dům (pozdější č. p. 135). Teprve kolem poloviny 19. století začínají  
v ulici vyrůstat další obytné domy, patřící především chudším dělní-
kům. Dnes se zaměříme pouze na severní část ulice, kde v té době vy- 
rostly domy č. p. 136, 137 a 138. Další stavební historii rozebereme příště.

6. Unikátní pohled hlouběji do západní strany Husovy ulice. 
Vlevo vyjíždí automobil z ústí Tylovy ulice, které ohraničují 
domy st. p. 368 a st. p. 468. Za nimi následuje řada domů až 
po poslední st. p. 235/3 na místě bývalé Hájkovy cihelny. 

Foto DHP
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Ve zdravém těle – zdravý 
duch

Ve čtvrtek 27. 5. 2021 
a v pátek 28. 5. 2021 jsme pod 
vedením odborníka z praxe 
– zdravotní sestry Karolíny 
Tikalové uskutečnili v Základ-
ní škole Lužany dvoudenní pro-
jekt na téma VE ZDRAVÉM 
TĚLE – ZDRAVÝ DUCH, 
který byl finančně podpořen 
grantovým programem MAS 
Aktivios, z. s. – ProŠkoly 2020 
ve spolupráci s Nadačním fon-
dem Eduzměna.

Téma Zdraví, první pomo-
ci je velmi důležité už i pro 
žáky 1. stupně ZŠ, kterým 
byly poznatky přizpůsobeny 
k věku. Zařazeny byly práce 
jak samostatné, tak ve dvoji-
cích, ve skupinách, proběhlo 
názorné i zážitkové učení. Pro-
jekt byl rozdělen na několik 
částí: nemoc (příznaky, léčba, 
léky, prevence, ochrana zdra-

ví, očkování), úraz (druhy, 
ošetření), první pomoc (resu-
scitace, masáž srdce, důležitá 
telefonní čísla, lékárnička). 
S obvazy a trojcípým šátkem 
děti nacvičovaly obvazování 
různých zranění, obvazovaly 
sebe, poté i kamaráda. Pro-
hlédli jsme si lidskou kostru 
a jednotlivé kosti. Části lid-
ského těla a kostru jsme popi-
sovali na didaktickém obrazu, 
ale i na svých spolužácích. 
Pustili jsme si na interaktiv-
ní tabuli program pro školy 
– První pomoc – Záchranný 
kruh. Největším zážitkem byl 
nácvik resuscitace na figuríně. 
Projekt jsme zakončili nácvi-
kem telefonního rozhovoru na 
linku 112, malováním a koláží 
všech obrázků k tématu.

Za ZŠ Lužany
Mgr. Věra Drdová

Pasování na čtenáře 
v Lužanech

Prvňáčci v lužanské základní 
škole měli v pátek 4. června 
velkou slávu: v tamní knihov-
ně totiž pomyslně završili svůj 
první školní rok a byli pasová-
ni na čtenáře.

V knihovně na prvňáčky 
čekala paní starostka a záro-
veň místní knihovnice Věra 
Petrželková jako královna 
Knihovnice spolu se svými 
pomocníky místokrálem Vác-
lavem a princeznou Knihomi-
lou.

Po vzájemném představe-
ní se děti mohly vrhnout na 
plnění úkolů. Nejprve musely 
pomocí připravené básničky 
probudit spící princeznu Kni-
homilu. Podařilo se. A tak si 
vyslechly první úkol, poradit 
si s obrázkovo – písmenkový-
mi přesmyčkami. Dalším úko-
lem byl výběr jedné z nabíze-
ných pohádkových postaviček 
a sestavení jejího jména z jed-
notlivých písmenek. Posled-
ním a zároveň hlavním úko-
lem bylo předvést, že jsou 
opravdovými čtenáři. Musely 

totiž přečíst nahodilý úryvek 
z pohádky O Smolíčkovi.

Aby prvňáčci potvrdili, že 
jsou opravdu šikovní, zare-
citovali královské družině 
básničku „K čemu jsou kluci 
a holky na světě“. Na závěr 
přednesli čtenářský slib, ve 
kterém mimo jiné slíbili, že se 
budou ke knihám vždy chovat 
s úctou.

Protože všichni zvládli veš-
keré překážky, kromě uznání 
od paní starostky se jim dosta-
lo vyznání nejvyššího: paso-
vání na rytíře či rytířku Řádu 
čtenářského mečem místokrá-
le Václava. Spolu se zážitkem 
si odnesli také pamětní list na 
tento den a osobní záložku do 
jejich první knihy.

Dopoledne bylo završeno 
prohlídkou lužanské knihovny 
a besedou s paní knihovnicí. 
Noví čtenáři si dopoledne jis-
tě užili a už se těší, až budou 
místní knihovnu navštěvovat 
pravidelně.

