
Jak se vám 
p o d a ř i l o 
emigrovat 
do Ameriky?

Koupil jsem 
si s kamará-

dem kombinovaný zájezd do 
země přátel, do Sovětského 

svazu a do Japonska. Takhle 
to vypadá jednoduše, ale na 
to se musela vystát týdenní 
fronta, sehnat spoustu razítek. 
V Tokiu jsme požádali o azyl 
na americké ambasádě a tam 
už se o nás postarali. Tenkrát 
jsem do toho dal všechny pení-
ze, co jsem sehnal. 
A proč jste se vrátil?

Láska čarodějka. Kvůli pří-
telkyni Věře Peroutkové, kte-
rou jsem si pak vzal.

To muselo být drsné 
vystřízlivění ze svobod-
né Ameriky do zadráto-
vaného Československa.

Sice mě odsoudili za útěk, 
ale dostal jsem milost, takže 
jsem nemusel hned po návratu 
sedět. Ale já jsem člověk, který 
je zvyklý na ledacos. Já jsem si 
to docela užíval v kriminále.
Do vězení jste se dostal 
v roce 1976 kvůli před-
nášce Ivana Jirouse, 
kterou jste organizo-
val v klubu SSM. Jak to 
vlastně probíhalo?

Původně jsme chtěli udělat 
festival undergroundových 
kapel v Příchovicích na Ostro-
vě. Jenže se to provalilo, Stát-
ní bezpečnost už to měla pod 
kontrolou a sešlo z toho. V té 
době ale Magor dokončoval 

svůj manifest undergroundu, 
takzvanou Zprávu o třetím 
hudebním obrození a tak jsme 
se domluvili, že by zprávu 
mohl přečíst v Přešticích pro 
pozvané lidi. To nakonec 
klaplo. 
To bylo poprvé, co Ivan 
Jirous četl svůj slavný 
manifest na veřejnosti?

Snad ještě v Jihlavě pro pár 
lidí. Pro velké publikum to 
bylo poprvé v Přešticích. Přije-
lo mnoho lidí z celé republiky, 
ze severních Čech, z Prahy, 
ze Sušice, z Plzně samozřej-
mě, byli tam také dva nebo 
tři kluci z Košic, zhruba sto 
lidí. Během akce tam dora-
zilo několik příslušníků VB 
(Veřejná bezpečnost, obdoba 
dnešní policie pozn. red.) spo-
lu s několika estébáky (pří-

slušníci tajné policie), kteří 
nás kontrolovali. 
Jak byla důležitá akce 

v Přešticích pro under-
groundové hnutí?

Tenkrát nám to tak nepřipa-
dalo, ale z dnešního pohledu to 
byla klíčová akce. Předtím měl 
underground jen úzkou sku-
pinu fanoušků kolem Plastic 
People a DG 307. Díky Přeš-
ticím se lidé, kteří inklinovali 
k undergroundu, ale ještě ho 
nedokázali sami pojmenovat, 
poprvé dozvěděli základní ide-
ová východiska undergroundu. 
Tedy nezaplétat se s ďáblem, 
kterým je establishment. Dalo 
nám to určitou naději, že je 
možné svobodně žít i v době 
veliké nesvobody, a že člověk 
není sám, že je tady určité spo-
lečenství lidí. Takže kdybych 

to chtěl říci trochu nadnese-
ně a v uvozovkách, tak nám 
Jirous prezentoval v podstatě 
Nový zákon.

V minulém čísle Přeštic-
kých novin komunistic-
ký zastupitel Vladimír 
Frouz rozezleně napsal, 
že se z kontroverzních 
lidí jako Martin Jirous 
vyrábějí nové vzory něco 
jako falešné ikony. 

S bolševiky se nemá cenu 
bavit. Komunista, který stu-
doval v Rusku, je člověk, 
s kterým já si nemám co říct. 
Těmhle lidem není možné nic 
vysvětlit. Mě neuráží co říkají. 
Jsou mi lhostejní. 
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Největší barokní kostel 
v Česku postavený mimo 
Prahu se opět stane místem, 
kde zazní slavná Česká mše 
vánoční. Tři dny před Štěd-
rým dnem, tedy 21. prosin-
ce v půl sedmé večer zazní 
v podání ženského pěvecké-
ho sboru Carmina Přeštice 
a hostů z Cantate Rokyca-
ny. Konkurenci ovšem mají 
Přeštice velikou. Na několik 
provedení Rybovy mše se 
chystá Rožmitál pod Třem-
šínem i některé obce v oko-
lí.

Skladbu přeštického rodáka 
Jakuba Jana Ryby zná velká 
část vzdělané Evropy. Zpívá 
se dnes německy, anglicky, 
francouzsky i švédsky. Zně-
la ve Vatikánu i v anglickém 
parlamentu. Poprvé byla 
Česká mše vánoční, známá 
častěji podle úvodních slov 
skladby jako „Hej mistře“, 
uvedena pravděpodobně při 
půlnoční mši v noci z 24. na 
25. prosince roku 1796 ve 
farním kostele Povýšení sv. 
Kříže ve Starém Rožmitá-
le. V tomto kostele se letos 

zpívá znovu, a to 24. prosin-
ce dvě hodiny před půlnocí. 
Rožmitálští se chválí tím, že 
půjde o jedinečné provedení 
Rybovy mše na původních 
varhanách, na které autor 
jako zdejší regenschori hrá-
val. Pravděpodobně tam 
skladba i vznikla. V kostele 
i před kostelem bývá tradič-
ně velmi plno. Na sv. Ště-
pána pak zazní „Hej mistře“ 
i v městském kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Rožmitále 
a na Nový rok bude provede-
na v Bohutíně u Příbrami.

Okolnosti vzniku skladby 
nejsou známy. Soudí se, že 
mohly vycházet z autorovy 
vděčnosti za odvrácení váleč-
ného nebezpečí, které Čechám 
bezprostředně hrozilo od jara 
do září 1796 ve válce, kterou 
rakouská monarchie vedla již 
čtyři roky s revoluční Francií. 
Jako další možnost se uvádí 
urovnání vleklého Rybova 
sporu s rožmitálským farářem 
Kašparem Zacharem.

České verše vytvořil pro 
skladbu také J. J. Ryba a vychá-
zejí z Lukášova evangelia, kte-

ré podává svědectví o Kristo-
vu narození. Nejstarší známý 
dochovaný notový materiál jed-
notlivých partů je dnes uložen 
v Národním muzeu – Českém 
muzeu hudby v Praze a není 
Rybovým autografem.

Své nejslavnější skladbě 
samotný J. J. Ryba nepřiklá-
dal zvláštní význam, slavnou 
se stala až po jeho smrti. Přeš-
tice si skladbu připomenou 
v roce 250. výročí narození 
nejslavnějšího rodáka.

Bc. Drahomíra Valentová
vedoucí DHP Přeštice

Vážení čtenáři,
vyšel na mě sloupek 

v adventním čase, ale obávám 
se, že mnoho vánočních témat 
nabídnout nemohu. Zabývá-
me se vesměs prozaickými 
záležitostmi, z nichž okomen-
tuji několik vybraných.

Hned na začátku zmíním 
protipovodňová opatře-
ní (PPO), která budou téma-
tem ještě dlouho. Zatím není 
stále zřejmá přesná podoba 
protipovodňové ochrany. Jak-
mile budou vyřešeny technic-
ké detaily, obnovíme jednání 
s majiteli dotčených pozemků.

V rámci vnitřního informač-
ního systému městského úřadu 
spouštíme od 1. prosince novou 
webovou aplikaci, takzvaný 
klikací rozpočet. Pomocí 
odkazu na stránkách města si 
může veřejnost zobrazit infor-
mace o rozpočtu a o aktuálním 
plnění (čerpání). Dostupná 
budou data od roku 2011. Jed-
ná se o další z kroků vedoucích 
ke zpřehlednění hospodaření 
s veřejnými prostředky.

Od 1. 11. byla spuštěna služ-
ba SMS InfoKanál, která 
umožní rozesílat zájemcům 
různé informace o dění ve 
městě na telefon formou sms 
zpráv. Tato služba byla zave-
dena především pro zvládání 
krizových situací (povodně, 
havárie atd.), ale její poten-
ciál je velmi široký. Budeme 
se snažit jej postupem času 
více vytěžit. Bližší informace 
naleznete na webových strán-
kách města.

Jak jste možná již zaregistro-
vali, rozjeli jsme práce na tvor-
bě nového Strategického 
Rozvojového Plánu (SRP). 
Jedná se o jeden ze stěžejních 
dokumentů měst a obcí, který 
usnadňuje plánování. Slouží 
jak k rozvržení investic, tak 
k práci s dotačními možnost-
mi a k rychlé deklaraci zájmů 
města při jednání s některými 
složkami státní správy. V této 
chvíli máme pohromadě celou 
kostru týmu, včetně větši-
ny členů pracovních skupin. 
Budeme se zabývat pokud 
možno všemi aspekty života 
ve městě (a jeho satelitech) 
a jejich vývojem v čase žádou-
cím směrem. Občanům, kteří 
by se chtěli na vzniku strategie 
města podílet, jsou dveře stále 
otevřené.

Nový Územní Plán, jehož 
přípravu jsem převzal po 
letech zpoždění, je ve fázi před 
veřejným projednáním, které 
je vyhlášeno na 10. prosince. 
Nestane-li se něco nečeka-
ného, bude zastupitelstvem 
schválen rámcově v březnu, 
takže termín kvůli poskytnuté 
dotaci stihneme.

Pokračování na str. 2

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 10. 12. 2015
od 18.00 hodin

do velkého sálu
KKC Přeštice 

Masarykovo náměstí

Dům historie 
Přešticka 

bude před provedením
České mše vánoční 

J. J. Ryby 
v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích 

21. 12. 2015 

mimořádně otevřen 
od 17.00 do 18.30 hod., 

kdy bude možno 
zhlédnout výstavu 

J. J. Ryba 
– rodák z Přeštic

V letošním roce ve dnech 11. až 14. listopadu se konal poprvé v Přešticích dětský filmový festival Juniorfest a po celou dobu se těšil 
obrovskému zájmu ze strany návštěvníků. Na snímku herečka Hana Maciuchová, která zavzpomínala nejen na natáčení Krkonošských 
pohádek. Svůj den si užili i všichni, kteří byli oceněni v rámci vyhlášené výtvarné soutěže.                                                          (red)



Dokončení ze str. 1
Je vám to jedno?

Z mého pohledu jsou komu-
nisté buď staří nešťastníci, kte-
ří ještě pamatují padesátá léta, 
a kteří do strany vstupovali po 
válce z velkého nadšení a věřili 
ve světlé zítřky. Těch lidí je mi 
trochu líto. Pak je tam ale celá 
řada hajzlů, kteří čekají jen 
na to, aby mohli zase zakazo-
vat jiný názor a určovat, co je 
povolené a co není. Žvaní neu-
stále, že za komunistů bylo líp, 
že bylo právo na práci a takové 
nesmysly. Nechápu, jak tohle 
může někdo vážně říct. Žádné 
právo na práci neexistovalo, 
existovala pracovní povinnost. 
Kdo byl déle než šest týdnů 
bez práce, tak mohl být a zpra-
vidla byl obviněn z trestného 
činu příživnictví a skončil na 
Borech. Žvásty o tom, že byla 
zadarmo lékařská péče. Samo-
zřejmě, že nebyla. Každý platil 
daně a odvody ze mzdy. 
Vy jste během procesu 
seděl na Borech?

Celou dobu. Chci zdůraz-
nit, že přednáška v Přešticích 
byla jen záminka k zatýkání. 
Vždyť nás sbalili až v březnu, 
tři měsíce po akci, takže měli 
čas si to celé vykonstruovat. 
Ve spisech jsou ručně psané 
poznámky od ministra vnitra, 
co se má s námi udělat. Žádné 
nezávislé soudy, prostě rozkaz 
ze shora.
Co jste dělal ve vězení?

Pracoval jsem u Národního 
podniku Preciosa, jehož teh-
dejší ředitel dostal teď 28. října 
od prezidenta Zemana vyzna-
menání. Za otrockou práci 
vězňů. Brousili jsme kamínky 
do šperků. Pracovní prostře-
dí zhruba sto decibelů hluku, 
vlhkost vzduchu sto procent, 
smrad z chemikálií a z prys-
kyřic.
Co jste si myslel, když 
prezident vyznamenal 
takového komunistické-
ho kádra?

Buď to nedomyslel, nebo to 
udělal proto, aby ukázal náro-
du, že si může dělat, co chce.  
U něj nikdy nevíte, co udělá. 
Je to horší, než jsme si mys-
leli.

Co jste dělal, když vás 
pustili z Borů?

První, co bylo, že jsem jel do 
Prahy a podepsal jsem Char-
tu 77 (občanská iniciativa, 
která kritizovala „politickou 
a státní moc“ za nedodržo-
vání lidských a občanských 
práv, k jejichž dodržování se 
Československo zavázalo – 
pozn. red). Taky jsem se začal 
daleko víc angažovat v under-
groundu, který už začal, i po 
počátečním šoku ze zatýkání, 
znovu nabírat dech. 
Ale stejně jste nakonec 
emigroval podruhé. 

Neemigroval, to jsem odešel 
do vynuceného exilu. To je 
z mého pohledu velký rozdíl. 
To bylo v rámci akce Asana-
ce (akce tajné policie, kdy se 
snažila donutit nepohodlné 
osoby vystěhovat do zahraničí 
–  pozn. red). Ale to jsme tehdy 
nevěděli, že se to tak jmenuje. 
Odešel jsem se ženou a dvěma 
dětmi. Jako chartista jsem měl 
výhodu, že jsme nemuseli do 
uprchlického tábora. Bydle-

li jsme v penzionu a do dvou 
týdnů dostali byt. Azyl pak za 
dva měsíce.
Ve Vídni jste začínali 
jak?

Začal jsem studovat polito-
logii a slavistiku, nejdříve dva 
semestry jazyk a pak jsem byl 
řádný student na vídeňské uni-
verzitě. Měl jsem stipendium, 
které bylo něco kolem tří tisíc 

šilinků měsíčně, plus jsem 
začal prodávat na bleším trhu 
gramofonové desky, takže už 
jsem nějak začal fungovat. 
Takže jste se živil muzi-
kou?

Když jsem jel prvně stopem 
do Mnichova, zjistil jsem, že 
v Německu jsou desky levněj-
ší než v Rakousku. Tak jsem 
přivezl plný baťoh desek a na 
bleším trhu je prodal. Takhle 
jsem to točil dokola a za tři 
roky jsem si ve Vídni otevřel 
obchod, který existoval do 
poloviny letošního roku. 
Také jste pašoval desky 
zakázaných hudebníků 
z Vídně do Českosloven-
ska. Jak to fungovalo? 

Já jsem posílal poměrně dost 
desek různým známým na 
obchodní bázi. Poslal jsem je 
legálně poštou a oni mi zase 
poslali poštou třeba Muchovy 
kalendáře. Jako protihodnotu. 
Ty jsem prodával na bleším 
trhu. Časem jsem přibalil Kar-
la Kryla a ono to prošlo, takže 
celní kontrola nebyla tak sto-
procentní. Ale zase mi třeba 
zabavili gramofonovou desku 
Allena Ginsberga. Pak jsem 
ale třeba vyměnil obal a do-
vnitř jsem dával Kryla, Martu 
Kubišovou a další zakázané 
zpěváky. To prošlo. Časem 
jsem začal ve Vídni prodávat 
i exilovou literaturu. 

Po revoluci v roce 1990 
jste se hned vrátil do 
Prahy.

Začal jsem okamžitě, už 
v listopadu 1989 jsem začal 
jezdit do Prahy a v lednu jsem 
založil hudební vydavatelství 
Globus. Před osmi lety jsem 
ho prodal. Dneska už jsem jen 
konzultant.    
 Náš rozhovor se odehrá-
vá v pražských Nuslích, 

ve skladu plném desek. 
To nevypadá, že byste 
s deskami skončil.

To je můj koníček. Doma 
jich mám tisíce a tady je to 
podobné. Já mám desky od 
šedesátých let, podepsané od 
velikánů jako Muddy Waters, 
Frank Zappa, Howlin´ Wolf. 
ZZ Top jsem viděl jako před-
kapelu B. B. Kinga. Když jsem 

žil v Americe, tak jsem vlastně 
nedělal nic jiného, než chodil 
do práce a na koncerty.
To bylo v Jersey City?

