
Minulou zimu nehrálo kino, 
nekonal se městský ples, všech-
ny plánované akce byly zrušené 
a trvalo to až do dubna. Teď se 
stejná situace opakuje. „Covid, 
necovid, nabídli jsme divákům 
Moje kino LIVE, kdy mohli 
vstoupit do virtuálního kinosá-
lu a z pohodlí domova sledovat 
vybraný film. Kino je zdigitali-
zované a jeho provoz je vázán 
podmínkami dotace Státního 
fondu kinematografie,“ říká 
ředitelka Kulturního a komunit-
ního centra Martina Míšková.

Nadále probíhala online výu-
ka angličtiny jak pro děti, tak 
pro dospělé a v průběhu květ-
na a června byl dokončen kurz 
tance a společenské výchovy 

započatý v předcházejícím ro-
ce. Po celou dobu fungovalo 
turistické informační centrum, 
součástí kterého byla nově zří-
zená zásilkovna. Letní sezóna 
naopak proběhla v plné síle, 
tisíce lidí přilákala Dechpará-
da pod širým nebem, Přeštické 
pivní slavnosti, Přeštický fes-
tival vína ale i Den pro rodinu 
aneb Křížem krážem Přeštice-
mi a Den Českých legií spo-
jený s oslavou státního svátku 
17. listopadu. V omezené míře 
kvůli nepřízni počasí proběhlo 
letní kino. Pro děti bylo uspořá-
dáno pět příměstských táborů.

„Velmi úspěšný byl koncert 
v rámci 3. ročníku festivalu 
Jakuba Jana Ryby v našem vel-

kém sále ,“ dodává Míšková 
a připomíná, že v rámci oslav 
795 let od první písemné zmín-
ky o Přešticich se konal i kon-
cert Od klasiky až po muzikál 
v hlavní roli s Andreou Kali-
vodovou, při kterém se křtila 
nová tiskovina Obrazy z dějin 
Přeštic. „Stihli jsme uspořádat 
i Haydnovy slavnosti v krásném 
prostředí vícovského kostelíku 
sv. Ambrože.“

Ještě před novými protiepide-
mickými opatřeními na podzim 
proběhl 14. ročník Mezinárod-
ního dětského filmového festi-
valu Juniorfest 2021 v Přešti-
cích, kde mohli nejenom dětští 
diváci sledovat zhruba dvacet 
projekcí. Přeštice osobně na-

vštívil proslulý režisér F. A. 
Brabec, hudební skladatel Zde-
něk Barták, animátor, režisér 
a autor mnoha večerníčků Jiří 

Petr Miška, dětské herečky 
z filmu Mazel a tajemství lesa 
a dokonce filmový pes Gump. 

Jak jste se 
ocitla v Přeš-
ticích?

Když jsem 
tenkrát sháně-

la práci, nebylo to jednoduché. 
Lékařů bylo tehdy víc než míst. 
Nabízely se Přeštice a ty jsou 
jako malé město ideální.  Na 

vesnici to mají všichni daleko, 
velké město je zase neosobní. 
Tady je to takový zlatý střed. 
Lidé sem dojedou bez kompli-
kací.
Odkud dojíždíte vy? 
Z Doubravky. Mám to přes 

dálnici a přivaděči maximálně 
třicet minut. Jezdím v klidu.
Když srovnáte pacien-

ty v Plzni a tady, vidíte 
rozdíl?

Je to trochu rozdíl. Nech-
ci říct, že jsou lidé na malém 
městě méně náročnější, ale 
jsou vstřícnější k tomu, co 
jim říkám, jsou ochotnější víc 
naslouchat. Čím větší město, 
tím více názorů a tím hůř lidem 
něco vysvětlit. 
V čem jsou méně pří-

stupní?
To souvisí s internetem. 

Vážení čtenáři,
v posledním 

čísle novin 
každého roku 
bývá zvykem 
bilancovat a ne-
být skoupý na 

pár teple lidských slov k navo-
zení sváteční nálady. Letošní 
Vánoce se nám ale už zase nerý-
sují v tradičním duchu. Člověk 
si řekne, že bez vánočních trhů 
snad všichni bez úhony přežije-
me. Ovšem vzpomene-li si na tu 
milou paní (nebo pána) na dru-
hé straně pultu, která tu či onde 
každým rokem prodávala jmelí, 
ztuhne mu úsměv na rtech. Jaké 
asi mají vánoce lidé, kteří se 
připravili na jednu z mála pří-
ležitostí, kdy se dá v jejich branži 
vydělat a teď mají hromadu zboží 
a oči pro pláč. Nikdo nic neřek-
ne ani nenaznačí, všechno běží 
a najednou, z hodiny na hodinu, 
nesmějí prodávat. Není to fér. 
A je to jen jeden malý střípek. 
Příliš mnoho důvodů k veselosti 
nemají plošně například zdravot-
níci a mnohdy celé jejich rodiny. 
Zatímco bacil se teprve rozjíždí, 
mnozí z nich jsou již na konci sil. 
To také není fér.