Za ZŠ Lužany
Mgr. Petra Beránková

O prázdninách výstavy
pro malé i velké

Výstavy v Domě historie se 
nyní střídají jak na běžícím 
pásu. „Konečně můžeme ná-
vštěvníkům nabízet stále něco 
nového,“ je spokojená Dra-
homíra Valentová. Skončila 
výstava o rodáku Louisi Křika- 
vovi a celý červen v podkroví 
svá výtvarná díla vystavovaly 
děti ze ZUŠ Přeštice. Děti ze 
tříd pedagožky výtvarného 
oboru Jany Boškové před-
stavovaly svoje ročníkové 
práce, celkem na tři sta prací, 
různé techniky výtvarné, lino-
ryt, kresba nebo třeba textilní 
koláže, dále pak keramika. 
V přízemí dále pokračuje celé 
prázdniny výstava maňásků 
Jarmily Strakové. Výtvarné 
práce v podkroví nahradí další 
výstava hlavně pro děti a bude 
patřit postavičkám či celým  
diorámatům z „lega“. Auto-
ry jsou táta se synem Tomáš 
a Ondřej Balšánovi z Aše. 

„Návštěvníci uvidí velké sou-
bory ze Star Wars, postavič-
ky Simpsonových, rozměrné 
dioráma Harryho Pottera. 
A samozřejmě mnohé další, 
modely vlaků, aut. Některé jsou 
velmi rozměrné a také těžké. 
Pro některé jsme zjišťovali 
i nosnost skleněných vitrín. 
Ondřej Balšán je také svou 
sbírkou Star Wars zapsaný 
i v České knize rekordů,“ přib-
ližuje jen velice stručně novou 
výstavu Drahomíra Valentová. 
„Ale taková výstava se musí 
vidět, těžko se dá popsat. Pro-
to tímto zveme každého k náv-
štěvě. Budou tady přes celé 
prázdniny vlastně dvě takové 
rodinné výstavy – jak lego, tak 
maňásci. Děti si budou pro-
hlížet, určitě žadonit, že právě 
tento soubor musí nutně mít, 
a tatínkové budou vzpomínat 
a vracet se zpět do dětství.“

                            (šat)

Výstavu ročníkových prací výtvarných oborů ZUŠ Přeštice, 
která je zároveň pořádána k 70. výročí zahájení činnosti ško-
ly, navštěvovaly hodně děti základní školy. Velice se jim líbila 
a mnohokrát zaznělo: „Tam se musím přihlásit, tam chci také 
chodit.“                                                                Foto Petr Šatra

Zastav nečas!
A j a j a j a j ! 

Na Déčku 
se zblázni-
lo počasí! 
P r i n c e z n a 
Prga brzy 

přišla na kloub tomu, co se sta-
lo: Stromděd Počas, který od 
nepaměti košatěl hustým listo-
vím, je najednou dočista holý. 
Přírodní moudrost vepsaná do 
jeho listů se rozletěla do všech 
stran. 

Část listí to zaneslo až k nám 
na Zemi, a tak budou na Déč-
ku potřebovat pomoc – tvoji 
pomoc. Pomůžeš listí posbírat 
a vrátit zpět na Déčko, aby pří-
roda přestala bláznit a počasí 
se vrátilo do starých dobrých 
kolejí?

Od začátku prázdnin se více 
dozvíš i v našem Turistickém 
informačním centru Přeštice.

Více informací
na www.zastavnecas.cz

Zastavení s americkými 
džípy

V sobotu 19. června do Dol-
ní Lukavice zavítaly americké 
džípy Klubu 3. armády Plzeň. 
Ve 12 hodin byl vykonán piet-
ní akt u hrobu vojáka druhého 
pluku Rangers Johna Shobeye 
(1919-2003), krátkou chví-
lí poté jsme uctili památku 
padlých vojáků v první a dru-
hé světové válce u pomníku 
v parčíku před školou. Násle-
dovalo přemístění na lukavic-
kou náves před zámek, kde 

historická vozidla vyhlíželi 
malí i velcí fandové do vojen-
ské historie. Členové klubu 
dětem i dospělým umožnili 
zasednout za volat, seznámi-
li je s technickými paramet-
ry a vybavením vozů, dětem 
zapůjčili helmu a makety zbra-
ní. Děkuji členům Klubu 3. 
armády Plzeň za účast a budu 
se těšit na oslavách v příštím 
roce v Dolní Lukavici na vidě-
nou.             Mgr. Eva Horová
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24. 7. 2021 v muzeu 
krojů v Žinkovicích