V Jersey jsem bydlel, ale na 
koncerty jsem většinou jezdil 
do New Yorku. Taky jsem byl 
ale na festivalech v New Orle-
ans nebo v Chicagu.
To jste stihnul za jeden 
rok?

To jsem stihnul za deset 
měsíců.
Nechybělo vám to po 
návratu do Českoslo-
venska?

Mě nejvíc mrzí, a za to nesou 
vinu komunisti, že jsem nevi-
děl naživo Jimmyho Hendri-
xe, The Doors, Janis Joplin. 
To byla doba kolem mých 
osmnácti a my jsme tady žili 
jako v koncentráku. Hranici 
komunisti zadrátovali, ješ-
tě do drátů pustili elektrický 
proud, k tomu vojáky se psy 
a samopaly. A těm pohranič-
níkům dneska komunisti staví 
pomníky za to, že stříleli na 
lidi.
Takže vy žijete stále 
hudbou?

Nejenom hudbou, ale já 
i hodně čtu. Na stará kole-
na jsem se začal učit italsky, 
poměrně často jezdím do Itá-
lie. Italové jsou velmi příjemní 
lidé. Mám tam kamaráda, kte-
rý má starou maminku a ona si 
chce se mnou pořád povídat. 

Tak jsem se rozhodl, že kvůli 
ní se naučím italsky.

Co teď čeká hudbu a pro-
dej hudby? Jste znalec, 
mohl byste to tušit?

Nemám tušení. Poslední 
dva roky je veliká renesance 
vinylových desek, ale jak dlou-

ho to vydrží, to si nejsem jistý. 
Dneska je módní mít gramo-
fon, ale gramofonové společ-
nosti za ty dva roky strašlivě 
zdražily. Jestliže před dvěma, 
třemi roky stála gramofonová 
deska kolem 400 Kč, tak dnes-
ka stojí běžně 600 až 700 Kč. 
Je o to zájem, tak zdražují. 
Ještě jezdíte někdy do 
Přeštic?

V podstatě ne. Teď jsem tam 
byl asi dvakrát, jinak ne. Mám 
ještě chalupu v Kašperských 
horách, a protože bydlím 
v Mníšku, tak tam jezdím přes 
Strakonice.
Těšíte se na 18. prosin-
ce do KKC na koncert 
k připomenutí 40. výročí 
Přeštického případu?

Docela ano. Mám ale trochu 
strach, že potkám spoustu zná-
mých z Přeštic, které už ani 
nepoznám. 

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

Skoro hudbou
je člověk živ

Nezaplétat se s ďáblem stálo za to!  

Polopřevody vozidel
Tel. 725 726 549

ADVENTNÍ HLÁŠENÍ

Exil ve Vídni

Od 1. 1. 2015 vstoupila 
v platnost novela zákona čís-
lo 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu na pozemních komu-
nikacích. Mimo jiné se v této 
novele ruší možnost tzv. polo-
převodu, který se užíval při 
změně majitele vozidla před 
rokem 2015. Šlo o to, že stáva-
jící majitel se odhlásil a pou-
ze nahlásil majitele nového. 
Na tomto novém majiteli už 
bylo, aby převod dokončil. 
Ne všichni to ovšem učinili. 
S touto novelou je ovšem spja-
ta i nutnost dokončit převod 
vozidla, které je v polopřevo-
du ještě z loňska (nebo i déle). 
Nejzazší termín byl 30. červen 
2015, kdy musela být podána 
na úřad žádost o zápis vlastní-
ka, provozovatele do registru 
silničních vozidel. Pokud tedy 
nemáte ve svém osvědčení 
o registraci vozidla (malém 
technickém průkazu) uvede-
no své jméno, jedná se právě 
o Vás. Vozidla, která jsou ješ-
tě stále v polopřevodu, byla od  
1. 7. 2015 vyřazena z evidence 
vozidel jakožto vozidla zanik-
lá. Registry vozidel na MěÚ 
v Přešticích evidují 1554 
vozidel, u nichž není nahlá-
šený majitel. Pokud se někteří 
vlastníci domnívají, že s vyřa-
zeným vozidlem mohou jezdit, 
pak se zásadně mýlí. U vyřaze-
ného vozidla dojde také k záni-
ku pojištění a vozidlo již není 
možné znovu pojistit. Vlastní-
ci těchto vozidel se tak mohou 
dostat do velkých problémů 
zejména při dopravní nehodě, 
kterou zaviní. Přímo v zákoně 
je napsáno, že dnem vyřaze-
ní z registru vozidel dochází 
k zániku pojištění. Toto se 
motorista dozví, až když způ-
sobí dopravní nehodu. V tu 
chvíli mu pojišťovna sdělí, že 
povinné ručení zaniklo ke dni 
vyřazení z evidence. Vozidlo 
je od tohoto dne nepojiště-
né a nese za něj odpovědnost 

výhradně nepojištěný moto-
rista. V takovém případě hro-
zí vlastníkovi vozidla pokuta 
za neregistrované vozidlo 
ve výši 50 tisíc korun a také 
pokuta za neplatné pojištění až 
do výše 40 tisíc korun. Navíc 
bude muset celou vzniklou 
škodu zaplatit sám a to v plné 
výši. Nepojištěná jsou však 
i ta vozidla, která jsou „JEN“ 
odstavena na pozemních 
komunikacích či parkovištích 
obcí a hrozí jim stejná poku-
ta. Upozorňuji všechny tyto 
vlastníky z Přeštic a měst-
ských částí, aby okamžitě 
přemístili tato vozidla na 
své pozemky, neboť se jedná 
o vozidla technicky nezpůso-
bilá provozu na pozemních 
komunikacích, v současnosti 
se již jedná o vozidla zaniklá, 
u kterých není splněna povin-
nost pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla. Pokud tato 
vozidla nebudou odstraněna 
z komunikací samotnými pro-
vozovateli, budou odstraněny 
vlastníkem komunikace (měs-
to Přeštice) na náklady provo-
zovatele, tedy VAŠE.

Nahlášení dočasně
vyřazeného vozidla 
do konce roku 2015

(tzv. depozit)
Pokud vlastníte auto, které 

bylo dočasně vyřazeno z pro-
vozu před 30. červnem 2013 
(je v depozitu), musíte přijít 
do konce roku 2015 na úřad 
a sdělit, kde vozidlo je a jaký 
je účel jeho využití. Pokud ter-
mín nestihnete, vozidlo admi-
nistrativně zanikne a už nepů-
jde přihlásit. V pozdějších 
případech dočasného vyřazení 
(po polovině roku 2013) máte 
rovněž povinnost nahlásit úda-
je o vozidlu, avšak nehrozí 
administrativní zánik vozu, 
nýbrž finanční sankce (zdroj 
MDČR).

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

„Zaniklé“ vozidlo odstavené v Přešticích.

Dokončení ze str. 1
Na závěr si dovolím zmínit 

jednu takřka sváteční speci-
alitu. Rada města podpořila 
provoz noční autobusové lin-
ky N91, takzvaný Flamendr 
BUS. Tato linka bude nově 
zřízena na trase Plzeň – Žero-
vice – Přeštice a bude jezdit 
o pátečních a sobotních nocích, 
čímž usnadní návrat z cest za 
kulturním vyžitím v Plzni pro 
ty, kteří to nechtějí táhnout až 
do rána.

Nenechme se vykolejit 
chmurnými zprávami, ať už 
tuzemské nebo zahraniční 
provenience, a užijme svátky 
klidu a míru jak se patří. Uvě-
domuji si, že ne všichni mají to 
štěstí trávit je obklopeni svými 
nejbližšími, ale i tak vám všem 
přeji Vánoce právě takové.
Děkuji za pozornost 

a přeji ničím nerušené 
svátky! 

Marek Krivda
místostarosta

Strach z Přeštic
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BLAHOPŘÁNÍ k 90. narozeninám

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

85. narozeniny Václava KUBÍKA

„Klikací rozpočet“ 
– webová aplikace pro veřejnost

Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení 
všech, kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste 
vykonali. Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. 
Vážíme si starší generace svých spoluobčanů. 

matrika MěÚ Přeštice

VÝROČÍ (listopad)

82 let 
Anna NĚMEČKOVÁ
František ČERMÁK

Božena REITSPIESOVÁ

81 let 
Adolf NELIBA
Josef LUKÁŠ

Karel BRUNÁT

84 let 
Jaruška ŠÁROVÁ

Marta SPÁČILOVÁ

83 let 
Marie MORAVCOVÁ

86 let 
Miloslava MAŠKOVÁ

Barbora TOUŠOVÁ
Helena SCHEJBALOVÁ

(1945)
(1922)
(1937)
(1940)
(1966)
(1957)
(1930)

ÚMRTÍ (říjen)

František LOUDA

Marie LEVOROVÁ

Ladislav JANSKÝ

Krista HAMRLOVÁ

Danuše KUBÁTOVÁ

Jaroslav STEHLÍK 
Miloslav FOŘT  

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice BLAHOPŘÁNÍ 

k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavili

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

paní Jitka POLÁKOVÁ 
(Skočice)

pan Josef MLYNÁŘÍK

pan Václav NĚMEČEK
pan Václav KUBÍK

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

90. narozeniny oslavili

pan JAN TICHOTA
paní JIŘINA KLASNOVÁ

(Zastávka)

pan VÁCLAV PEŠŤÁK

1. polovina října 
a 2. polovina listopadu

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Zdeňka MALÍKOVÁ
(Žerovice) 

88 let 
Václav BERKA (Žerovice)

Marie ZOUBKOVÁ

89 let 
Libuše SOUKUPOVÁ

Květoslava ALTMANOVÁ

 inzerce

Dne 26. prosince 2015 uplyne první smut-

né výročí od úmrtí paní 

Karolíny Sikytové. 

Vzpomíná syn Karel s rodinou.

VZPOMÍNKA

Finanční odbor Městského úřadu Přeštice oznamuje obča-
nům, že počínaje 1. prosincem 2015 je na webových strán-
kách města Přeštice www.prestice-mesto.cz zpřístupněna 
aplikace „Klikací rozpočet“, která zobrazuje informace 
o rozpočtu města, o čerpání výdajů a plnění příjmů. Vstup 
do aplikace je zpřístupněn přes odkaz v sekci „Samosprá-
va“ – v části „Hospodaření města“.

Jedná se o agendu informačního systému Radnice VERA, 
který město Přeštice využívá jako hlavní IS. Agenda je 
pořízena v rámci projektu „Konsolidace IT, zvýšení bez-
pečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice“ 
dotovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Aplikace zobrazuje údaje z IS přímo na web, data budou 
aktualizována k 20. dni běžného měsíce. Veřejnosti jsou 
předkládány informace o schváleném i upraveném rozpoč-
tu a o skutečném naplňování rozpočtovaných příjmů a čer-
pání rozpočtovaných výdajů. Aplikace nabízí interaktivní 
proklikávání příjmů i výdajů, zobrazuje srovnávací tabul-
ky, grafy a procentní vyjádření.

Silvie Dražková
finanční odbor MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila
paní 

Marie VELKOBORSKÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila
paní 

Karolina HOMONICKÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní Vlasta RETYKOVÁ

Dne 9. listopadu oslavil své 85. narozeniny náš skautský bratr

Véna Kubík.
V letech 1945-48 působil jako rádce u chlapeckého oddílu skau-

tů a pomáhal při vedení skautských táborů. Při obnovení skau-
tingu v roce 1968 samozřejmě nemohl chybět, stal se vedoucím 
skautů a působil jako okrskový vedoucí až do zákazu skautingu 
v roce 1970. Když se v roce 1989 znovuobnovil skauting, radil 
nám a pomáhal. Do dneška se o dění ve středisku zajímá a na-
vštěvuje naše akce a letní tábory. Nás těší, že ho věk 85 let zasti-
hl v plném zdraví a přejeme mu, aby mu jeho zdraví a vitalita 
vydržely ještě mnoho let.

Skauti a skautky ze střediska JUDr. Bečváře Přeštice

Dne 13. listopadu oslavil své krásné 90. na-
rozeniny můj tatínek, pan 

Václav Pešťák 
z Přeštic. Celá naše rodina by mu chtěla i tou-

to cestou popřát hlavně zdravíčko, duševní 
pohodu a ještě mnoho dalších let mezi námi.

 Dcera s rodinou

Tříkrálová sbírka 2016 BLAHOPŘÁNÍ k 92. narozeninám

Dne 17. října oslavil se svými nejbližšími 
krásné životní výročí pan 

Václav Vohradský 
ze Skočic. Oslavenec se stále zajímá o dění 

kolem sebe, samozřejmě hlavně o to, které 
se týká samotných Skočic. Aby ne, vždyť 
zde se narodil a žije se svojí rodinou celý 
život. Při osobní návštěvě místostarosty 

města Přeštice pan Vohradský zavzpomínal na velmi zajímavé 
okamžiky svého života. Vážený pane Vohradský, přejeme Vám 
do dalších let především pevné zdraví, mnoho radosti, klidu 
a pohody v kruhu Vašich nejbližších.

Vážení přátelé, blíží se čas 
svátku Tří králů, kdy se koled-
níci opět chystají Vás v době od 
2. do 14. ledna navštívit s přá-
ním do nového roku, s dáreč-
ky a pokladničkou. Tříkrálová 
sbírka každým rokem otevírá 
srdce tisíců lidí dobré vůle. 
Díky jejich darům může Cha-
rita Česká republika financo-

vat pomoc lidem s postižením, 
sociálně slabým, obětem živel-
ných pohrom a katastrof, lidem 
na okraji společnosti, starým 
a těžce nemocným a mnoha 
dalším jakkoliv strádajícím, 
jak u nás doma, tak v zahrani-
čí. V letošním roce Farní cha-
rita Přeštice pomohla z Tříkrá-
lové sbírky částkou 79 410 
Kč Domovu pokojného stáří 
Naší Paní v Klatovech (podob-
né zařízení v Přešticích není)  
a 19 853 Kč je použito na finan-
cování Poradny pro tělesně 
postižené, pečující o ně a seni-
ory, společenské akce pro seni-
ory, návštěvy u nemocných 
seniorů a podporu rodin v soci-
ální nouzi. Obě tyto částky tvo-

ří 65 % z vykoledované částky 
vracející se do místa konání 
TS. Ze zbývajících 35 % jsou 
financovány programy Diecéz-
ní charity Plzeň, Charity Česká 
republika a na katastrofy u nás 
a v zahraničí. Posláním charity 
je šířit dobro, spravedlnost a lás-
ku. Šestého ledna můžete jako 
každoročně sledovat Tříkrálo-
vý koncert na podporu sbírky 
v České televizi. Pokud by nám 
chtěl někdo pomoci, buď z řad 
dětí, mládeže nebo dospělých, 
může nás kontaktovat na mobilu  
731 433 146.