Svatojánská stezka 
v Dolní Lukavici přilákala 
necelou stovku turistů

V sobotu 29. května se v Dol-
ní Lukavici konala turistická 
akce u příležitosti 300. výročí 
od blahořečení sv. Jana Nepo-
muckého. Trasu o délce šesti 
kilometrů naplánoval výbor 
pro kulturu a média při obci 
Dolní Lukavice ve spolupráci 
se spolkem oživené historie 
Dolnolukavičtí Páni. Na akci 
také vystoupila skupina šermí-
řů Katoličtí Páni z Plzně. Na 
startu se u lukavického kostela 
sv. Petra a Pavla již 15 minut 
před začátkem akce zača-
ly scházet početné skupinky 
dospělých, dětí, psů, někteří 
z nich byli vybaveni i turistic-
kými holemi. První úkol turis-
té dostali v kostele sv. Petra 
a Pavla u faráře P. Petra Her-
manovského. Druhé stanoviště 
již žilo středověkem. Prostran-
ství před lukavickým zámkem 
se proměnilo ve vojenský 
tábor, před kterým probíhaly 
rytířské souboje. V zámecké 
kapli museli všichni splnit dru-
hý úkol. Na mostě přes řeku 
Úhlavu již s třetím úkolem 

vyčkávala středověká rodinka 
a dvojice zbrojnošů v brně-
ní účastníky pochodu vítala 
v krasavské kapličce. Bonu-
sem a překvapením na trase od 
Dolnolukavických Pánů byla 
zážitková střelba z luku na terč. 
Někteří si tuto středověkou 
aktivitu vyzkoušeli i vícekrát. 
Na posledním stanovišti si po 
splnění úkolu všichni správně 
poskládali svatojánskou indi-
cii, kterou mi prozradili v cíli, 
a na základě správné odpově-
di byli odměněni brožurkou  
o svatém Janu Nepomuckém 
a poukázkami na občerstvení 
v hospůdce Chovatelna, které 
zajistil SDH Dolní Lukavice. 
Akce se konala za příznivého 
počasí a přilákala necelou stov-
ku turistů z blízkého okolí, ale 
také z Plzně a z Prahy. Velké 
poděkování patří všem účin-
kujícím, SDH Dolní Lukavice 
za zajištění občerstvení a také 
všem účastníkům stezky.

Mgr. Eva Horová

REVOLUTION TRAIN 
(protidrogový vlak) 
v Přešticích

V pátek 25. června zajisti-
lo vedení města Přeštice pro 
žáky ZŠ Josefa Hlávky jeden 
z nejvýznamnějších projektů 
protidrogové prevence v ČR – 
protidrogový vlak. Celkem 14 
skupin po 17 žácích se zúčast-
nilo prohlídky multimediál-
ní vlakové soupravy. Cílem 
programu je prostřednictvím 
zapojení všech lidských smys-
lů (metoda 5D) zapůsobit na 
návštěvníka vlaku, na jeho 
pohled na legální i nelegální 
drogy, závislosti a inspirovat 

jej k pozitivním životním vol-
bám. Akce se také zúčastnily  
4 skupiny žáků ze Základní ško-
ly Chlumčany, od 15 hodin byl 
vlak přístupný veřejnosti. Více 
informací lze nalézt na www.
revolutiontrain.cz Preventivní 
charakter celé akce přišli pod-
pořit se svými stanovišti i Poli-
cie ČR, Městská policie Přeš-
tice, Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje a pracovníci 
BESIPu Plzeňského regionu.

Mgr. Dana Hanušová
MěÚ Přeštice

Dokončení ze str. 1 

V tomto úsilí nepřestával 
ani v poslední době, kdy jej 
zdravotní problémy již značně 
limitovaly.

Naše poslední setkání se 
uskutečnilo na konci května, 
kdy mě přišel pozvat do Sko-
čic na Noc kostelů. Dne 12. 
června 2021 nás však opus-
til.

Drahý Oldo, budeš nám 
v Přešticích i ve Skočicích moc 
chybět. V našich vzpomínkách 
zůstaneš jako oblíbený kolega, 
přítel, patriot a člověk s ne-
utuchající energií, nadšením 
a humorem. Jsem velice rád, 
že jsem Tě mohl poznat a být 
ve Tvé blízkosti. Spolu s mno-
ha dalšími nezapomenu.

Mgr. Karel Naxera 
starosta

Setkávám se s mnoha...

Dovolte mi, abych 
také připojila osobní 
vzpomínku na pana 
Oldřicha Vácu. Pro 

mne byl léta jedním ze skočic-
kých sousedů, bydlel se svou 
ženou Zdeňkou a dětmi v naší 
ulici. A jelikož jsme nebyli 
zrovna vrstevníci, naše ces-
ty se míjely. To se však mělo 
změnit…

Na jaře roku 2013 se Olda 
stává velmi silným článkem 
vznikajícího Sdružení obča-
nů Skočic. A já jsem měla 
šanci jej blíže poznat jako 
muže činu s přímým tahem 
na bránu, neodkládal problé-
my, ale snažil se je okamžitě 
řešit, dokázal se ostře střetávat 
s oponenty, cíleně argumento-
vat, poté se však v klidu roze-
jít. Přiznávám, že v tom jsem 
ho obdivovala, také jsem si 
oblíbila Oldův příměr „musí to 
mít štábní kulturu“.