Marie Sedláčková
koordinátorka

Tříkrálové sbírky
Farní charita Přeštice



5. 12. SO: NA KLATOVSKO
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov (9.11), zpět z Neznašov 
14.22 do Klatov, z Klatov 
14.46 do Přeštic
TRASA: Klatovy – Beňo-
vy – Novákovice – Lomec 
– Loreta – nad Horní Lhotou 
– Neznašovy (občerstvení 
v motorestu)
(12 km vede F. Vokáč)
12. 12. SO: DNEŠICE – 
KŘÍŽOVÝ VRCH
Vlakem z Přeštic 9.14 do Přeš-
tice-Zastávka. Zpět z Chotě-
šova 14.22 do Plzně (14.49), 
z Plzně 15.02 do Přeštic 
(15.29).
TRASA: Přeštice-Zastávka – 
Dnešice – Přestavlky – Horní 
Lažany – Křížový vrch – Cho-
těšov
(15 km vede M. Šetková)

19. 12. SO: ČERNÁ SKÁLA
Odchod v 8.45 od nádraží ČD 
Přeštice. Zpět v 16.28 do Plz-
ně, 16.43 do Klatov.
TRASA: Příchovice – Zálesí –  
Černá Skála – Radkovice – Pří-
chovice – kulturní dům s poseze-
ním a občerstvením – Přeštice.
(10 km vede J. Hanzlíčková)
29. 12. ÚT: SVATOVOJ-
TĚŠSKÁ STEZKA
Odchod od nádraží ČD Přešti-
ce v 8.45.
TRASA: po trase svatovoj-
těšské stezky s jednotlivými 
zastaveními.
(15 km vede V. Řežábek)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ VE VEL- 
KÉ KLUBOVNĚ HOTE-
LU SPORT ve čtvrtek  
17. prosince v 17.00 hod.

prosinec 2015 
 3. 12. 2015
Čertův švagr – školní
představení pro MŠ i ZŠ
Divadelní společnost Julie 
Jurištové zahraje výpravnou 
pohádku Čertův švagr. Auto-
rem je Dana Bartůňková na 
motivy B. Němcové, hudba 
Radim Linhart.
Čas konání: 
8.10, 9.30 a 10.45 hod.
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč
 4. 12. 2015
Extra Band – taneční
nekuřácká zábava
Čas konání: 21.00 hod.
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 160 Kč
 5.-6. 12. 2015
Vánoční jarmark 
ve Skočicích
Čas konání: 13.00 hod.
Místo konání: kaple Skočice
Vstupné: zdarma
 6. 12. 2015
II. advent – Adventní 
výroční koncert ZUŠ 
Přeštice
Účinkují Minihlásek a Hlásek 
ZUŠ Přeštice, host koncertu 
skupina Nezmaři.
Čas konání: 17.00 hod.
Místo konání:
sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč
 8. 12. 2015
Vánoční koncert sboru 
SKALKA pro mateřské 
školy
Čas konání: 8.45 hod.
Místo konání: 
aula Na Jordáně
 8. 12. 2015 
Vánoční koncert sboru 
SKALKA pro mateřské 
školy
Čas konání: 17.00 hod.
Místo konání: kaple Skočice
 8. 12. 2015
Vánoční jarmark 
ve Skočicích
Čas konání: 15.00 hod.
Místo konání: kaple Skočice 
Vstupné: zdarma
 10. 12. 2015
„CO K VÁNOCŮM PATŘÍ“
Vánoční koncert sboru 
SKALÁČEK a PŘEŠTIC-
KÝCH FLÉTNIČEK
Čas konání: 17.00 hod.
Místo konání: 
aula Na Jordáně
 12. 12. 2015
Soutěž – O nej brambo-
rový salát
Pořadatel – spolek Krasavan
Čas konání: 14.00 hod.
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: 25 Kč
 13. 12. 2015
III. advent – Adventní zpí-
vání na evangelické faře
Pozvání ke společnému zpívá-
ní koled a klidnému spočinutí 
v čase adventu.
Čas konání: 16.00 hod.
Místo konání:
Evangelická fara
Vstupné: zdarma
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PŘIPRAVUJEME:

Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

 inzerce

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL: 
21. 10. 2015 - 3. 1. 2016
J. J. Ryba – rodák z Přeštic
25. 11. 2015 - 3. 1. 2016
Betlémy a peklo Jarmily Strakové,
paličkovaná krajka, dekorační svíce

 15. 12. 2015
Vánoční koncert V. Nec-
káře se skupinou Bacily
Balkon – vstupné 200 Kč – 
omezená kapacita (lze koupit 
pouze v TIC Přeštice).
Čas konání: 19.00 hod.
Místo konání:
sokolovna Přeštice
Vstupné: 360 Kč
 15. 12. 2015
Vánoční vystoupení 
sboru SKALÁČEK
Čas konání: 13.00 hod.
Místo konání: DPS Přeštice
 16. 12. 2015
Vánoční trhy
Čas konání: 10.00 hod.
Místo konání:
Masarykovo náměstí
 16. 12. 2015
Vánoční zpívání
15.30 h pěvecký sbor Skalka
16.00 h Přeštické flétničky
16.10 h pěvecké sbory
Skaláček a Lukaváček
16.30 h pěvecké sbory
Hlásek + Minihlásek
16.55 h I. Audes Christmas 
songs trio + Martina Placrová
17.35 h ženský pěvecký sbor 
Carmina
18.02 h Zpívání koled s ČRo 
Plzeň
Místo konání:
Masarykovo náměstí
 17. 12. 2015
Vánoční jarmark
Čas konání: 17.00 hod.
Místo konání:
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice,
Na Jordáně
 20. 12. 2015
IV. advent – Živý betlém
Živý betlém, zpívání na scho-
dech v podání ženského pěvec-
kého sboru Carmina.
Čas konání: 16.00 hod.
Místo konání:
schody u kostela NPM
Vstupné: zdarma
 21. 12. 2015
Rybova mše vánoční
Účinkuje ženský pěvecký sbor 
Carmina a jeho hosté.
Čas konání: 18.30 hod.
Místo konání: kostel NPM
Vstupné: 100 Kč
 23. 12. 2015
Vánoční turnaj 
ve stolním tenise
Turnaj žáků do 15 let, registro-
vaní, neregistrovaní.
Čas konání: 13.00 hod.
Místo konání:
sokolovna Přeštice
Vstupné: zdarma
 24. 12. 2015
Filmové promítání
na Štědrý den
Čas konání: 14.00 hod.
Místo konání:
velký sál KKC
Vstupné: 80 Kč
V jednání premiéra filmové 
pohádky Malý princ – do kin 
přichází 3. 12.
Sledujte www.kzprestice nebo 
vývěsní plochy či facebooko-
vé stránky.
 24. 12. 2015
Dětské štědrovečerní
bohoslužby
Čas konání: 16.00 hod.
Místo konání:
Evangelická fara
Vstupné: zdarma

Dejte do diáře už dnes: 21. leden 2016! 
Najděte lepší práci 

na veletrhu práce a vzdělávání 
KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM ®

Již čtvrtý ročník úspěšného veletrhu práce a vzdělávání 
pod názvem Klíč k příležitostem chystá plzeňská společnost 

Grafia, s.r.o. Veletrh se bude konat 21. ledna 2016 
v kulturním domě Peklo v Plzni. 

Letošní ročník se koná opět za spolupráce partnerů 
– Úřadu práce – krajské pobočky Plzeň, 

Hospodářské komory ČR a Západočeské univerzity v Plzni. 
Záštitu nad veletrhem převzal senátor Lumír Aschenbrenner.

Smysl pro umění
Výstavu s názvem Smysl pro umění – ceny České akademie 

věd a umění, jejíž vznik inicioval Josef Hlávka a stal se rov-
něž prvním předsedou, máte možnost navštívit až do 10. 1. 2016 
v Salmovském paláci v Praze. Česká akademie věd a umění 
sdružovala od svého založení v roce 1890 až do roku 1952 také 
výtvarné umělce, literáty a hudebníky, které oceňovala po celou 
dobu existence této instituce každoroční prémií za nejvýznam-
nější umělecké výkony. Výstava Smysl pro umění poprvé před-
stavuje umělecká díla, jejichž prestiž akademické ceny podpoři-
ly v letech 1891-1952. 
http://www.ngprague.cz/exposition-detail/smysl-

pro-umeni-umelecke-ikony-v-ceske-akademii-ve-
da-umeni/

„Kotlíkové“ dotace 
v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj v současné 
době podal žádost o podpo-
ru z Operačního programu 
Životní prostředí prostřed-
nictvím takzvané „kotlíkové 
výzvy“. Po vydání rozhod-
nutí o poskytnutí podpory 
obdrží Plzeňský kraj finanční 
prostředky ve výši 231 mili-
ónu korun, které následně 
v průběhu dvou vyhlášených 
výzev hodlá přerozdělit mezi 
jednotlivé žadatele, obyvatele 
Plzeňského kraje. Předpoklá-
daný termín vyhlášení první 
výzvy bude pravděpodob-
ně v prosinci 2015, příjem 
žádostí od občanů pak v prů-
běhu ledna 2016. Veškeré 
informace k této problematice 
včetně kontaktů jsou zveřej-
něny na webových stránkách 

Plzeňského kraje, viz odkaz: 
http://www.plzensky-
kraj.cz/cs/clanek/kot-
likove-dotace-v-plzen-
skem-kraji-2015-2018

Cílem celého dotačního 
programu je zlepšení situace 
v oblasti ovzduší v každém 
konkrétním městě či obci.

Občané, kteří nemají pří-
stup k internetu, mohou 
využít služeb veřejných 
internetových stanic v měst-
ské knihovně nebo v Infor-
mačním centru KKC, pří-
padně se mohou obrátit 
o pomoc na Městský úřad 
Přeštice (místo a kontakt 
budou upřesněny v prvním 
lednovém týdnu).

Eva Česáková
tajemnice MÚ Přeštice

 sobota 5. 12. 2015
Ukázka výroby tažené-
ho závinu.
 neděle 6. 12. 2015
Pleteme vánočku 
z kynutého těsta. Tvo-
říme nepečené vánoční 
cukroví. Vánoční ozdo-
by ze skládaných stuh. 
Vánoční ozdoby z drát-
ků a korálků.
 sobota 12. 12. 2015
S trochou sváteční 
nostalgie – Beseda 
s Miroslavou Kuntzman-
novou
Čas konání: 15.00 hod.
 neděle 13. 12. 2015
Tvoříme nepečené vá-
noční cukroví. Papírové 
vánoční ozdoby. Řez-

bářská dílna s V. Vin-
trem. Keramické tvoření 
s J. Strakovou.
 sobota 19. 12. 2015
Ukázka kuchání vánoč-
ního kapra.
Čas konání: 15.00 hod.
 neděle 20. 12. 2015
Originální korálkové 
šperky L. Avramové. 
Řezbářská dílna s V. Vin-
trem. Originální vánoční 
přáníčka. Keramické tvo-
ření s J. Strakovou. Korál-
kové ozdoby J. Bouz- 
ka.
 20. 12. 2015
Medový trh
Zpívaný betlém s Carminou 
u kostelních schodů.
Čas konání: 16.00 hod.

Advent v Domu historie Přešticka

Knihy a časopisy 
ke zkrácení čekání

Od listopadu zavedla Měst-
ská knihovna Přeštice novou 
službu pro občany, kterou do 
budoucna ještě rozšíří. V 1. pat- 
ře lékařského domu (Masary-
kovo nám. 142) byla umístěna 
knihovnička s vyřazenými kni-
hami a časopisy pro všechny, 
kteří si chtějí zkrátit a zpříjem-
nit pobyt v čekárně před návště-
vou svého lékaře. Rozečtenou 
knihu nebo časopis si můžete 
vzít s sebou domů a příště je 
vrátit nebo přinést výměnou 
jiné. Knihy a časopisy budeme 
průběžně doplňovat. Příjemné 
počtení vám přejí zaměstnanci 
Městské knihovny Přeštice.

Na snímku zvonařský mis-
tr Petr Rudolf Manoušek se 
svým pomocníkem při kont-
role zvonů v chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie. Jak se 
ukázalo, jeho návštěva byla 
opodstatněná, neboť zjistil, že 
je prasklé uložení srdce velké-
ho zvonu. Díl si odvezl a při-
slíbil jeho opravu a montáž 
do vánočních svátků. Prověřil 
také, že místo a elektroinsta-
lace ve věži jsou připraveny 
na umístění čtvrtého zvonu, 
o němž už bylo psáno v květ-
novém vydání PN.         (red)

Den s Aktiviosem
Kdy: 16. prosince 2015
Kde: Konferenční sál KKC Přeštice
Program: 
10.00-10.30 hodin
O nás a projektu – Otevíráme poklady venkova
10.30-11.30 hodin
O dobrotách z regionu
11.30-12.00 hodin 
Otevíráme poklady venkova (promítání anim. filmů)
12.00-13.30 hodin
Prostor pro setkání se členy MAS Aktivios
13.30-14.00 hodin
Otevíráme poklady venkova (promítání anim. filmů)
14.00-15.00 hodin
Jan Satke: Vánoční příběh – jak to vlastně všechno bylo
15.30-16.00 hodin
Otevíráme poklady venkova (promítání anim. filmů)
Po celou dobu ukázky ručních prací, 
soutěžní kvíz a příjemná předvánoční atmosféra.
Přijďte, těšíme se na setkání s vámi!

Cestovatelský festival – 23. 1. 2016 od 13.00 hodin
Frankie & Jonny (Tereza Kostková a Aleš Háma)
18. 2. 2016 od 19.00 hodin, vstupné 290 Kč
Předprodej www.kzprestice.cz nebo TIC Přestice

Dům s pečovatelskou službou Přeštice oslavil dne 19. listo-
padu 2015 třicet let svého trvání. Více v lednovém čísle PN.

Text a foto Ing. Jiří Běl
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Výměna průkazů mimořádných výhod 
a průkazů osoby se zdravotním postižením

Nejdéle 31. 12. 2015 končí 
platnost průkazů mimořád-
ných výhod a průkazů osoby 
se zdravotním postižením.

Krajské pobočky úřadu prá-
ce, v našem městě kontakt-
ní místo v Husově ulici 760, 
vyměňují průkazky TP, ZTP 
a ZTP/P, a to do konce roku 
2015, kdy končí jejich platnost 
ve stávající podobě.

Proces výměny vypadá 
následovně: držitel průka-
zu na pobočce úřadu prá-
ce vyplní žádost o přechod 

nároku na průkaz OZP. 
Žádosti jsou k dispozici na 
pobočce úřadu práce, na 
MěÚ Přeštice, ke stažení 
na internetu. Pro výměnu 
průkazu je nutné předložit 
vyplněnou žádost, stávají-
cí průkaz, občanský průkaz 
a fotografii. K samotnému 
vyzvednutí hotového průka-
zu je pak třeba 30 Kč.

Po vydání nového (plasto-
vého) průkazu bude prove-
dena výměna parkovacího 
průkazu k označení vozidla 

s novou platností. I k této 
výměně potřebujete foto-
grafii, za výměnu se neplatí. 
Tato výměna bude provede-
na na odboru sociálních věcí 
na Městském úřadu v Přešti-
cích, Husova 465, na počká-
ní.

Žádáme všechny držitele 
průkazek, aby výměnu zahá-
jili včas a nenechávali ji na 
poslední chvíli.

Miloslava Motlíková
odbor sociálních věcí

a zdravotnictví

Ve čtvrtek 12. listopadu se konal ve velkém sále KKC v Přešticích již 21. výroční koncert 
Dechového orchestru ZUŠ Přeštice. Vloni byli hosty muzikanti z Nittenau, letos první polovinu 
koncertu hrál orchestr ZŠ Švihov. U všech orchestrů je potěšitelný velký počet mladých hráčů.

Text a foto Ing. Jiří Běl

A zase máme konec roku…
S koncem roku je obvyklé 

bilancovat, tak si taky trochu 
zabilancujeme. Letos jsme byli 
spolupořadateli krajského kola 
skautských závodů, kterého se 
zúčastnili skauti z Plzně-jihu, 
z Domažlic, Rokycan a Plzně. 
Ubytování a stravování jsme 
jim zajistili v přeštické škole 
na Jordáně. Pořádali jsme opět 
prvomájové skautské hry na 
náměstí, na které už se rodiče 
s dětmi vždycky těší. S dív-
čími oddíly jsme navštívili 
Dům s pečovatelskou službou. 
Máme za sebou víkendové 
i jednodenní výpravy a samo-
zřejmě letní tábor. Také několik 
brigád u klubovny při přípravě 
dříví na zimu, úklidu či vylep-
šování klubovny. Díky velko-
rysému příspěvku od města 
Přeštice jsme mohli konečně 
dokončit fasádu klubovny. Za 
to mu patří náš velký dík. Rádi 
bychom také poděkovali tesař-

ské firmě Jiřího Honsy, která 
se podílela na úpravě klubov-
ny a malířské firmě Zdeňka 
Krse za nátěr fasády. V září 
jsme otevřeli činnost hrou pro 
veřejnost, která začínala ve 
městě a končila v klubovně. 
Navštívili jsme s dětmi skau-
ty z Dobřan při jejich straši-
delné hře Hororový ostrov. 
Snažíme se spolupracovat i při 
akcích města Přeštice, zúčast-
nili jsme se dožínkového prů-
vodu. Bohužel naše aktivity 
nám pokaždé neumožní čas-
tější spolupráci. Naše členská 
základna roste a nás těší, že 
do oddílů přicházejí už děti 
našich dětí. Konec roku osla-
víme mikulášskými besídkami 
v klubovně a společnou vánoč-
ní besídkou. Na závěr bychom 
rádi všem popřáli krásné poho-
dové Vánoce a hodně štěstí 
a zdraví do nového roku.