Těžko se mi uvyká minulému 
času… Ale Olda by mě poslal 
se smutkem dál než k šípku! 
On neztrácel optimismus ani 
v posledních dnech svého živo-
ta. A život miloval! Miloval 
svou velkou rodinu, miloval 

turistiku, pravidelné vycház-
ky s manželkou, výlety se čle-
ny sdružení včetně nezbytného 
zhodnocení v útulné hospůdce 
u dobrého jídla a pití, v mlá-
dí byl aktivním divadelníkem, 
později kulturní akce v obci 
spolupořádal. Našemu výbo-
ru SOS poskytoval nezištně 
azyl na pravidelná jednání. Byl 
opravdu hnacím motorem naše-
ho spolkového dění, přinášel 
nápady, organizoval, provázel 
mluveným slovem. Těšil se jak 
na duchovní usebrání ve skočic-
ké kapli v rámci Noci kostelů, 
tak na svařák se štólou, kterou 
mi nezapomněl pochválit při 
vánočních jarmarcích. Byl lid-
ský, vybavuji si v jeho očích 
dojetí během vystoupení dětí 
na adventním zpívání, nestyděl 
se za své city. Jako každý z nás 
i on měl chyby. Jak jsem ho 
poznala, neuměl zvolnit, ubrat 
plyn, podřadit. Jel vždy naplno!

„Oldo, je mi líto, že autobus 
na plánovaný podzimní výlet 
do místa Tvého mládí, Chlumu 
Sv. Maří, již nestihneš…“

Nezapomeneme!
Za výbor a členstvo SOS, z.s.,

Alena Vozárová

Nekrolog Oldy Váci

Pozvánka na
před Dožínkové setkání

v muzeu krojů v Žinkovicích
24. 7. 2021
Srdečně Vás zveme 

na
slavnostní setkání v muzeu krojů

v Březí - Žinkovicích
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Odměna pro žáky ZŠ 
Josefa Hlávky v Přešticích

Dne 15. 6. a 16. 6. 2021 
děti z 1. A, 2. A, 5. A a 5. B 
navštívily oboru Čertáno 
u Horšovského Týna. Tuto 
možnost získaly jako odměnu 
za nejlepší výsledky ve sběru 
žaludů a kaštanů. Při procház-
ce oborou děti viděly daň-
ky, srnky, zajíce. Pozorovaly 
život v mraveništi a ve větvích 
stromů. Při procházce oborou 
mohly hledat daňčí parohy.

Na konci cesty dlouhé bezmá-
la 5 km na děti čekalo zázemí 
s vycpanými trofejemi, opéká-
ním buřtů a občerstvením, na 
které se všichni velmi těšili.

Celý výlet s programem 
a sladkými odměnami za sou-
těže pro nás připravili pan 
Benda, paní Švarcová a pan 
Švarc, za což jim velice děku-
jeme. Děti si přivezly mnoho 
zážitků a některé z nich měly 
radost z nalezených trofejí.

Třídní učitelky 
1. A, 2. A, 5. A a 5. B

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Postřehy žáků:
Anna Kokošková 5. A:
Výlet do obory jsem si hod-

ně užila, hlavně hledání trofe-
jí. Sice jsem nic nenašla, ale 
nebyl to můj cíl. Můj cíl byl si 
to pořádně užít a poznat nové 

věci. Lidé, kteří nás prováze-
li, byli velmi milí, takže dobrá 
společnost a vše. Klidně bych 
tam jela znovu.

Rudolf Baloun, 5. A:
V oboře se mi líbily krás-

né lesy a pastviny. Byla tam 
spousta druhů zvířat – daňci, 
lišky, divoká prasata. Bavilo 
mě hledání trofejí, opékání 
buřtů a ukázka zvířat. Byli 
jsme i hodně poučeni.

Aneta Šafránková
a Alice Kaiserová, 5. B
V oboře se nám moc líbi-

lo, protože jsme se dozvědě-
li hodně zajímavostí a viděli 
jsme tam různá zvířata.

Anna Hodanová, 5. B
Mně se moc líbila příroda 

a bavilo mě hledat trofeje.
Viktorie Boudová, 5. B
Moc se mi tam líbilo, protože 

jsem našla velké paroží.
Eva Brožová, 5. A
Byla pro nás připravena 

poznávačka. Poznávali jsme 
zvířata a naše skupina holek 
věděla skoro všechno, až na slu-
ku. Dostaly jsme za to nanuky. 
Výlet jsem si moc užila a jsem 
ráda, že jsme ho vyhrály.

Adam Štýs, 5. B
Výlet byl moc pěkný a zají-

mavý. Opékání buřtů bylo také 
super.

Filmové večery 
na hradech nabídnou
nové české snímky
Podzimní 34. ročník Finále Plzeň už v létě před-

znamenají open air filmové večery na atraktivních 
místech. Projekce se budou konat během šesti srp-
nových večerů pod rozhlednou Bolfánek u zámku 
Chudenice, na zámku Kozel, hradě a zámku Hor-
šovský Týn a hradě Švihov. Diváci všech generací si 
tak v nevšedním prostředí pod hvězdnou oblohou 
mohou užít nové české filmy.

Filmová tour se snímky Mat-
ky nebo Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel bude zahájena 
v pátek 6. srpna na hradě Švi-
hov. Následovat bude pátek 
13. a soboty 14. a 21. srpna na 
zámku Kozel. Poslední projek-
ce se odehraje 27. srpna v Hor-
šovském Týně. Promítat se 
bude vždy od 21 hodin. Vstu-
penky na jednotlivé projekce 
budou dostupné na Plzeňské 
vstupence a GoOut či prokli-
kem přes www.festivalfina-
le.cz, kde bude od července 
dostupný také podrobný pro-
gram projekcí na jednotlivých 
hradech.

Letošní novinka pro celou 
rodinu – Mazel a tajemství 
lesa – se bude promítat 20. 
srpna v areálu Bolfánek. Prá-
vě tady režisér Petr Oukropec 
film o dobrodružství malých 
skautů před dvěma lety natáčel 
a jeho vznik byl finančně pod-
pořen také Plzeňským krajem. 
Hrdinou filmu je městský kluk 
Martin s přezdívkou Mazel. 
Příroda ho moc nebere, má 

radši svůj telefon, a na tábor 
pod stan do lesa jede spíš 
z donucení. Právě on ale obje-
ví tajemné lesní bytosti a uza-
vře s nimi dohodu. Nejdřív mu 
pomáhají uspět v táborové hře, 
nakonec ale musí vyřešit mno-
hem důležitější a náročnější 
úkol. Idylickou přírodu a kou-
zelný les pod horou Královka, 
kde se příběh odehrává, našel 
režisér na několika místech, 
většinově však právě v areálu 
Bolfánek, dále v údolí Úter-
ského potoka a na několika 
místech na jižní Moravě. „Na 
Bolfánku, kde jsme postavili 
náš hlavní nefalšovaný tábor 
včetně latríny a polní kuchyně, 
jsme našli opravdu magické 
místo. Byly to parádní prázd-
niny s kamerami a klapkami. 
Věřím, že to bude ve filmu 
znát,“ vzpomíná Oukropec. 
Projekce na Bolfánku se usku-
teční za účasti filmových tvůr-
ců a herců a nabídne i program 
pro děti.

Oficiální web Finále Plzeň: 
https://www.festivalfinale.cz/

V rámci pro-
jektu  „Ang-
licky mluvící 
země očima 
rodilého mluv- 
čího“ jsme 

velice ocenili spolupráci 
s organizací MAS, která nám 
umožnila realizovat netra-
diční nápad a pozvat do ško-
ly během dvou dnů výuky 
28. 5. a 4. 6. 2021 rodilého 
mluvčího. Adrian Noblet je 
původem z Austrálie a žákům 
přiblížil svou zemi z pohledu 
svého života a míst, které sám 
procestoval.

Cílem projektu bylo rozšířit 
znalosti žáků o anglicky mlu-
vících zemích formou setkání 
s rodilým mluvčím. Žáci si 
prohloubili znalosti ze země-
pisu, přírodopisu a historie 
dané země, zároveň uplatnili 
znalosti angličtiny formou 
komunikace při aktivitách 
a diskusi, vytvořili si slovní-
ček užitečných výrazů a frází, 
ale i třeba přísloví a rad, které 
Adrianovi říkal jeho otec.

Setkání proběhlo v jednot-
livých třídách na 2. stupni. 
Během dvou vyučovacích 
hodin se  žáci v úvodních akti-
vitách seznámili s Adrianem, 
získali základní informace 
o něm i o vzdálené zemi. Dále 
vzájemnou spoluprací žáci 
získali nové poznatky o jeho 
povoláních, krajině, obyvate-
lích, přírodě a osídlení Austrá-
lie, ale i o rekordech, kterých 
je zde mnoho. Během setkání 
komunikovali pouze anglicky, 
měli zajímavé dotazy, případ-
né nejasnosti či nové výrazy 
jsme si vysvětlili.  

Závěrem projektu jsme 
v dalších hodinách Aj shrnu-
li získané informace formou 
soutěžní hry družstev o drob-
né ceny.  Žáci si také zkontro-
lovali a doplnili své pracovní 
listy, které si založili do port-
folií ve třídě.

Vážíme si spolupráce i pro-
to, že umožňuje žákům tako-
vé setkání i na malém městě 
a jistě jim pomůže i v hledání 
jejich cesty a možností uplat-
nění v životě.