Jájina

Jirkovský písňovar
První říjnový víkend, přesně 

v sobotu 3. října, se ženský 
pěvecký sbor Carmina Přešti-
ce zúčastnil pěveckého festi-
valu Jirkovský písňovar. Mís-
tem soutěžního klání se stal 
romantický zámek Červený 
Hrádek u Jirkova v severních 
Čechách. Vystoupení sedm-
nácti sborů a vokálních sku-
pin, především z České repub-
liky a z Německa, probíhalo 
v krásném prostředí historic-
kého Rytířského sálu. Festi-
val nezůstal nic dlužen svému 
názvu Písňovar, neboť přímo 
vřel různými hudebními žánry, 
styly a rytmy, tvůrčí fantazií 
a zaujetím všech soutěžících 
ve všech věkových katego-
riích. Sbor Carmina Přeštice 

se pod vedením sbormistryně  
Mgr. Vladimíry Strakové 
umístil ve třetím – bronzo-
vém – pásmu, kdy ho od dru-
hého – stříbrného – dělilo jen 
0,33 bodu. Na klavír Carminu 
doprovázel dlouholetý kama-
rád sboru Jan Braun, který 
k velké radosti nás všech 
získal zvláštní cenu odborné 
poroty za vynikající klavírní 
doprovod. V každém přípa-
dě členky Carminy prožily 
neopakovatelné zážitky plné 
inspirace a nových nápadů, 
které obohatí i jejich další čin-
nost. Celému organizačnímu 
týmu Písňovaru můžeme říci 
jediné – děkujeme.

Věra Petlánová
ženský pěvecký sbor Carmina

Se sborníkem Pod Zelenou horou
do závěru roku

Poslední letošní vydání vlas-
tivědného sborníku otevírá 
medailonek Alexandra Som-
mera Batěka, rodáka z Prá-
dla, chemika, esperantisty 
a „propagátora všeho dobré-
ho na světě“. Dokončení se 
dočkala práce archiváře Vla-
dimíra Červenky, popisující 
úřední pečeti dvanácti velko-
statků na bývalém Politickém 
okrese přeštickém. Historii 
největšího dvora ve Snopou-
šovech čp. 1 zpracovala podle 
Pamětní knihy obce Snopou-
šovy Eva Horová (Klepsová). 
V roce 1935 pátrali novináři 
po nejstarších venkovských 
rodech v Čechách, které své 
grunty drží více než 100, 150 

a 250 let. Nebylo jich málo 
a na jižním Plzeňsku bylo 
uděleno osm poct, přičemž 
čtyři putovaly do jediné ves-
nice – Kotousova. Podrob-
nostmi se ve svém příspěvku 
zabývá Roman Tykal. Mik-
roregion Nepomucko vrátil 
ztracenou krásu dalším dvěma 
žinkovským sochám Lazara 
Widemanna – sv. Pavlu a sv. 
Janovi. Ten, kdo se nedostal 
do Domu historie Přešticka 
na setkání s muzikologem 
P. Ivanem Pavlíčkem z Kla-
tov, se z příspěvku Drahomí-
ry Valentové dozví, jak on, 
jako odborník, vnímá hudbu 
Jakuba Jana Ryby. Nepo-
muckou rodačku, režisérku 

Marii Poledňákovou, čekalo 
na Juniorfestu 2015 nejedno 
milé překvapení. Zelená Hora 
byla u toho! Nebylo nás málo, 
které loni touto dobou potěši-
la vzpomínka Blanky Zahrad-
níkové na Vánoce jejího 
mládí v Dolní Lukavici. Pro 
tentokrát se ohlédla za dávný-
mi (či vlastně docela nedáv-
nými) patáliemi s Mikulášem 
a jeho družinou. A pokud jste 
náhodou majiteli keramiky 
se značkou Jit.Ka, určitě si 
v Zrcadle místní kultury se 
zájmem přečtete o její autorce 
– keramičce Jitce Kahouno-
vé – žijící a tvořící ve Vrčeni 
u Nepomuka.

Věra Kokošková

Začněte trénovat 
na přeštický běh

Po dlouhých letech se opět 
chystá běžecký závod v Přeš-
ticích. Parta nadšenců se roz-
hodla pořádat luční kros podél 
Úhlavy a akci nazvala Běh  
sv. Vojtěcha jako připomínku 
na stezku kolem našeho měs-
ta, kde se podle legendy svě-
tec pohyboval. „Hlavně ale 
chceme dát dohromady přeš-
tické běžce. Každý den vidíte 
někoho, jak běhá po lukách 
nebo silnicích kolem města, 
běžců je stále víc a závod tu 
chybí,“ říká jeden ze zakla-
datelů běžeckého klubu Petr 
Velkoborský. Termín 1. roční-
ku závodu stanovili pořadatelé 
logicky na 23. dubna, kdy je 
v kalendáři Vojtěcha. A teď 
to nejdůležitější. Trasa bude 
měřit deset kilometrů, k dispo-
zici bude zázemí, občerstvení 
a vítěze čekají ceny. Pořadate-
lé také plánují dětský běh. Dal-
ší podrobnosti se včas dozvíte, 
zatím je čas na poctivý trénink. 
Mimochodem na závod už 
začal trénovat i starosta města.

(red)

Přeštický případ po 40 letech
Dne 12. prosince 1975 bylo 

v Přešticích chladno, stejně ale 
v noci na nádraží podupávala 
skupina mladých lidí, někdo 
hrál na kytaru, ostatní pozpě-
vovali. Vraceli se ze Stable 
Clubu (Klub SSM), kde byli 
na undergroundovém kon-
certě a na přednášce oficiálně 
nazvané Večer hudby a poezie. 
Nikdo z nich netušil, že se tato 
nenápadná akce stane zámin-
kou pro Státní bezpečnost, aby 
rozjela monstrózní vyšetřová-
ní, které skončí odsouzením 
tří lidí. Celý vykonstruovaný 
proces se mezi historiky vžil 
pod názvem Přeštický případ 
a letos od onoho památného 
večera uplyne čtyřicet let.

Proto se pár lidí, kteří tehdy 
ve Stable Clubu byli, rozhod-
lo připomenout celou událost 
a pozvali všechny tehdej-
ší účastníky, kteří jsou ještě 
naživu. Chybět bude dnes již 
zesnulý Ivan Martin Jirous, 
hlavní postava undergroundo-
vého hnutí, který v Přešticích 
přečetl poprvé před větším 
množstvím lidí svůj manifest 
Zpráva o třetím hudebním 
obrození.

Státní bezpečnost začala zatý-
kat až tři měsíce po přeštickém 
koncertě, do vazby putoval 
organizátor koncertu Karel 
„Kocour“ Havelka (Přeštice), 
Miroslav Skalický z Prahy 
a František „Čuňas“ Stárek 
z Teplic. Všichni byli obvině-
ni z trestného činu výtržnic-
tví, který spočíval v tom, že 
na koncertě zazněly vulgární 
výrazy a nikdo z účinkujících 
neměl povolení vystupovat. 
Ve vykonstruovaném procese, 
do kterého osobně zasahoval 
ministr vnitra, dostal Karel 

Havelka 15 měsíců natvrdo, 
Miroslav Skalický 9 měsíců 
a František Stárek 4 měsíce. 
Soudní spis je dnes uložený 
v Ústavu pro studium totalit-
ních režimů a historici na něm 
ukazují způsob, jak se komu-
nisté i v rozporu s tehdejšími 
zákony vypořádali s lidmi, 
kteří měli pouze jiný názor na 
svět.

Přeštický případ je pečlivě 
popsaný v objemné historické 
publikaci Hnědá kniha o proce-
sech s českým undergroundem 
1976-1980, kde autoři uvádějí: 
Přeštický případ ukázal v celé 

své nahotě absurditu obvinění 
a záměry státní moci.

Tuto událost, která svým 
významem daleko přesahuje 
Přeštice, si můžete připome-
nout na koncertě v KKC, který 
se koná v pátek 18. prosince 
2015. Mimořádně bude ote-
vřený i klub, kde bude výstava 
dobových fotografií.

Rada města akci podpořila 
jako „memento snahy o likvi-
daci alternativní kultury nor-
malizačním komunistickým 
režimem v 70. letech minulého 
století“.

(red)

Soutěž kronikářů do Přeštických novin
V úterý 24. listopadu  se kona-

lo v Měšťanské besedě v Plzni  
vyhodnocení krajské soutěže 
obecních kronik. Čestná uzná-
ní obdržely za svou záslužnou 
práci tři kronikářky z Přeštic-
ka: paní Marie Jarolímová za 
vedení kroniky Skočic, paní 
Marie Votavová za vedení kro-
niky Příchovic a Ing. Mirosla-
va Loudová, která píše kroniku 
místních částí obce Řenče, a to:  
Vodokrty, Háje, Osek a Knihy. 
Fotografie ukazuje slavnostní 
atmosféru, ve které se celá akce 
nesla. Osobně kronikářkám 

poděkoval pan hejtman Václav 
Šlajs, senátorka paní Milada 
Emmerová a další představitelé 
Plzeňského kraje.

            Mgr. Dana Hanušová
odbor školství, vnitřních věcí 

a památkové péče

VÝZVA

TJ Přeštice děkuje 
za spolupráci v roce 2015 Plzeňskému kraji, 
Magistrátu města Plzně, 
městu Přeštice, 
KKC Přeštice, 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice,
všem sponzorům a dárcům.
Hodně zdraví a sportovních úspěchů 
v roce 2016!

za TJ Přeštice
výkonný výbor

2016
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Výstava ZO ČSCH Přeštice 2015
Ve dnech 24. a 25. října 2015 

se v Přešticích v areálu chova-
telů konal další ročník výstavy 
drobných zvířat, na které vysta-
vovalo  chovatelů. Vystaveni 
byli králíci, holubi a drůbež. 
Součástí výstavy byla klubo-
vá výstava králíků meklen-
burských strakáčů a ukázková 
expozice bojových plemen 
drůbeže. Letošní výstavu na- 
vštívilo 1000 diváků a také žáci 
ze základních škol a Mateřské 
školy Přeštice.

Slavnostního předání cen 
byl v neděli přítomen starosta 
města Přeštice pan Mgr. Karel 
Naxera. V 11 hodin proběhlo 
předání čestných cen a pohá-
rů.

Vyhodnocení výstavy: expo-
zice králíků – nejlepší kolek-
ce výstavy – putovní pohár 
– vídeňský modrý – př. Naza-
rov, nejlepší samec výstavy 
– vídeňský modrý př. Naza-
rov, nejlepší samice výstavy 
– vídeňský modrý př. Naza-
rov. Čestné ceny přebrali: př 
Knížek – vídeňský šedý, př. 
Šesták – vídeňský šedý, př. 
Rada – burgundský, př. Steh-
lík – kalifornský, př. Kramá-
rová – havana a durynský, 
př. Roskovec – aljaška, př. 
Vajajová – malý beran, př. 
Škrábek – tříslový černý, př. 
Vrba – francouzský beran, 
př. Mužík – novozélandský 
červený, MCH Macháčková 
Simona – stříbřitý malý černý, 
MCH Kramár M. – stříbřitý 
malý žlutý, MCH Kramárová 
A. – černý černopesíkatý, MCH 
Kučera A. – hermelín modrý.

Expozice holubů – putov-
ní pohár celé výstavy – nej-
lepší kolekce King červený 
– př. Sedláček, pohár nejlepší 
holub lahore stř. – př. Kašpar, 
pohár MCH nejlepší kol. celé 
výstavy – Vrba Jan – jeptiška 
černá. Čestné ceny – hýl zlatý 
– př. Vrba, německý výstavní 
– př. Kozel, český stavák – př. 
Puchta, moravský pštros žlutý 
– př. Kraus, benešovský žlutý 
– př. Krejza, Rys – př. Fišer, 
Gigant bílý – Vodička st.

Expozice drůbeže – putov-
ní pohár – nejlepší kolekce 

výstavy – bojovnice tuzo černá 
– př. Kafka, pohár nejlepší jed-
notlivec – bojovnice indická 
– př. Kalčílková, pohár MCH 
nejlepší kolekce celé výstavy 
zdr. Bojovnice staroanglická 
– Šalomová Veronika. Čestné 
ceny – sumtránka černá – př. 
Kafka, kachna pekingská kol-
má – př. Šedivý, sasexka svět-
lá – př. Vrba, bojovnice mada-
gaskarská – př. Kalčíková, 
zdr. NH – př. Hrdonka MCH, 
kachna zakrslá strakatá – př. 
Kalčíková M., zdr. Wyandotka 
lososovitá – př. Šalom, rousná 
zakrslá izabela porcelánová 
– př. Strejc, zdr. Malajka zl. 
Pšeničná, bojovnice Jamato, 
bojovnice KO šamo žlutá čer-
noocasá, bojovnice KO šamo 
krahujcová – vše čestné ceny 
př. Šalom.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat městskému úřadu Přešti-
ce za finanční dotaci k nákupu 

pohárů a čestných cen, poslan-
ci Evropského parlamentu  
JUDr. Jiřímu Pospíšilovi za 
poháry a čestné ceny, televi-
zi ZAK, Plzeňskému deníku, 

ČSCH vydávajícímu časopis 
Chovatel a všem sponzorům, 
kteří nám přispěli na chod 
výstavy, která se mimořádně 
zdařila. Poděkování též patří 
všem chovatelům naší organi-
zace a všem, kteří se podíleli 
na uskutečnění výstavy.

Doufáme, že se za rok v tom-
to termínu zase sejdeme. Všem 
přejeme hodně zdraví a chova-
telských úspěchů.

Text a foto Ivan Strejc

Členové ZO ČSCH Přeštice.

MCH Veronika Šalomová, Pohár MCH – nejlepší kolekce celé 
výstavy – zd, bojovnice staroanglická.

MCH Macháčková Simona 
– čestná cena – králík stříbřitý 
malý černý.

Čestná cena př. Vajajová – králík malý beran divoký – předává 
starosta města Přeštice Mgr. Karel Naxera.

Poděkování a přání úspěšného roku2016Vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice 
děkuje všem pedagogům a zaměstnancům školy 
za odvedenou práci v končícím roce 2015. 
Poděkování patří i rodičům, městu Přeštice 
jako zřizovateli, sponzorům a všem, 
kteří v tomto roce základní školu podporovali.
Do nového roku 2016 přejeme všem 
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů 
a těšíme se na další spolupráci.

Za vedení Základní školy 
Josefa Hlávky Přeštice

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Oslavy státního svátku 17. listopadu
ve fotografiích

Den barvy červené
Učitelky Mateřské školy 

Dukelská si 30. září připravily 
pro děti DEN BARVY ČER-
VENÉ, který byl slavnostním 
zakončením prvního tematic-
kého celku ČERVENÉ NA 
DLANI NESU TI SRDÍČKO, 
USMĚJ SE CHLAPEČKU, 
USMĚJ SE HOLČIČKO, 
který je součástí školního 
vzdělávacího programu této 
mateřské školy pod názvem 

Život je barevná paleta. Tento 
tematický celek je zaměřen na 
adaptaci nově příchozích dětí, 
kdy se děti vzájemně pozná-
vají, navazují nová přátelství 
a společně vytvářejí pravidla 
soužití v jednotlivých třídách. 
Cílem této akce bylo zho-
tovení draků dle názvů tříd, 
kdy hlavním úkolem učitelek 
a dětí bylo společně vyrobit 
ocásek ze srdíček, který toto 

srdíčkové pravidlo znázorňu-
je. Děti si tak upevnily pově-
domí o tom, že se všichni 
ve třídě mají rádi, vzájemně 
spolupracují a  pomáhají si. 
Na závěr této akce si všich-
ni společně zazpívali písnič-
ku, děti si prohlédly draky, 
které vyrobily ostatní děti, 
a tím upevnily přátelství mezi 
sebou.
kolektiv MŠ Dukelská Přeštice
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Pocta 

Provedením České mše vánoční  
21. prosince 2015 v 18.30 hod. 
v přeštickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie se uzavře významný 
projekt roku 2015 Pocta Jaku-

bu Janu Rybovi, vyhlášený Spo-
lečností Jakuba Jana Ryby k jeho  
250. výročí narození v Přešticích 
a 200. výročí úmrtí v Rožmitálu 
pod Třemšínem. 