Mgr.  Helena Sýkorová

Z Merklína do Austrálie 
a zpět

NOC SOKOLOVEN
Cvičební rok 

2020/2021 byl 
– stejně jako 
ten předchozí 

– ochromen koronavirovou 
pandemií. Tento bohužel ve 
větší míře. V tělocvičnách 
naší sokolovny jsme zahájili 
pravidelná cvičení a tréninky  
7. září 2020, avšak dlouho 
jsme se z toho radovat nemoh-
li – od 14. října 2020 byla 
naše činnost z důvodu vlád-
ních protiepidemiologických 
opatření opět přerušena a ten-
to stav trval v podstatě téměř 
do konce cvičebního roku. 
Nemohli jsme provozovat pra-

videlné aktivity v tělocvičnách 
a nemohli jsme uspořádat ani 
tradiční akce pro veřejnost. 
V říjnu 2020 musela být zruše-
na plánovaná Drakiáda, v led-
nu letošního roku nemohly 
proběhnout Dětské šibřinky. 
S velkou radostí jsme se tedy 
alespoň v závěru cvičebního 
roku zapojili do celorepubli-
kové akce a pro naše členstvo 
i širokou veřejnost jsme uspo-
řádali NOC SOKOLOVEN.

Jedná se o akci pořádanou 
Českou obcí sokolskou, letos 
se konala již posedmé, a to 
v pátek 25. června 2021.

Pokračování na str. 12



Dokončení ze str. 2
1) v nočních hodinách zjištěn 
upadlý plastový kryt elek-
troinstalace ve spodní části 
stožáru veřejného osvětlení, 
čímž došlo k odkrytí elektro-
instalace, tato zakryta, pomocí 
kamerového systému zjištěno, 
že k odpadnutí došlo vlivem 
silného větru
2) na Masarykově nám. zjištěn 
dodávkový automobil, ze kte-
rého unikaly provozní kapa-
liny – jednalo se o kapalinu 
z chladiče, řidič byl po doprav-
ní nehodě a čekal na odtah
3) provedeno 12 výjezdů na 
oznámení občanů, týkající 
se špatného parkování vozi-
del v ul. Pohorská, Zahradní, 
Komenského, Sv. Čecha, Javo-
řického, Palackého, Průmys-
lová, V Háječku, Tř. 1. má- 
je, Masarykovo nám. a 24 
výjezdů na oznámení – naruše-
ní veřejného pořádku
4) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven: 
13, provedeno kontrol dodržo-
vání omezení vyplývajících 
z krizových opatření fyzickými 
osobami (nošení roušek atd.): 
36, bylo zjištěno přestupců: 5.
Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) poškození zadního nárazní-
ku na vozidle škoda na parko-
višti v ul. Hlávkova – poškoze-
ní se v době uvedené majitelem 
vozidla na tomto místě nepo-
tvrdilo

2) přestupky proti osobám 
porušujícím zákon o ochra-
ně veřejného zdraví na území 
města
3) pohyb osob v Nepomucké 
ul. páchajících protiprávní čin-
nost
4) průjezd vozidla škoda 
městem, jehož řidič ohrozil 
na přechodu pro chodce na  
Tř. 1. máje chodce – zjištění 
registrační značky
5) poškození pneumatiky na 
vozidle v ul. Na Chmelnicích.

Provedeny 3 výjezdy na vol-
ně pobíhající psy – 2x Masa-
rykovo nám., Husova – maji-
telé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání.

Na území města nalezeno: 
dioptrické brýle na Masaryko-
vě nám., klíče v ul. Poděbrado-
va, mobilní telefon v Městském 
parku, klíče v ul. 5. května, 
2x platební karta obchodního 
domu na Tř. 1. máje – předá-
no na ztráty a nálezy MěÚ, 
osvědčení o registraci vozidla 
v prodejně tabáku na Masary-
kově nám. – předáno na měst-
ský úřad, platební karta v ul. 
V Háječku – předána mateřské 
bance.

Nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci Přeštice  
Tř. 1. máje – 87 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 78 km/h, v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 61 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník MP Přeštice
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Cesta za snem
Šest týmů po osmi členech, 

dva handbike trenažéry a limit 
šedesát minut. Kdo najede 
nejvíc, vyhrává. To je Mone-
ta Czech Tour 2021. Podstata 
závodu je ale trochu někde jin-
de. Jde totiž o benefiční závod 
na podporu seniorů. 

Každý tým hradí startovné 
20 000 korun. To jde celé na 
nákup rehabilitačního trenažé-
ru pro vybraný dům s pečova-

telskou službou nebo organiza-
ci, která se pohybem a sportem  
seniorů zabývá... 

Tým Přeštic v čele s panem 
starostou Karlem Naxerou 
se velmi snažil a po dobu 60 
minut virtuálně najel téměř 
60 km, poděkování patří i fir-
mám, které akci finančně pod-
pořily. 

Mgr. Martina Míšková 
ředitelka KKC

Městská policie v květnu...
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VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA KOLENU
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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
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Václav se narodil v roce 1942 a poz-
ději pracoval jako instalatér, jako jeho 
otec. Byl nejstarší ze tří bratrů, vši-
chni byli sportovci. Prostřední Milan 
se věnoval zpočátku košíkové, ale 
později národní házené. Nejmladší Jiří 
se věnoval fotbalu a určitě oslavil kon-
cem června 100. výročí přeštického 
fotbalu. Rodina Kolenova žila v Sed-
láčkově ulici, která se dříve jmenovala 
Sokolská.