Jakub Jan Ryba patří, 
vedle Josefa Hlávky, 
k přeštickým rodákům, 
které dnes odborná 
veřejnost řadí ke géni-
ům své doby s význam-
ným odkazem pro 
současnost, u Jakuba 
Jana Ryby hudebním 
i pedagogickým. Měs-
to Přeštice se k vyhlá-
šenému projektu při-

pojilo a pojalo 
kulaté dvouvý-
ročí Jakuba Jana 
Ryby prostřed-
nictvím svých 
z ř i z o v a n ý c h 
organizací velko-
ryse. Vedle dvou 
výstav o životě 
a díle J. J. Ryby, 
přednášek a dal-
ších doprovodných programů, 
zazněla v řadě uspořádaných 
koncertů Rybova hudba, houslo-
vý koncert d moll pod vedením  
Š. Britvíka dokonce ve světové 
premiéře. Malým vzpomínko-
vým aktem, pod záštitou ženské-

ho pěveckého sbo-
ru Carmina, bylo 
připomenuto také  
80. výročí postave-
ní pomníku J. J. Ry- 
bovi v Přešticích. 
V jubilejním roce 
navštívili Přeštič-

tí také Rožmitál pod 
Třemšínem, kde předseda 

Spolku pro záchranu histo-
rických památek Přešticka položil 
květiny na Rybův hrob. 

Prostřednictvím Kulturního a komunit-
ního centra vydalo město Přeštice k jubi-
leu pamětní medaili, pohlednici s pomní-
kem J. J. Ryby v Přešticích a informační 
leták pro návštěvníky města.     

Malou rekapitulací z fotografií Ing. Jiřího Běla a Milana Janocha se za některými jednotlivými pořady ohlédněme.
 Děkujeme všem, kteří se na celoročním projektu podíleli organizačně nebo svojí účastí.

Dne 29. 3. – Zájezd na Stabat Mater, závěrečný koncert 
Smetanovských dnů v Plzni, KKC Přeštice.

Dne 12. 4. – Zájezd do Rožmitálu pod Třemšínem, kon-
cert k výročí úmrtí J. J. Ryby v kostele Povýšení sv. Kříže 
a pietní akt u hrobu, Spolek pro záchranu historických 
památek Přešticka.

Dne 16. 7. – Baroko v Přešticích, koncert M. Pospíši-
la se souborem Ritornello, kostel sv. Ambrože na Vícově, 
KKC Přeštice.

Dne 25. 10. – Mše za Jakuba Jana Rybu s hudebním 
doprovodem Scholy Redemptoristů z Plzně.

Dne 26. 10. – Kladení květin k 250. výročí narození  
J. J. Ryby v Přešticích.

Dne 1. 6. – 80. výročí postavení pomníku J. J. Ryby 
v Přešticích, vzpomínkový akt, ženský pěvecký sbor Car-
mina Přeštice.

Dne 19. 9. – Světová premiéra houslového koncertu  
d moll  J. J. Ryby v provedení orchestru Harmonia Praga 
se sólistou M. Vilímcem pod taktovkou Štefana Britvíka, 
KKC Přeštice.

Dne 20. 10. – Zahájení výstavy J. J. Ryba – rodák z Přeš-
tic, Dům historie Přešticka.

Jedním z vrcholů 
množství akcí při osla-
vách dvou výročí přeš-
tického rodáka Jakuba 
Jana Ryby v Rožmitále 
a v Přešticích je vydá-
ní velmi kvalitní knihy 
Jakub Jan Ryba. Knihu 
vydala Společnost Jaku-
ba Jana Ryby a autor-
kou je tajemnice spo-

lečnosti Ivana Hoyerová. Můžete si ji objednat na  
www.jakubjanryba.cz. Cena je 385 Kč plus poš-
tovné 55 Kč. Objednat knihu si můžete také na 
adrese Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třem-
šínem, pm@podbrdskemuzeum.cz 

Pěkný vánoční dárek, doporučuji.
                                          Text a foto Ing. Jiří Běl

Stránku připravila Bc. Drahomíra Valentová – Dům historie Přešticka



Kdy a proč byl založen 
spolek Krasavan?

Počátky činnosti spolku Kra-
savan sahají až do roku 2010. 
V té době mě napadlo, že bych 
mohl uspořádat pro děti mých 
kamarádů nějaký zábavný pod-
nik, kterým bych je dostal od 
počítačů do přírody. S pomo-

cí mého bratra Radka Kubeše 
(v současné době místopředse-
da spolku Krasavan) a Jarosla-
va Majera jsme pro děti kama-
rádů a známých uspořádali 
první akci, dnes by se dalo říci 
nultý ročník akce Pohádko-
vý les. Akce se setkala s vel-
mi kladným ohlasem, jak ze 
strany dětí, tak ze strany rodi-
čů. Proto jsme příští rok pro 
děti uspořádali druhý ročník 
Pohádkového lesa a tímto se 
to nějak rozjelo a následovaly 
další jiné akce. Na organizaci 
akcí se začali podílet i rodiče 
dětí a kamarádi. Vytvořila se 
skvělá parta lidí a tak založení 
oficiálního spolku Krasavan 
byl už jen logický důsledek. 
Mohl byste našim čte-

nářům přiblížit vaši funk-

ci, co vlastně děláte, čím 
se zabýváte, jaké máte 
úkoly?

Já jsem předseda spolku Kra-
savan. Na činnosti spolku se 
podílí všichni členové spolku. 
Každý podle svých možností 
pomáhá při organizaci našich 
akcí. Bez jejich pomoci by to 
šlo těžko. Konkrétně já napří-
klad vymýšlím, jaké různé čin-
nosti bychom mohli pro děti 
zorganizovat, sháním různé 
sponzory, dohlížím na celko-
vou součinnost mých kolegů 
ve spolku.
Jak vznikl název spolku 

Krasavan, když jste pře-
vážně všichni z Přeštic?

Můj bratr Radek má sídlo své 
firmy v Krasavcích, ve vesnič-
ce kousek od Přeštic. Kolem 
Krasavců je krásná příroda 
– lesy, louky – prostě ideální 
prostor pro vyžití dětí i rodi-
čů. Dalším velmi důležitým 
aspektem byla možnost využi-
tí zázemí v prostorách firmy 
bratra Radka (klubovna, toale-
ty atd.). Všem se tady v Kra-
savcích moc líbilo, a tak zde 

další akce následovaly. No, 
a protože Krasavce, proto Kra-
savan.
Jaké akce spolek pořá-

dá pro veřejnost?

Ale ani rodiče a další dospě-
lí nepřijdou zkrátka. Zmínili  
jsme již Pohádkový les – děti 
absolvují okruh v přírodě, 
kde se setkávají se známý-
mi pohádkovými postavami. 
Dalšími akcemi, dětmi velmi 
oblíbenými, jsou Partyzán-
ský samopal – takový branný 
závod v přírodě, Dětský den 
– soutěže a hry pro děti, pak 
bych zmínil akci podobného 
zaměření Rozloučení s prázd-
ninami. Pro děti a rodiče pořá-
dáme Prázdninové stanování 
a víkendové pobyty. Hojně 
navštěvovanou akcí je BOAS, 
neboli Branně orientační 
automobilová soutěž, kde 
posádky tvoří rodiče s dětmi 
a také posádky pouze dospě-
lých. Před vánočními svátky 
vyhlašujeme soutěž o nejlepší 
bramborový salát.
Jako dlouho trvá tako-

vou akci připravit?

To je různé, podle toho, 
o jakou akci se jedná. Někte-
rou akci připravíme za měsíc, 
na některé se připravujeme 
i několik měsíců, např. na Par-
tyzánský samopal a BOAS. 
Jak jsem již uvedl, na přípra-
vách se podílejí všichni členo-
vé Krasavanu.
Letos připravujete již 

druhý ročník soutěže 
o nejlepší bramborový 
salát. Kdo se může při-
hlásit a jakým způso-
bem?

Soutěž je pro širokou veřej-
nost. Přihlásit se může kaž-
dý, kdo se chce pochlubit se 
svým vlastnoručně vyrobe-
ným bramborovým salátem. 

Propozice k soutěži si zájemci 
přečtou na stránkách našeho 
spolku – www.krasavan.cz. 
Není třeba podávat předem 
přihlášku, stačí se v den sou-
těže tj. 12. prosince dostavit do 
sálu KKC Přeštice.
Organizujete pro děti 

nějaký tábor?
O letních prázdninách 

pořádáme Stanování s rodi-

či v Hoře Svatého Václa-
va u Domažlic. Je to jedna 
z našich dětmi a rodiči velmi 
oblíbených akcí.
Co mohou dospělí 

a děti na vašich akcích 
zažít a vidět?

Hlavním cílem je proži-
tí společných zážitků dětí 
a rodičů v přírodě při spor-

tu, soutěžích, hrách a veselé 
zábavě. Akce jsou zaměřeny  
nejen na sportovní výkony, 
ale i na vzdělávání našich 
dětí. Při těchto akcích spolu-
pracujeme s městskou i stát-
ní policií, s hasiči, s vojáky 
a s jinými subjekty jako je 
např. BESIP.

Text a foto Milan Janoch
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Otázky pro předsedu spolku Krasavan Jaroslava Kubeše

Náš spolek 
byl zaregistrován
k 1. lednu 2014 

Název spolku Krasavan 
vznikl spontánně

Vítězný přeštický guláš
aneb pokoření Moravy

Parta přátel z Přeštic se roz-
hodla druhou červnovou sobo-
tu 13. 6. 2015 zúčastnit tradič-
ního, letos již 13. ročníku, klání 
o nejlepší kotlíkový srnčí guláš 
v moravských Rakvicích. Celá 
soutěž se odehrává uprostřed 
vinohradu pod širým nebem za 
divácké účasti všech návštěv-
níků. Z 24 soutěžních družstev 
se „Přeštičtí kanci“ umístili na 

vítězném 1. místě a odvezli si 
domů kromě skvělého zážitku 
i odměnu v podobě lahodného 
moku a památečních sklenic. 
V příštím roce hodlají vítězství 
obhájit. Vítězný tým „Přeštičtí 
kanci“ Pavla Stará, Libor Valeš, 
Alena Křížová, Jan Šára, pod 
organizačním vedením Lenky 
Muknšnáblové.

Alena Křížová

Pořádáme hlavně
akce pro děti

Nejúspěšnější kuchaře
čekají hodnotné ceny

Podzimní klání
Nastával podzim a listí hraje 

všemi barvami. V úterý 13. říj- 
na 2015 se naše mateřinka 
rozhodla oslavit toto roční 
období nejen s našimi dětmi, 
ale i s jejich rodiči akcí pod 
názvem „Podzimní klání“. 
Učitelky si pro ně připravi-
ly zábavné odpoledne plné 
pohybových aktivit na školní 
zahradě. Ředitelka školy Jitka 
Erbenová přítomné na akci 
přivítala. Zahájení soutěží 
odstartoval pěvecký kroužek 
„Malí zpěváčci“ písnička-
mi Měla babka čtyři jabka 
a Koulelo se, koulelo červe-
né jablíčko. Poté vystoupila 
skupina Žonglér, která dětem 
vytvořila z balónků zvířátka. 
A mohlo se začít soutěžit. Na 
jednotlivých stanovištích si 
děti vyzkoušely svoji doved-
nost a obratnost. Nechyběly 
ani disciplíny jako skákání 

v pytli, sběr hub, nesení zele-
niny na lžíci nebo hod jablíč-
ka do nůše. Celá akce byla 
zaměřena na plody podzi-
mu. Nechybělo samozřejmě 
občerstvení, které připravili 
rodiče a zaměstnanci školy. 
Největší zájem u dětí vzbudil 
traktor a kombajn. Děti si je 
mohly nejen prohlédnout, ale 
i posadit se uvnitř za volant. 
To bylo něco! Odměnou po 
splnění úkolů byly omalo-
vánky. Klub rodičů vymyslel 
různé výrobky z podzimních 
materiálů, které si pak jednot-
livé třídy vyrobily a vystavi-
ly v prostorách školy. Tuto 
výstavku si mohli všichni 
přijít prohlédnout. Vydařené 
počasí ruku v ruce s příjem-
ným prostředím umocnilo 
pocit příjemně prožitého 
odpoledne.
kolektiv MŠ Dukelská Přeštice
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Gabriela ČERMÁKOVÁ, Jan PLUHAŘ, Katka TERČOVÁ, Filip MARTIN, Adam VILÍ-
MEK, Alžběta BRYNDOVÁ (zprava)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 24. října 2015 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Tereza BERÁNKOVÁ, Valerie BLÁHOVÁ, Štěpánka a Lucie VODIČKOVY, Patrik MER-
HAUT, Marek BUDEK, Zuzana RYBÁROVÁ, Martin BOŘÍK (zprava)

Emma RADOVÁ, Adam MLATEČEK, Damián HECZKO, Daniel KONOP, Jolana JINDRO-
VÁ, Isabell ŠTĚTINOVÁ, Jakub FRIEBEL, Jan PINTÍŘ, Antonín DOUMEL (zprava)

Matrika MěÚ Přeštice

Foto Josef Kubát

Foto Josef Kubát

Foto Josef Kubát

Zahradní skřítci v MŠ Dnešice
V podzimním výchovně 

vzdělávacím projektu „Skřít-
ci v zahradě“ se děti – skřítci 
dozvěděly, co se pěstuje a sklí-
zí na zahradě. Rozpoznávaly 
ovoce i zeleninu a seznámily 
se s ostatními podzimními 
plody. Na školním pozemku si 
děti samy vypěstovaly dýně, 
které jsme zasadili na jaře. 

Teď na podzim jsme oranžové 
plody společnými silami skli-
dili a ozdobili. K tomu jsme 
si vyrobili draky na podzimní 
slavnost. Ve spolupráci s rodi-
či si děti připravily podzimní 
kostým skřítka „Zahradníč-
ka“. Při slavnosti skřítků jsme 
nejen zpívali, tančili, ale i sou-
těžili. Sladkou tečkou bylo 

pečení mrkvových zákusků, 
které všem moc chutnaly. Svá-
teční atmosféra a dobrá nálada 
vykouzlila všem úsměv na 
tváři.

Touto cestou bych ráda 
poděkovala všem rodičům za 
spolupráci.

Jiřina Soukupová
ředitelka MŠ Dnešice

Svítí... si na přeštickém náměstí mohli zakřičet všichni přítomní dne 29. listopadu 2015.
Foto Marina Krpinerová
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Václav Černý (1865–1950)
Od 14. do 15. listopadu pro-

běhl víkend věnovaný vzpo-
mínce na akademického malíře 
Václava Černého (1865-1950), 
který většinu svého života pro-
žil v Dolní Lukavici. Kulturní 
program byl zahájen v sobo-
tu ve 14.30 hodin na hřbito-
vě, kde se uskutečnil pietní 
akt, poté akce pokračovala 
slavnostní vernisáží obrazů, 
kterou obec Dolní Lukavice 
pořádala společně s Domem 
historie Přešticka. Po úvodním 
slově pana starosty promluvil 
lukavický malíř Milda Kasl. 
Přítomní obdivovali 17 pláten 
(různé pohledy na ves, Vedu-
tu města Přeštic, příchovickou 
plovárnu, T. G. Masaryka, sta-
tek rodiny Uzlovy, Sládkův 

rybník a jägerhaus, květinová 
a venkovská zátiší atd.) a také 
koláže, kresby v památníku, 
plastiku věnovanou Černému. 
Program pokračoval v neděli 
mší svatou za Václava Černého, 
kterou sloužil P. Peter Herma-
novský. Poté byla opět otevřena 
klubovna, která ještě přivítala 
kolem třech desítek dalších náv-
štěvníků. O výstavu projevila 
zájem i lukavická základní ško-
la a další zájemci o umění.

Děkujeme všem, kteří nám 
zapůjčili obrazy.

Tato akce byla uspořádána 
k výročí 150 let od malířova 
narození a 65 let od jeho úmrtí.

Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

Kdybych se narodil před sto léty… v Přešticích

O problematice válečné poš-
ty. Omezeno bylo především 
přijímání balíků, které se smě-
ly na frontu posílat jen, když to  
c. k. polní pošta dočasně umož-
nila. Např. v červenci 1915  
c. k. ministerstvo obchodu 
rozhodlo, že pošta přijímá bez-
platně balíky nejen pro zajat-
ce ve Francii, Velké Británii 
a Rusku, ale nově i v Srbsku, 
a to do váhy pět kg. Balík směl 
obsahovat pouze šaty, prádlo 
a jiné předměty osobní potře-
by, nesměl obsahovat dopisy. 
Když už bylo možné poslat na 
frontu balík, nesměl obsahovat 
potraviny, pouze tzv. vzorky 
potravin do váhy 350 gramů. 
I z tohoto pravidla byly sem 
tam vyhlášeny výjimky, jako 
např. v době Vánoc 1915, kdy 
bylo posílání potravin ve vět-
ším množství povoleno.

Na začátku války byla zave-
dena poštovní cenzura. Z Přeš-
tic se veškerá korespondence 
posílala do Plzně, kde vojenský 
úředník prohlížel a případně 

zabavoval dopisy. Neopatrný 
pisatel, který např. příbuzným 
do USA bezelstně líčil situaci 
doma, se mohl rázem ocitnout 
před válečným soudem v Plz-
ni. Nutno ovšem podotknout, 
že přes hrozivost obvinění 
z velezrady obžalovaní od 
soudu zpravidla odcházeli 
osvobozeni, neboť se jejich 
advokátům většinou podařilo 
prokázat, že jejich mandanti 
psali pouze jedné osobě, což 
se považovalo za důkaz běžné 
korespondence bez spiklenec-
kých úmyslů. Panovala i další 
omezení. V listopadu 1915 
vyšel zákaz posílání pohled-
nic s vyobrazením měst, obcí, 
vojenských a důležitých hos-
podářských objektů do ciziny. 
V prosinci pak ředitelství pošt 
a telegrafů vydalo vyhlášku, 
podle níž platil zákaz užívá-
ní stenografických značek 
v dopisech a na korespondenč-
ních lístcích. Fungovala, i když 
patrně zdaleka ne tak přísná, 
i cenzura mravnostní, která 
se ovšem omezovala zejména 
na výzvy k obchodníkům, aby 

neprodávali a ve výkladech 
nevystavovali nevkusné či 
dokonce nemravné pohledni-
ce a nesnižovali tak kulturní 
úroveň toho kterého města. Že 
cenzura zasahovala i do tisku 
se čtenář dobových periodik 
může dodnes přesvědčit, neboť 
v něm nezřídka objeví prázdné 
bílé plochy na místě původně 
vysázených novinových člán-
ků, odstraněných rukou bdělé-
ho vojenského cenzora.

Na východním válčišti se 
fronta stabilizovala, na italské 
frontě probíhala tzv. 4. bitva na 
Soči, při níž rakouská vojska 
opět zabránila italskému poku-
su o průlom u Gorice. Na bal-
kánské frontě slavila rakouská, 
německá a bulharská vojska 
úspěch a do konce listopadu 
obsadila celé Srbsko.

Stejně jako v říjnu i v listo-
padu 1915 probíhaly v Přešti-
cích relativně velké vojenské 
odvody, narukovalo celkem 

20 mužů, v prosinci pak ještě 
další dva. Z hlediska padlých 
byly poslední dva měsíce 1915 
k přeštickým vojákům milo-
srdné a podle seznamů, které 
máme k dispozici, nepřinesly 
smrt žádnému z nich.

Přes utrpení, které jim válka 
přinesla, podíleli se obyvate-
lé i obce monarchie na jejím 
financování s neutuchajícím 
nasazením. Na 3. válečné půjč-
ce poskytli v průběhu října a lis-
topadu rakousko-uherskému 
mocnářství 4 miliardy korun. 
Z celého přeštického okresu 
dostal císař na další vedení 
války bezmála 2 miliony K, 
z čehož téměř polovinu věno-
vali jednotliví občané, obce 
okresu půjčily 80 000 K, peněž-
ní ústavy 360 000 (jen Spoři-
telna v Přešticích upsala téměř  
100 000 K), velkostatky a fondy 
450 000. V samotných Přešti- 
cích se na půjčku dohromady 
upsalo 132 500 K. Svou roli 
však jistě hrál i slibovaný pěti 
a půl procentní úrokový výnos.

Pokračovalo posilování sepětí 
obyvatel monarchie s panovní-

kem: v srpnu se slavily císařo-
vy narozeniny, v říjnu jmeni-
ny,  počátkem  prosince pak  
67. jubileum jeho vlády.

Aktuální byla v Přešticích 
stále i otázka péče o válečné 
uprchlíky a raněné vojáky. 
Neprošel sice návrh na zří-
zení německo-polské ško-
ly pro děti běženců, naproti 
tomu městský úřad požádal 
příslušné úřady o ponechání 
lazaretu, který stát hodlal zru-
šit. Víme, že lazaret fungoval 
v Přešticích do konce prosin-
ce 1914, v následujícím roce 
po dočasném zrušení byl opět 
obnoven.

Město však žilo i svým 
mírovým životem. V rámci 
husovského roku 1915 byly na 
náměstíčku Na Jízdárně (Raj-
čůr) vysázeny Husovy lípy, 
mezi něž byl umístěn sloup. 
Koncem roku rozhodlo měst-
ské zastupitelstvo umístit na 
sloup Husův reliéf a náměs-
tíčko přejmenovat na Huso-
vo náměstí. Dodejme ještě, 
že Husovu třídu již Přeštice 
měly (a mají dodnes).

Do Přeštic zajížděli na před-
stavení plzeňští ochotníci 
z Intimní ochotnické družiny 
Mládí. V červenci hráli v sále 
hotelu U Císaře rakouského 
„Maryšu“ s takovým úspě-
chem, že to vzbudilo hořkou 
závist přeštického ochotnic-
tva. Když mělo Mládí sehrát 
21. listopadu v Přešticích dra-
ma Jaroslava Hilberta „Vina“ 
ve prospěch sirotků a vdov 
po padlých vojácích, nebyli 
najednou přeštičtí divadelníci 
ochotni z jeviště vyklidit své 
kulisy, kdosi přetrhl dráty elek-
trického vedení k osvětlení sálu 
a po městě se šířily pomluvy 
na plzeňské ochotníky. Ti však 
přesto se svým novým předsta-
vením opět slavili úspěch.

Na závěr jeden citát z úvod-
níkového článku Českého den-
níku z 11. prosince 1915 pod 
názvem „Ženy do továren, 
muži do fronty“: „Použitel-
nost ženy v praktickém životě 
je jedním z velkých poznání 
této války.“

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Listovní cenzura

Co se dělo poslední
dva měsíce roku 1915

Podpora zabezpečení škol 
a školských zařízení

V březnu 2015 jsme zpra-
covali projekt do vyhláše-
ného dotačního programu 
MŠMT ,,Podpora zabezpeče-
ní škol a školských zařízení“. 
Náš projekt jsme podali pod 
názvem ,,Ve škole bezpečněji“ 
a jeho cílem bylo dokonalejší 
zabezpečení vstupu do budov 
školy pomocí audiovizuální 
techniky.

V podání projektu jsme byli 
úspěšní a na jeho realizaci 
jsme obdrželi od MŠMT dotaci 
ve výši 128 947 Kč na neinve-
stiční výdaje. Náš vlastní vklad 
činil 25 918,60 Kč, jednalo se 
o finanční prostředky poskyt-
nuté zřizovatelem s jeho sou-
hlasem a administrativní práce 
spojené s plněním projektu.

Projekt jsme uskutečnili 
v období červenec až listo-
pad 2015. K realizaci jsme si 
vybrali firmu SEL, spol. s. r. o. 
Plzeň, se kterou měl dobré 
zkušenosti zřizovatel školy 
obec Merklín.

Provedením projektu došlo 
k úplnému odstranění rizik 
vniknutí nepovolané osoby do 
objektu budovy školy. Ochra-
na přístupového systému do 
obou budov školy byla zajiš-
těna videotelefony. Pracovníci 
školy mají pomocí audio video 
techniky komplexní přehled 
o případných návštěvnících.

Realizovaná opatření na 
základě podaného projektu 
budou mít trvalý charakter.

Mgr. Jaroslava Baxová
ZŠ Merklín

V Domě historie začaly 
vánoční svátky

Již několik dnů před prvým 
adventem se vánoční nála-
da „rozlila“ Domem historie 
Přešticka. Konalo se zahájení 
letošní závěrečné výstavy.

Svoji tvorbu, betlémy, ná-
vštěvníkům k prohlídce nabí-
zí Jarmila Straková, členka 
spolku Betlémáři Plzeňska. 
Je to na dvěstě figurek v šesti 
uskupeních.

„Keramiku jsem začala dělat 
někdy před patnácti roky, 
začalo to hrníčky, nyní již 
dlouho dělám betlémy,“ při- 
bližuje svoji tvůrčí cestu autor-
ka. „Kde ten přerod nastal, 
nevím, prostě ta myšlenka při-
šla... Hotové figurky, dalo by 
se říci, jsem pekla v klatovském 
domu dětí, kde měli vypalovací 
pec. Tato možnost reorganiza-
cí domu dětí padla.“ Jak sama 
připomíná, každá figurka jsou 
minimálně čtyři hodiny práce 
– „a nejde to dělat jak hous-
ky, musí k tomu být nálada a 
chuť.“

„Betlémy samy o sobě vyprá-
vějí, mají svoji vnitřní myšlen-
ku,“ popisuje s úsměvem svoji 
tvorbu. „Ale přesto nejraději 
dělám čerty. Ten čím je hnus-
nější, tím je vlastně hezčí.“ 
Tato „zajímavá“ definice je při 
pohledu na peklo rázem potvr-
zena.

Výstavu doplňují ozdobné 
svíčky Jany Vaňkové a dále 
svým způsobem ji „zjemňují“ 
předváděné paličkované kraj-
ky členek přeštického sdružení 
paličkářek.                        (šat)

Foto Jan Bělonož
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Tělovýchovná jednota Přeštice (fotbalisté) požádala zastupitele města o dotaci 5 milio-
nů korun a také o půjčku 5 milionů korun na rekonstrukci fotbalového hřiště. To je podle 
fotbalistů potřeba kvůli Mistrovství Evropy žen do 17 let, které se bude konat v roce 
2017 v několika českých městech včetně Přeštic. Jak se k této žádosti postavíte?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Jsem pro 
podporu této 
akce ze stra-
ny města. 
Podmínkou 
finanční spo-

luúčasti města na rekonstrukci 
nejen hřiště, ale také tribuny 
se zázemím, je získání dota-

O tom, zda 
se Přešticích 
bude konat 
Mistrovství 
Evropy žen 
do 17 let 

v rroce 2017, není zatím vůbec 
rozhodnuto.

Návrh byl sice odeslán na 
UEFA, ale stanovisko není 
známo. Schvalování dotace 
i půjčky není tedy v tomto 
okamžiku vůbec aktuální.

 Ani FAĆR ani Ministersvo 
školství dosud neřeklo, zda 
se bude spolupodílet a  nut-
ných investicích, natož aby 
upřesnilo jakou finanční část-
kou. Jsem přesvědčen o tom, 
že pokud takováto situace 
vznikme, bude to pro Přešti-
ce výhodné, a jsem připraven 
podpořit spoluúčast  města 
na nezbytné úpravě stadionu, 
abychom splnili  podmínky 
spolupořadatele.

Rekonstruk-
ce fotbalo-
vého hřiště, 
potažmo tri-
buny byla 
projednávána 

od počátku, kdy se na město 
dostala informace o možném 
konání ME žen U17, coč bylo 
ještě v minulém volebním 
období. Od té doby bylo před-
loženo nebo vytvořeno několik 
studií či projektů, několikrát 
se zmiňovalo vedení fotbalo-
vého oddílu o podání dotace 
na rekonstrukci  či výstavbu. 
Bohužel nikdy nebyl před-
ložen ucelený koncept či pro-
jekt. V současné době jsme 
obdrželi studie řešení, které 
se diametrálně liší v cenových 
požadavcích. Souhlasím s tím, 
aby se město podílelo finančně 
podílelo jako jeden z partne-
rů. Co se týče půjčky, záleží 
na pod mínkách a myslím si, 
že v dnešní době je možnost 
i výhodných půjček u bankov-
ních domů.

Půjčku pro 
TJ jsem při-
praven pod-
pořit už jen 
s ohledem na 
připravovaný 

šampionát. Předpokládám, že 
kolegové budou smýšlet stejně.

Jen bych asi doporučoval do 
připravované smlouvy o půjč-
ce mezi městem a TJ, lépe 
ošetřit vrácení půjčky. S vědo-
mím současného problému by 
mohlo být ve smlouvě i ručení, 
či zástavní právo ve prospěch 
města. To už je na samotném 
vedení města.

Jen připomínám, že půjčka je 
vždy bezúročná a pokud jste 
si někdo půjčoval na bydlení, 
víte, jak složité to bylo a bez 
zástavy nemovitosti to nebylo 
možné uskutečnit. Tady jde 
o částku 5 mil. Kč.

Bylo by nepříjemné 
v budoucnu řešit podobnou 
nemilou situaci, kterou se teď 
snažíme vyřešit nějakým, pro 
obě strany nebolestivým způ-
sobem.

D o p o s u d 
se mi nedo-
nesla ofici-
ální žádost 
TJ v uvádě-
ném rozsahu. 

Chápu, že pořádání některých 
zápasů Mistrovství Evropy 
žen do 17 let v roce 2017 má 
být pro Přeštice velkou a pres-
tižní událostí. Přesto jsem toho 
názoru, že je nutno k této udá-
losti přistupovat racionálně 
a střízlivě. Požadavky UEFA 
a FAČR na stadióny a hra-
cí plochy pro uvažované ME 
budou jistě náročné. Ale je 
třeba střízlivě zhodnotit, zda je 
jejich splnění možné na zákla-
dě dotací, které byly fotbalové-
mu oddílu TJ slíbeny „shora“, 

nebo zda to bude nad možnost-
mi TJ i města. Vidím ve městě 
mnoho jiných příkladů, kde by 
se mělo financovat ve prospěch 
všech občanů Přeštic. Napří-
klad pokud by se schvalovala 
částka 5 miliónů Kč jako pří-
spěvek města na spolufinan-
cování řešení křižovatky ulic 
Průmyslová a Tř. 1.máje, (což 
by přineslo i fotbalistům sku-
tečný prospěch do budoucna), 
byla bych určitě pro. Takže 
ačkoli mi zatím není známo, 
že dotaz skutečně korespon-
duje s budoucím požadavkem 
fotbalového oddílu, pokud by 
tomu tak bylo, hlasovala bych 
pro půjčku, ale nikoli pro dota-
ci 5 miliónů Kč.

K uvedené 
z á l e ž i t o s t i 
nemám zatím 
d o s t a t e k 
i n f o r m a c í , 
ani k tomu 
neproběh lo 

žádné jednání, na něž bych byl 
jako zastupitel pozván. Tudíž 
se necítím být kompetentní 
k tomu, abych jakkoliv tuto 
záležitost 

veřejně komentoval pro-
střednictvím Přeštických 
novin, které čte několik tisíc 
lidí z Přeštic a okolí. Až budou 
k dispozici všechny informace, 
určitě pak dokáži svůj názor 
veřejně sdělit.

Podle infor-
mací, které 
mám k dispo-
zici, se jedná 
o finanční 
s p o l u ú č a s -

ti města ve výši cca 5 mil. na 
akci ME žen U17, které by 
v roce 2017 měla v ČR pořá-
dat města Plzeň, Příbram, 
Domažlice a Přeštice. Na jed-
nání 17.3.2015, kterého se za 
město Přeštice zúčastnil sta-
rosta města Karel Naxera, byla 

finanční spoluúčast města při-
slíbena. V případě odsouhlase-
ní finanční spoluúčasti města 
Přeštice a přidělení spolupo-
řadatelství této akce, je fot-
balovou asociací ČR (FAČR) 
odsouhlasena podpora akce ve 
výši 20-25 mil. Kč. Celá tato 
částka by měla být investová-
na do opravy objektu tribuny 
a infrastruktury na fotbalovém 
hřišti v Přešticích a předpoklá-
dá se také vybudování hřiště 
s umělou trávou.

Takže se nejedná o dvakrát 
5 mil. (dotace a půjčka), ale 
pouze finanční spoluúčast 
města ve výši 5 mil., která 
je podmínkou pro poskytnutí 
podpory od FAČR v uvedené 
výši.

Tím se dostávám k požado-
vané odpovědi. K žádosti se 
postavím tak, že budu pro 
poskytnutí dotace TJ Přeš-
tice. Myslím, že porovnání 
výše vlastní investice s výší 
poskytnuté podpory, mi ani 
jinou možnost nedává.

U v e d e n é 
dvě žádosti 
jsou jen částí 
většího pro-
b l é m o v é h o 
vztahu mezi 

oběma subjekty. Jsou tu i jiné 
opakované žádosti v minulos-
ti a nyní obdrželo zastupitel-
stvo (23. 11. 2015) zároveň 
i další dvě žádosti TJ Přeštice, 
resp. fotbalového oddílu (FO): 
žádost o finanční dar ve výši 
900 000 Kč a žádost o promi-
nutí vrácení vyčerpané částky 
(ve výši asi milion Kč) z poz-
ději vrácené dotace (v původní 
výši 2,8 mil. Kč). Je zřejmé, že 
současný stav, kdy „TJ Přešti-
ce je zcela závislá na dotacích 
a darech, které získá od měs-
ta“ nelze již dále prolongovat. 
Vyvolal bych tedy okamžitě 
jednání mezi vedením města 
a vedením TJ Přeštice a její-
ho FO, které by mělo zejména 
odpovědět na otázky: jaká je 
představa TJ, resp. jejího FO 
o jejich činnosti i o odpoví-
dajícím rozpočtu a jeho zajiš-
tění, a to na nejbližší 3 roky 
a z jakých jiných (zejména 
projektových) zdrojů může též 
TJ, potažmo FO čerpat. Tepr-
ve pak lze diskutovat o všech 
podaných žádostech a o mož-
ných podporách ze strany 
města nebo naopak o nutnos-
ti dílčí redukce stávajících 
záměrů FO. Tento případ je, 
bohužel, klasickou ukázkou 
nebezpečí závislosti subjektu 
na jediném finančním zdroji, 
která obvykle skončí podob-
nými problémy.

O d p o v í m , 
až bude zná-
mo a budu 
mít více in-
formací.

Jako sport 
má pro mě 
fotbal jednu 
zásadní nevý-
hodu, a tou 
je naprostá 

absence talentu v oblasti udá-
vání směru kulatým předmě-
tům. Fotbal jako společen-
sko-obchodní fenomén zase 
nepravidelně vyvrhuje zprávy 
o lobby řídící celosvětově vel-
ké toky peněz a jak už to tak 
chodí, na všech úrovních se 
na ní přiživují šikulové, kteří 
dokáží leccos zařídit, když si 
necháte trochu poradit. Fotbal 
jako sport mě tedy nepřitahu-
je a jako byznys mě vyloženě 
odpuzuje. Vnímám reakce 
zastupitelů napříč celým spek-
trem, a vesměs všichni tuto 
možnost pro Přeštice vítají. 
Taková událost přitáhne média 
a davy, zbude po ní infra-
struktura, která nám bude dál 
sloužit. S tichou obavou o je-
jí využitelnost souhlasím. To 
celé má ovšem nějaká pravidla. 
I když jásat nebudu, podpořím 
varianty, kde bude jasné, kdy 
a kolik peněz dá město a jaké 
podpory se dočká od jiných 
subjektů (FAČR, MŠMT, atd.) 
a za jakých podmínek se tak 
stane. Co bych naopak jistě 
nepodpořil, by byly nejasné 
výpočty a přísliby, ze kterých 
by pro město koukaly potíže.

ME žen do 
17 let, které 
se bude konat 
v roce 2017 
v Přešticích, 
Plzni, Příbra-

mi a Domažlicích je pro naše 
město tak významná událost, 
která se už asi nebude nikdy 
opakovat. Pořádání ME nese 
přísná kritéria na hrací plochy, 
hlediště pro diváky a zázemí 
pro hráčky, rozhodčí, funkcio-
náře a novináře podle pravidel 
UEFA. Znamená to kompletně 
přestavět vnitřek stávající tri-
buny, zvětšit prostor pro divá-
ky a rozšířit hřiště o několik 
metrů. Fotbalový oddíl navíc 
chce vybudovat nové hřiště 
s umělým povrchem. Financo-
vání celé akce bude závislé na 
dotacích z MŠMT, FAČR, PK 
a samozřejmě města. Pokud 
bude spoluúčast města v úrov-
ni 5 mil. Kč, určitě podpořím. 
Stadionů, které splňují pod-
mínky UEFA je v ČR málo 
a tak zrekonstruovaný stadi-
on nebude určen jen pro ME, 
ale bude dále sloužit k dalším 
mezistátním utkáním. Všech-
ny tyto akce výrazně zviditelní 
Přeštice.

ce od MŠMT, podpora kraje 
a v neposlední řadě fotbalové-
ho svazu (FAČR), z jehož stra-
ny očekávám oficiální vyjád-
ření nejenom k výši finanční 
podpory, ale také určitý příslib 
budoucího využití areálu pro 
pravidelné zápasy reprezen-
tace. Navržená rekonstrukce 
celého areálu v úrovni tzv. 
K1 by měla umožnit pořá-
dání mezinárodních zápasů 
v kategorii až do 19 let, což 
by určitě bylo pro město vel-
kou reklamou. Celkový odhad 
nákladů na úpravu areálu se 
zatím dost často mění, proto je 
také v návrhu rozpočtu města 
na rok 2016 vyčleněna částka 
alespoň ve výši 1 mil. Kč.

P o ř a d a -
telství tak 
v ý z n a m n é 
události, jako 
mis t rovs tv í 
Evropy beze-

sporu je, patří mezi neopako-
vatelné příležitosti. V této věci 
jsme celé zastupitelstvo zajed-
no takřka jako jeden muž. Je 
ohromnou příležitostí nejen 
pro náš fotbalový oddíl,

Tělovýchovnou jednotu Přeš-
tice, ale samozřejmě pro celé 
naše město. Šanci ukázat se 
budou mít nejen naši spoluob-
čané v roli organizátorů, ale též 
v roli hostitelů a poskytovatelů 
služeb mnoha druhů. Přeštic-
ká tělovýchovná jednota není 
subjektem, kterému by ply-
nuly prostředky bez přičinění 
z různých zdrojů. O každou 
korunu se musí poprat. Měs-
to je jedním z poskytovatelů 
těchto prostředků, a považu-
ji za přirozené, že se bude 
i na této věci podílet v míře 
pro něj a jeho rozpočet přija-
telné. Vzhledem k tomu, že 
záležitost má neustálý vývoj, 
není v tuto chvíli zcela jas-
ná výše ani forma této účasti. 
V každém případě ale s naším 
přispěním jednoznačně počítá-
me a již nyní je v rámci odboru 
investic a majetku rezervována 
kapacita úředníků, kteří jsou 
připraveni pomoci. Já osobně 
udělám maximum pro zdar 
této věci.

Jako priorit-
ní záležitost 
p o v a ž u j i 
sku tečnos t , 
kdy TJ Přeš-
tice poruši-

la povinnost příjemce dota-
ce při projektu „Sportovně 
rekreační centrum Přeštice“. 

TJ nepředložila vyúčtování 
v řádném termínu, je tedy dle 
smlouvy povinna vrátit celou 
výši dotace. V usnesení z 9. 
zastupitelstva města konaného 
dne 8.10.2015 zastupitelstvo 
města vyzývá výkonný výbor 
TJ Přeštice, předložit na nej-
bližším zasedání zastupitelstva 
města návrh řešení této situa-
ce, která je samozřejmě velice 
nepříjemná. Po vyřešení toho-
to problému můžu přemýšlet 
o tom, jak se postavím k dotaci 
a půjčce uvedených v otázce.

Mistrovství 
Evropy, kte-
ré se bude 
v Přešticích 
konat, je roz-
hodně jednou 

z dalších možností, jak naše 
město zviditelnit. V tomto 
případě je rekonstrukce hřiš-
tě opodstatněná. Bude sloužit 
ku prospěchu dalším gene-
racím po mnoho let a jistě se 
najde i jiné využití. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nemalou 
finanční částku, navrhova-
la bych, aby TJ ručila svým 
majetkem. Po dohodě bych 
navrhovala i symbolické úro-
ky, bezúročná půjčka je hodně 
benevolentní. Závěrem bych 
ráda všem čtenářům popřála 
krásné prožití vánočních svát-
ků, plné pohody a klidu v kru-
hu rodinném, a do Nového 
roku pevné zdraví!

Na pracov-
ním zastupi-
telstvu ko- 
naném 26. lis-
topadu 2015 
byla podána 

upřesňující informace k téma-
tu konání ME žen. Protože 
takováto žádost nebyla ofici-
álně podána, je tedy bezpřed-
mětné na uvedenou otázku 
odpovídat.

Zastupitelů se můžete ptát i Vy.  
Neváhejte a posílejte otázky.

Dotazy zasílejte na adresu: 

miskova@prestice-mesto.cz 

nebo poštou na KKC Přeštice,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice.

(Neprošlo korekturou)
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Mezinárodní turnaj 
ve Francii

První listopadový víkend 
se BK Přeštice po roce vydal 
na mezinárodní turnaj v bas-
ketbalu do Francie. Již sed-
mý ročník turnaje smíšených 
družstev žen a mužů se opět 
pořádal v Saint-Apollinai-
re nedaleko Dijonu. Sedm 
francouzských týmů spolu se 
španělským a českým týmem 
vytvořilo milou a pohodovou 
herní atmosféru, která se linula 
celým sportovním víkendem. 
Obhajoba loňského vítězství 
unikla našemu družstvu jen 

o pár bodů. Přesto bylo druhé 
místo vzhledem k mezinárod-
nímu sportovnímu zážitku už 
jen příjemným doplněním celé 
akce.

Celkové pořadí týmů:
1. BO Beaune; 2. BK Přeš-

tice; 3. ASC Saint-Apollinaire 
1; 4. ALMR Lyon; 5. ASPTT 
Toulon; 6. ASC Saint-Apol-
linaire 2; 7. Elne/La Rocca;  
8. DA Dijon 21; 9. La Valette 
du Var.

Pavlína Šobrová
BK Přeštice

Stojící zleva: Jaroslav Janda, Václav Kydlíček, Pavel Brada, 
Katka Kydlíčková, Marek Halámek, Jitka Krsová, Miroslav Šobr, 
Eva Dobézová, Jean-Marc Dobéz. Sedící zleva: Jan Hošťálek, 
Václav Šmíd, Pavlína Šobrová.

O putovní pohár 
města Přeštice

O víkendu 24. a 25. října 
2015 pořádali přeštičtí basket-
balisté 3. ročník turnaje mužů 
o „Putovní pohár města Přeš-
tice“. Zúčastnilo se celkem 
pět týmů. Vedle přeštického 
to byla družstva BKK Holý-
šov, Sokol Bor, Baník Most 
a Baník Stříbro.

V sobotu se odehrálo celkem 
devět zápasů, včetně vloženého 
utkání žen, ve kterém domácí 
hráčky těsně prohrály s hostu-
jícím týmem Holýšova. Tento 
sportovně náročný den završil 
kulturní večer ve Spolkovém 
domě, kde všichni účastníci 
„relaxovali“ v rytmu začínající 
přeštické kapely Retarder.

V neděli se pokračovalo 
v bojích o celkové pořadí. 
Vítězem turnaje se zaslouženě 
stal tým Baníku Most. Na dru-
hém místě se umístil BKK 

Holýšov a bronz vybojovalo 
mužstvo Sokol Bor. Skuteč-
nost, že jsme pro tento turnaj 
zapůjčili po dvou našich hrá-
čích družstvům BKK Holý-
šov a Baníku Stříbro, která se 
díky velké marodce dostavila 
v malém počtu hráčů, měla 
pravděpodobně vliv na naši 
„bramborovou“ medaili.

Poděkování patří městu Přeš-
tice, díky kterému se nám ten-
to třetí ročník turnaje podařilo 
uspořádat a panu starostovi 
Mgr. Karlu Naxerovi za pod-
poru a pomoc při předávání 
cen. Vzhledem k velké spo-
kojenosti všech zúčastněných 
věříme, že se příští rok všichni 
sejdeme na palubovce v mini-
málně stejném počtu soutěž-
ních družstev.

Václav Kydlíček 
předseda oddílu basketbalu

Vítězný tým Baníku Most.

Deset pohárů do Přeštic
Pohár mládeže Plzeňského 

kraje je celoroční běžecká 
soutěž, do které je zařazeno 
devět závodů v našem kraji. 
Běhá se od března do října, 
většinou se jedná o kroso-
vé závody. Letos se běželo 
v Tachově, Bělé n.  R., Horaž-
ďovicích, Klatovech, Stříbře, 
na Babyloně a tři závody se 
uskutečnily v Plzni.

Atletický oddíl ŠAK při ZŠ 
Přeštice, který vede Mgr. Če-
něk Smetana, reprezentují mla-
dí běžci v těchto kategoriích: 
děti, mladší a starší přípravka 
a mladší a starší žáci a žákyně.

V letošním 6. ročníku Pohá-
ru mládeže 2015 byli naši žáci 
mimořádně úspěšní a získali 
skvělých 10 pohárů!
1. místo 3x – Pavel Vacek 
(2006), Tereza Burlová (2006) 
a Kateřina Burianová (2003)

2. místo 3x – Ondřej Havíř 
(2006), Michal Pergler (2005) 
a Jan Pergler (2003)
3. místo 4x – Tomáš Reitspies 
(2008), Lucie Impellizzeri 
(2006), Iveta Krýslová (2002) 
a Jakub Netrval (2002)

Naši sportovci obsadili i dal-
ší skvělá místa:
4. místo 5x – Daniel Kuběna, Vik-
torie Jílková, Jan Duchek, Aneta 
Bělová a Kateřina Křenková
5. místo 1x – Jan Strejc
6. místo 2x – Nela Holcová 
a Adéla Míková
7. místo 2x - Daniel Kastner 
a Lucie Vacíková
9. místo 4x – Nikol Pechano-
vá, Adam Čonka, Jan Roháč 
a Elena Brožová

Družstvo běžců ŠAK při ZŠ 
Přeštice obsadilo v kraji vyni-
kající 2. místo! 

Blahopřejeme!

Ležící Pergler M. Stojící: 1. řada zleva – Reitspies T., Havíř O., 
Vacek P., Imellizzeri L., Burlová T., 2. řada zleva – Pergler J., 
Krýslová I., Burianová K., Netrval J.

 inzerce
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Hodnocení družstev
dospělých oddílu TJ Přeštice
po podzimní části 2015 sezóny 2015/2016
Ženy “B“

V letošní sezoně družstvo 
výrazně omládlo čerstvými 
dorostenkami. V jarní části se 
družstvo bude snažit o co nej-
lepší výsledky, přinejmenším 
stejné jako v odehrané části.

Sestava: Baumrukrová, Mo- 
ravcová, Zadražilová – Szlach-
tová, Jabbourová A., Stehlíko-
vá E., Langmajerová, Schej-
balová K. – Bradová A. (53), 
m. n. h. Jabbourová R. (16), 
Klinerová L. (49), Kačírková 
(30), Tušková N. (37), Voká-
čová (4), Kripnerová P. (2), 
Bradová Š. (4).
Trenérka: m. n. h. Bradová Š.
Vedoucí: m. n. h. Kriegerová Z.
1. místo   TJ Přeštice B 
9 8 0 1     196:129     16 bodů
Muži “B“

Rezerva prvoligového celku,  
po předchozích sezónách boju-
jící ve spodních patrech tabulky 
oblastního přeboru, odehrála 
výborně podzimní část.

Sestava: Cibulka L. st., 
Kováč, Touš – Kraus, Albl, 
Němeček, Rybár, Gruszka, 
Roud, Cibulka L. ml., Cibulka 
J. – Tušek M. (67), Hájek (79), 
Matýs (21), Ausberger (26), 
Kalčík (9), Moravec (12), 
Dobiš D. (4) a útočníci s 1 
utkáním Vogeltanz (6), Kydlí-
ček (6), Šelep (6).
Trenér: J. Kraus

4. místo    TJ Přeštice B
11 7 1 3    236:209   15 bodů
Ženy “A“

Zraněními a nemocemi zde-
cimovaný prvoligový celek 
nakonec obsadil velice pěkné 
3. místo v podzimní části.