Václav celý svůj sportovní život 
věnoval basketbalu, buď jako hráč 
s generací hráčů Brkla, P. Velkobor-
ského, Stodolovského, Běla, Beneše, Šlédra, Nižnika, Gumana 
a dalších, nebo jako trenér mladší generace po získání trenérské 
licence v roce 1995. Byl spolehlivý a obětavý, v důchodu byl 
správcem sportovní haly a archivu dokumentů a fotografií oddí-
lu basketbalu Přeštice. Pravidelně se zúčastňoval setkání býva-
lých hráčů basketbalu. Většinu aktivní činnosti prožil v přeštické 
sokolovně a dětství na venkovním hřišti u sokolovny.

Děkujeme a při svých setkáních budeme na Tebe vzpomínat.
Za spoluhráče a kamarády Karel Tušek a Jiří Běl

Covid sportování 
nezastavil

V úvodu základní informa-
cí valné hromady TJ Přeštice 
byla zpráva mandátové komi-
se, že přítomni jsou zástupci 
oddílu s 95 mandáty (účast 
92 %), čímž je valná hromada 
usnášeníschopná. 

Zprávu o činnosti VV před-
nesl Karel Švarc. Výbor jednal 
i přes covidová omezení pravi-
delně, mnohdy elektronickou 
cestou. Pandemie covidu se 
vlastně „táhla“ všemi zprá-
vami, ať se jednalo o činnost, 
finance, různé akce, výstav-
bu a rekonstrukce. Bohužel 
poklesla i členská základna, asi 
o 8 % na 903 členů, z nichž je 
540 dospělých. Zároveň zazněl 
apel na získávání nových členů, 
zvláště dětí, které v „covidové 
době“ dosti „zlenivěly“. 

Zprávu o hospodaření před-
nesl Martin Kadaník. Zazně-
la řada čísel, která ozřejmila 
činnost v uplynulém období, 
samozřejmě i zde se třeba na 
výnosech výrazně „podepsal“ 
covid. Samostatně se věnoval 
výstavbě fotbalového hřiště 
s umělou trávou. Další velkou 
akcí byla rekonstrukce spor-
tovní haly. Přítomní zprávu 
jednomyslně schválili, zároveň 
tak i návrh rozpočtu na další 
období. 

Výkonný výbor také apelo-
val na oddíly na včasné plně-
ní zadaných úkolů a dodávání 
požadovaných podkladů. Po 
diskuzi bylo schváleno závě-
rečné usnesení Valné hroma-
dy.

 (šat)

Tento způsob sezóny zdá 
se mi poněkud nešťastným

Konec basketbalové sezóny 
je tu a nemá cenu ji moc roze-
bírat. Nemohli jsme trénovat, 
natož hrát naši milovanou hru, 
ale i přesto jsme plnili různé 
výzvy od basketbalové fede-
race nebo od trenérů. Na kon-
ci sezóny nás aspoň potěšila 
návštěva hráčky basketbalové 
reprezentace Barbory Holu-
bové, která si s námi zatré-
novala a povzbudila nás do 
nové sezóny. V červnu jsme 
se přihlásili na streetball tur-
naj do Plzně, kde jsme měli 
zastoupení hned ve čtyřech 

kategoriích. S úmorným ved-
rem jsme se zdárně poprali 
a ostudu jsme našemu oddílu 
v žádném případě neudělali, 
ba naopak. V létě nás čeká tra-
diční soustředění v Dobřicho-
vicích a hned na začátku září 
hopsa hejsa do Brandýsa nad 
Labem, kde se místním tur-
najem nastartujeme do nové 
sezóny. Všem přejeme krásné 
léto, mnoho sportovních zážit-
ků a v září se těšíme na vidě-
nou. 

Trenéři Lucka, Lída 
a Milan s Martinem

100 let přeštického fotbalu 
Poslední červnová sobota 

patřila ve městě fotbalu. Míst-
ní oddíl kopané slavil 100 let 
od založení oddílu ve městě. 

„Rozhodnutí o oslavách padlo 
již před rokem. A začali jsme 
přemýšlet, co připravit, aby to 
pozvané zaujalo. Chtěli jsme 
umožnit setkání těch, kteří před 
desítkami let hájili čest přeštic-
ké kopané. A umožnit jim, aby si 
mohli popovídat, zavzpomínat,“ 
upřesňuje předseda oddílu kopa-
né Martin Kadaník. „A s přícho-
dem covidové pandemie jsme se 
pak celý rok obávali, co budeme 
moci udělat. Naštěstí situace se 
zlepšila a my mohli oslavy uspo-
řádat v plném rozsahu.“ 

Vše začalo krátkými proje-
vy, starosta města Karel Naxe-
ra popřál hodně sportovních 
úspěchů, podobně i předseda  
TJ Karel Švarc, který připomněl 
i výbornou součinnost s měs-
tem, k tomu předseda oddílu 
Martin Kadaník poděkoval za 
pomoc při výstavbě nového 
hřiště s umělou trávou i za prů-
běh celé stavby. A právě slav-
nostní otevření nového hřiště, 
když dříve to covid neumož-

ňoval, následovalo. Pásku pře-
střihli výše uvedení a všichni 
popřáli fotbalistům pohodu při 
tréninku a úspěchy v zápasech. 

Dále došlo k slavnostnímu 
pokřtění knížky o historii míst-
ního oddílu „Zlaté okamžiky 
přeštického fotbalu“, kterou 
sepsal Pavel Hochman a vyda-
lo místní Kulturní a komunitní 
centrum. Následovalo oceně-
ní asi čtyř desítek bývalých 
úspěšných hráčů a zasloužilých 
funkcionářů, kteří se podíleli 
na úspěších přeštické kopané. 

Vyvrcholením dne bylo utká-
ní současných členů staré gar-
dy a výběru bývalých úspěš-
ných hráčů. Slavnostnímu 
výkopu předcházela minuta 
ticha a vzpomínka na všechny, 
kteří se tohoto dne nedožili. Při 
utkání bylo znát, že technické 
finesy se nezapomínají, zkuše-
nosti se neztrácejí, jen ten dech 
někdy chyběl. Utkání skonči-
lo příhodnou „plichtou“, ale 
o výsledek vůbec nešlo. Jak 
několikrát padlo v kroužku pří-
tomných – „nešlo o výsledek, 
ale setkat se a popovídat si.“

 (šat)

Slavnostní výkop utkání mezi starou gardou a bývalými hráči pro- 
vedli oba trenéři, Jirka Kolena a Honza Boltík.     Foto Petr Šatra

Pokřtění knihy, která mapuje stoletou historii přeštického fot-
balu, bylo také součástí oficiální části oslav.       Foto Petr Šatra

Dokončení ze str. 10
Tělocvičná jednota Sokol 

Přeštice byla jednou ze 137 
tělocvičných jednot, které se 
k celorepublikové akci připoji-
ly. Sportovní aktivity jsme měli 
naplánované do venkovních 
prostor v přilehlém okolí soko-
lovny, kde jsme stejnou akci 
uskutečnili již v loňském roce 
– tenkrát vlastně „z donucení“ 
vlivem koronavirové situace 
a trvajících bezpečnostních 
hygienických opatření. Vzhle-
dem k tomu, že se „venkovní“ 
varianta osvědčila, chtěli jsme 
ji v letošním roce zopakovat. 
Bohužel počasí mělo jinou 
představu, a tak jsme nakonec 
museli přistoupit k variantě 
„vnitřní“, program přenést do 
velkého sálu a zároveň jej tro-
chu omezit. Program zahájilo 
11 děvčat z oddílu aerobiku – 
na písničku Moje tělo děvčata 
pod vedením cvičitelek oddílu, 
sester Jitky Malátové a Anny 
Soukupové, předvedla taneč-
ní vystoupení s vlastní chore-
ografií. Následovala ukázka 
lidské pyramidy postavené 
z 9 dětí oddílu všestrannosti. 
A pak už se všichni příchozí 
aktivně zapojili do připrave-
ného programu. První stano-
viště, kde účastníci zároveň 
obdrželi papírovou kartičku 
k zaznamenávání splněných 
úkolů, patřilo kvízu o sokol-
ských znalostech. Na dalších 
stanovištích se bojovalo na 
překážkové dráze, v chůzi na 
chůdách, účastníci si moh-
li vyzkoušet hraní florbalu 
(slalom a střelba na branku 
s plachtou), střelbu z luku na 
terč a také kroket, posledním 
stanovištěm byly žebřiny se 
skluzavkou. Sportovní pod-
večer si přišlo užít na 30 dětí, 
mladší v doprovodu svých 
rodičů. Nejmladší účastnicí 
byla holčička ve věku 1 rok  
a 5 měsíců – i ona se za pomo-
ci své maminky zapojila do 
některých sportovních aktivit. 
Závěr večera patřil posezení 
u táboráku s opékáním buřtů.

Pandemie covidu-19 naru-
šila dlouhodobě činnost naší 
tělocvičné jednoty již podru-
hé a velmi krátká aktivní čin-
nost na počátku cvičebního 
roku 2020/21 byla jen malou 
náplastí za znemožnění akti-
vit našich členů od jara do 
léta 2020. Nikdo z nás si ale 
nepředstavoval, že omezení 
budou muset být tak rozsáh-
lá a že se sokolové po zbytek 
právě skončeného cvičebního 
roku v pravidelných cvičeb-
ních hodinách a při trénincích 
téměř nepotkají. Stejně jako 
před rokem však věříme, že 
v nadcházejícím cvičebním 
roce budou obě tělocvičny 
přeštické sokolovny opět zapl-
ňovány hojným počtem našich 
členů. Pravidelným sokolským 
aktivitám NAZDAR!

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

NOC SOKOLOVEN