Sestava: Čapková, Moravco-
vá, Zadražilová – Vizingrová 
K., Vizingrová E., Kubátová, 
Červená P., Jabbourová A. (1 
utkání) – m. n. h. Voláková 
(51), m. n. h. Kalčíková (46), 
Klinerová (38), Krouparová 
(25), Bošková (22), Kačírková 
(14), Červená N. (8), m. n. h. 
Jabbourová R. (5), Bradová A. 
(3).
Trenér: m. n. h. S. Zadražil
Asistent: P. Šatra
Vedoucí: H. Horáková
3. místo   TJ Přeštice A 
11 7 1 3   191:172   15 bodů
Muži “A“

Muži svými výkony a umís-
těním připomínají úspěšná léta 
přeštické národní házené. Zim-
ní přestávka může být trávena 
v relativní klidu.

Sestava: Chmelík, Kováč 
– Gruszka, Hajžman, Mrskoš, 
Zeman, Kraus – Brada M. 
(22), Hošťálek (38), Kydlíček 
(40), Lang (64), Šelep (47), 
Urban (1).
Trenér: P. Moravec
2. místo   TJ Přeštice A 
12 8 1 3   212:187   17 bodů

Hodnocení družstev
staršího žactva oddílu TJ Přeštice
po podzimní části 2015 sezóny 2015/2016
Starší žačky „A“

Družstvo hraje druhým 
rokem v kategorii starších 
žaček a v letošním roce jsme 
postoupili, jako družstvo A. 
Během podzimních zápa-
sů jsme nenašli přemožitele 
a všechny naše soupeře pře-
hráli velkým rozdílem.

Sestava: Lenková – Kame-
nová, Dobrá, Tušková, Řez-
níčková, Brunátová – Ausber-
gerová (68), Tremlová (34), 
Trávová (48), Schejbalová A. 
(39), Schejbalová B. (18), Bez-
děková (19), Wiesnerová (31).
Trenérky: m. n. h. R. Jabbou-
rová, K. Vizingrová
1. místo   TJ Přeštice A
8 8 0 0   256:64   16 bodů
Starší žačky „B“

Družstvo starších žaček „B“ 
začínalo tuto sezónu v novém 
složení. Doufáme, že děvča-
tům vydrží bojovnost, která je 
zdobila celý podzim.

Sestava: Komárková, Hra-
bětová – Častová, Hodanová, 

Havlíčková M., Hrdonková, 
Kalčíková, Mourková, Pelíš-
ková N. – Havlíčková A. (4), 
Majerová (66), Sedláčková 
(11), Šalomová (9), Voráč-
ková S. (31), Bezděková – 3 
zápasy (11).
Trenérky: P. Stehlíková, m. n. 
h. Š. Bradová
5. místo   TJ Přeštice B 
8 3 0 5     138:165   6 bodů
Starší žáci

Družstvo starších žáků 
v nové sezoně poznamenal 
odchod několika hráčů do vyš-
ší kategorie. Výkon družstva 
lze hodnotit kladně.

Sestava: Štycha, Jandovský 
(1 utkání) – Cellárik Jan, Cel-
lárik Jiří, Dražka, Hrubý, Hurt 
(1 utkání), Šlégl, Schreiber  
(1 utkání) – Bořík V. (1), 
Janoch (16), Pánek (30), Regner 
(6), Řezníček (5), Seifert (4), 
Šilingr (10), Štengl Jan (61).
Trenéři: P. Dobiš, L. Cibulka
5. místo   TJ Přeštice 
8 4 0 4     134:138   8 bodů

Hodnocení družstev
mladšího žactva oddílu TJ Přeštice
po podzimní části 2015 sezóny 2015/2016
Mladší žačky „A“

Družstvo na podzim neoku-
silo hořkost porážky a všechna 
svá utkání jednoznačným roz-
dílem vyhrála, i když zpočát-
ku kvůli nerozehranosti byly 
výkony neurovnané.

Sestava: Jelínková, Romová 
– Třísková, Novotná, Šilingo-
vá, Holcová, Kokošková N. 
– Voráčková H. (63), Živná 
(23), Routová (22), Sedláč-
ková E. (17), Kokošková M. 
(12), Sedláčková K. (8), Kuče-
rová – 1 utkání (1).
Trenérky: E. Krouparová,  
A. Moravcová
1. místo   TJ Přeštice A 
6 6 0 0     138:30     12 bodů
Mladší žačky „B“

Mladé družstvo v této kate-
gorii, kde je několik nadějných 
hráček do budoucna.

Sestava: Sýkorová – Kuče-
rová D., Havlíčková K., Strej-
cová, Němečková, Hurtová, 
Strejcová, Waltová – Kováří-

ková (16), Pelíšková H. (14), 
Buberlová (10), Krsová (10), 
Kahánková (8), Živná (9).
Trenéři: K. Tušek, J. Kováří-
ková, J. Krsová
3. místo   TJ Přeštice A 
6 4 0 2     67:65     8 bodů
Mladší žáci

V podzimní části mladší žáci 
neokusili porážku a jsou na čele 
tabulky. Chybí ale sehrát utká-
ní s Božkovem, které se sehraje 
na jaře 2016. Chlapci střídali 
lepší výkony se slabšími.

Sestava: Hranáč, Bartoň 
– Schreiber, Košař, Poga-
dl, Buberle, Kubeš – Šten-
gl (45), Brada (37), Stehlík 
(16), Wohlmut (7), Treml (6), 
Wiesner (6).
Trenéři: m. n. h. V. Brada,  
m. n. h. S. Zadražil, F. Albl
1. místo   TJ Přeštice 
6 6 0 0     117:54    12 bodů

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Hodnocení družstev
dorostu oddílu TJ Přeštice
po podzimní části 2015 sezóny 2015/2016
Dorostenky

Po šesti odehraných podzim-
ních utkáních se přeštická děv-
čata sklonila před soupeřem 
jen jedenkrát. Celkově jsme 
zatím na krásném druhém mís-
tě za vedoucím Tymákovem.

Sestava: Baumrukrová, Lou-
dová – Černá, Jabbourová, 
Brunátová, Skálová, Szlach-
tová, Tušková Kamenová 
– Kaslová (8), Klinerová (58), 
Majerová (2), Schejbalová B. 
(1), Tušková (19), Ausber-
gerová (29), Wiesnerová (3), 
Schejbalová A. (11), Tremlo-
vá (1), Trávová (1).

Trenér: P. Moravec
2. místo   TJ Přeštice 
6 5 0 1     133:109    10 bodů
Dorostenci

Po podzimní části sezony 
2015/2016 jsou naši doros-
tenci na nelichotivém 6. místě 
(předposlední).

Sestava: Rund, Bažant – 
Cibulka L., Rout, Fiala, Cibul-
ka J., Rádl, Bořík, Lang – Beš-
ta (47), Dobiš D. (37), Škopek 
(12), Štengl Jan (10), Konopík 
(6), Jílek, Moulis.
Trenéři: P. Touš, R. Lang
6. místo   TJ Přeštice 
6 1 0 5     112:145     2 body

 inzerce

Nový oddíl TJ Přeštice
V letošním roce vznikl 

v Přešticích nový sportovní 
oddíl klasického silového troj-
boje (mohou soutěžit i ženy). 
Oddíl vznikl také díky novým 
prostorům a možnosti trénin-
ku v nové budově, tzv. KČT, 
která byla letos otevřena 28. 
srpna. Členové nového oddí-
lu se zúčastnili 24. října 2015 
mistrovství západních Čech 
v klasickém silovém trojboji 
v Sokolově, pořadatelem byl 
TJ Spartak Chodov. Závodili 
tam Filip Krajdl (1997), Jan 
Gruszka (1996), David Klír 

(1994), Jiří Hodek (1996), 
Radek Šíp (1991), Ladislav 
Jelínek (1998), Karel Votava 
(1996), a to velmi úspěšně. 
Závodu se zúčastnilo deset 
oddílů a klubů a TJ Přeštice 
skončila v hodnocení dle bodů 
za umístění na druhém místě 
a dle přepočteného výkonu na 
místě prvém. Členové naše-
ho oddílu dokonce vytvořili 
patnáct národních rekordů 
v různých kategoriích. Je to 
úspěch mladých přeštických 
sportovců.

Ing. Jiří Běl
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Velkým klíčem zamkli řeku
Letošní závěr sezony si přeš-

tičtí vodáci užili. Před nedáv-
nem, téměř po roce a půl, se 
vrátili do svých prostor, když 
na místě původní dřevěné lodě-
nice vznikla nová zděná. Vloni 
na jaře řeku otevírali ještě ze 
staré „boudy“, letošní podzim 
si již užívají nové prostory.

„Na odpoledne jsme připra-
vili takové opakování činnosti. 
Děti měly různé soutěže, jak 
vědomostní, vodácké, prv-
ní pomoc a  další,“ doslova 
bleskově přiblížila průběh 
části dne Hanka Žambůrková. 
„Pro naši činnost je výborné, 
že jsme zase ve svém.“ A pro-
stranství mezi loděnicí a řekou 
doslova žilo. Děti plnily úkoly 
na jednotlivých stanovištích, ti 
starší hodnotili vodáckou, sko-
ro suchou sezonu.

Bohužel oproti předchozím 
dnům se slunce téměř neuká-
zalo, také foukalo ze strnišť, 
tak na letošní oficiálně posled-
ní plavbu vyrazili jen ti „nej-

skalnější“. A když na řeku kry-
tou stromy začaly postupovat 
podvečerní stíny zaznělo hla-
sité  vodácké „ahoooj“ a vodá-
ci velkým klíčem symbolicky 
na půl roku zamkli řeku.

„Večer máme posezení v klu-
bovně, vyhodnotíme naši čin-
nost za letošní rok, odměníme 
ty nejaktivnější,“ dodala Dáša 
Švihlová. „Jsou tam také 
nějaké narozeniny, tak bude 
určitě veselo.“                  (šat)

Díky nepříjemnému sychravému podzimnímu počasí na posled-
ní jízdu vyjeli už jen ti nejodolnější.

V odpoledních soutěžích děti 
plnily úkoly i z první pomoci.

Listopadová rozlučka s vodáckou sezonou
V sobotu 7. 11. 2015 jsem 

byl pozván na akci přeštic-
kých vodáků „Uzavírání řeky 
Úhlavy“. Té pozvánky si moc 
vážím. Je to akce na konec 
sezony, která podle vodáků 
nebyla moc dobrá, protože 
v létě byla velká vedra a málo 
vody v řekách.

Přišel jsem až později na část, 
která se odehrávala ve spole-
čenské místnosti a v kiosku 

v nově rekonstruované budo-
vě na KČT. V 17.00 hodin už 
byla venku tma jako v pytli. 
Při rozsvíceném osvětlení na 
KČT běhalo venku asi deset 
dětí. Když jsem přišel dovnitř, 
tak společenská místnost byla 
plná dětí a několika rodičů.

Zatopeno v kamnech, útulno, 
všude pohoda. Najednou se 
objevilo několik kytar, rodiče 
hráli na kytary a děti s nimi 

zpívaly, část jich tancovala, 
další část si malovala obrázky 
u stolů. Pak se začala porcovat 
uzená krůta, která velikostí při-
pomínala větší sele. Každý si 
vzal podle chuti a ještě zbylo. 
Zaujal mě tam jeden prcek, snad 
odrostlejší batole. Napadlo mě, 
„no to si děláte legraci, že už 
tenhle jezdí na lodi.“ Jo! Došlo 
i na přípitky. Karel Kokoška, 
živá kronika místních vodáků 

a bard oddílu mladých vodáků 
KČT TOM, slavil ´70´. Karel 
tam má u mladých obrovskou 
autoritu. Odcházel jsem s dob-
rým pocitem, skvělá parta. 
A jaký je z toho vzkaz pro Přeš-
tice? Vodáci v Přešticích nevy-
mřeli, naopak, bude jich více, 
je tam hodně mladého potěru, 
a to je dobře!

Mgr. Vladimír Frouz
zastupitel
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Mládež COPRu v sezoně 2015
Pro mládež COPRu byla 

sezona 2015 nejúspěšnějším 
rokem v historii klubu. Oddílo-
ví závodníci byli vidět na stup-
ních vítězů téměř na každém 
závodě. Největšího úspěchu 
dosáhla Kristýna Burlová na 
letní olympiádě dětí a mládeže 
v Plzni, kde se stala dvojnásob-
nou olympijskou medailistkou. 
Kristýna získala zlatou medaili 
v silničním kritériu a stříbrnou 
medaili v MTB sprintu. Další 
cenné umístění přivezla Kris-
týna z Českého poháru, a to 
v závodech: 1. místo mistrov-
ství MTB Jihočeského kraje 
Zadov, 3. místo MČR v silnič-
ním závodě – časovka dvojic 
a 4. místo v celkovém pořadí 
silničního Českého poháru.

V největším závodě Plzeňské-
ho kraje, kterým je BECKER 
CUP, si naši závodníci v cel-
kovém hodnocení odvážejí dvě 
zlaté plakety, pět stříbrných pla-
ket a jednu bronzovou plaketu. 
Ve svých kategoriích zvítězili 
Matyáš Opálko a Jolanka Krou-
pová. Druhá místa získali Zuzka 
Kroupová, Jan Šubrt, Jana Rich-
terová, Míša Morgenšteinová, 
Jindřiška Zemanová a třetí místo 
obsadila Anetka Knopfová. Dva 
dresy vítězů pro mistry Plzeň-
ského kraje si odváží Jolanka 
a Zuzka Kroupovy. V soutěži 
klubů jsme obsadili druhé místo 
a odnesli jsme si volné pouka-
zy do TEPfaktoru (TEPfaktor 
je inspirován pevností Boyard 
v tématu pirátů z Karibiku).

Již druhým ročníkem pokra-
čoval seriál TALENT CUP, 
který náš oddíl pořádá. Zde 
naši závodníci ovládli 7 kate-
gorií z celkových 13 katego-
rií. Vítězové získali originální 
dresy vítězů ze svým jménem. 
Své kategorie vyhráli Erik 
Švamberk, Anetka Knopfo-
vá, Matyáš Opálko, Zuzka 
Kroupová, Jan Šubrt, Jana 
Richterová a Vít Přerost. 
Druhé místo obsadili Jolanka 
Kroupová, Dan Kuběna, Míša 
Morgenšteinová, Vašek Dra-
goun. Třetí místo získala ve 
své kategorii Terka Burlová. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo 
v Kulturním domě v Příchovi-
cích.                     Jiří Kroupa

COPR Přeštice

30 let činnosti oddílu lyžování
V sobotu 21. 11. 2015 se 

konala v KD Příchovice 
oslava 30 let činnosti oddílu 
lyžování TJ Přeštice. Součás-
tí oslav tohoto významného 
výročí byl dětský maškarní 
bál, který se jistě líbil všem 
účastníkům, kterých se sešlo 
velké množství. Na oslavu byli 
pozváni všichni funkcionáři, 
činovníci, trenéři a instruk-
toři, kteří se zapojili do čin-
nosti oddílu za celou dobu 
jeho trvání. Velkým potěše-

ním bylo, že téměř všichni 
pozvaní se zúčastnili. Vášni-
vé diskuze se vedly nad alby 
s fotografiemi z celé historie 
oddílu i historkami z lyží. Na 
sobotní večer byla připravena 
pro širokou veřejnost taneční 
zábava i živé obrazy z činnos-
ti oddílu. Fotografie zachycu-
je činovníky, bývalé trenéry 
i současné instruktory lyžař-
ského oddílu.

Poděkování patří hudeb-
ním skupinám Asfalt a Duo 

Rada & Vacek, které podtrhly 
příjemnou sobotní atmosfé-
ru, všem členům lyžařského 
oddílu, kteří se na přípravě 
akce podíleli a v neposlední 
řadě i všem návštěvníkům 
a našim příznivcům.

A symbolická tečka za akcí? 
Pro lyžaře asi to nejlepší – pro-
buzení do nedělního sněhobí-
lého rána.

Mgr. Petr Fornouz
předseda oddílu lyžování

TJ Přeštice