Myslím, že jestli nám za ty 
téměř dva roky virus něco ukázal, 
tak to, že stačí, abychom se lekli, 
a náš svět se hroutí. Jeden ani ne 
moc smrtelný bacil a lidský svět 
se chvěje v základech. A jako 
vždy, i v tomto případě, jsou 
tací, kterým to vlastně celkem 
vyhovuje. Je to pro ně vzácná 
příležitost skolit slabší kus a jed-
noho po druhém celé slábnoucí 
stádo. Organizují dezinformační 
platformy a ze všech sil se snaží 
vrazit mezi nás klín. A daří se 
jim skvěle. Ruku na srdce – kdo 
nikdy nikomu nenaletěl, nechť 
hodí kamenem. Ovšem jedna 
věc je nebýt vždy ostražitý a úpl-
ně jiná věc je hájit kvůli zbytně-
lé hrdosti sebevražedné pozice. 
Polovina z nás je pořád z něčeho 
tak vyplašená, že jsme schopni 
uvěřit i těm nejpodezřelejším 
báchorkám výměnou za předstí-
rané pochopení a světlo naděje 
na konci tunelu. Ale pozor, je to 
přesně ten typ světla, o němž se 
až příliš pozdě zjišťuje, že pochá-
zelo z bludiččiny lucerničky. Pak 
už se většinou jen ve tmě blýsk-
nou tesáky.

Využijme prosím vánoční čas 
k přemýšlení o věcech, jako kdo 
jsme a kam kráčíme. Čemu pro-
spějeme, když v boji za zacho-
vání tváře pobijeme všechny 
kolem, až ji nebude komu uká-
zat? Opravdu je ten píchanec do 
ramene tak strašný v porovnání 
s tím vším, co do sebe roky ládu-
jeme? Není to fér…

Vánoce jsou svátky Dobra. 
Přeji nám všem, aby se nám 
nejen o svátcích dařilo činit dob-
ré věci. Vzpomeňme na ty, kteří 
je s námi již nemohou oslavit, 
a udělejme všechno pro to, aby 
co nejvíce z nás mohlo na jaře 
slavit Velikonoce!

                 Marek Krivda
místostarosta města
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Převoz cizince pod vli-
vem alkoholu na záchyt-
nou stanici

Dne 5. 10. 2021 ve 14.14 
hodin přijali strážníci oznáme-
ní od operačního důstojníka 
PČR, že za viaduktem v Huso-
vě ulici v Přešticích, směrem 
na Žerovice, leží na zemi muž 
a vedle něj jízdní kolo. Stráž-
níci na místě zajistili nezraně-
ného šestatřicetiletého cizince 
z Rumunska, který nemohl 
vstát. Provedenou dechovou 
zkouškou bylo naměřeno 3,49 
promile alkoholu v dechu. 
Jelikož byl ve stavu, kdy pod 
vlivem alkoholu nekontroloval 
své chování, nebyl schopen 
samostatné chůze, ohrožoval 
vlastní bezpečnost a veřej-
ný pořádek, byl převezen na 
záchytnou stanici do Plzně. 
Následující den si vyzvedl na 
MP jízdní kolo.

Pomocí MKDS zjiště-
ni pachatelé krádeží na 
území města Přeštice

V měsíci říjnu 2021 byli 
pomocí kamer MKDS zjištěni 
následující pachatelé, podezře-
lí ze spáchání trestného činu 
krádeže, které dále šetří Poli-
cie ČR. Dne 7. 10. po 14.00 
hod. došlo k odcizení finanč-
ní hotovosti ze zásobovacího 
vozidla, které bylo odstaveno 
před hudebním klubem v ul. 
Nepomucká a dále k poško-
zení předního kola vozidla. 
Vše způsobili pachatelé od 
Ostravy, kteří jsou nyní v pát-
rání PČR. Tito přijeli vozidlem 
škoda a sledovali zboží vyklá-
dajícího řidiče. Jakmile byl 
tento uvnitř klubu, došlo ke 
krádeži a poškození vozidla. 
Dále dne 16. 10. kolem 21.00 
hod. bylo provedeno vloupání 
do garáže v ul. K Cihelně, kde 
došlo k zadržení pachatelů pří-
mo na místě. Jednalo se o čty-
řiatřicetiletého muže z Janovic 

nad Úhlavou a dvaadvacetile-
tou ženu z Plzně. Tento muž 
odcizil před tímto incidentem 
v bytovém domě v ul. Dukel-
ská jízdní kolo, které následně 
odhodil do křoví u trati v ul. 
K Cihelně. Jízdní kolo bylo 
nalezeno místním občanem 
a hlídkou MP předáno jako 
důkazní materiál policistům 
a následně vráceno původní-
mu majiteli.
Výtržnictví – hudební 

klub v ul. Nepomucká
Dne 31. 10. 2021 před 3.00 

hod. byl proveden zákrok 
společně s hlídkami PČR 
před hudebním klubem Sto-
dola, kde došlo k výtržnictví 
ze strany čtyřiadvacetiletého 
muže z Přeštic, který nejdří-
ve fyzicky napadal osoby 
v hudebním klubu, následně 
i na veřejném prostranství ul. 
Nepomucká. Při cestě domů 
ještě stačil poškodit vstupní 
dveře do bytového domu, kde 
se nyní v Přešticích zdržuje. 
Dále v klubu došlo po 3.00 
hod. k dalšímu incidentu, kdy 
čtyřiačtyřicetiletý muž z Přeš-
tic napadl návštěvníka, který 
musel být ošetřen zdravotníky 
záchranné služby. Podezřelí 
pachatelé jsou šetřeni policisty 
pro podezření z trestného činu 
výtržnictví.

Střípky měsíce
října 2021

 1. 10. po 8.00 hodině byla 
požádána hlídka o pomoc 
mužem z Chlumu u Třeboně, 
který se nemohl dovolat své 
matce, která bydlí v ul. Rybova 
v Přešticích. Na uvedené adre-
se byla žena nalezena v pořád-
ku, měla vybitý telefon. Syn 
zpětně vyrozuměn.
 3. 10. po 13.00 hodině výjezd 
k čerpací stanici v ul. Dukel-
ská, kde byly prováděny 

výkopové práce na pozemcích 
města, ačkoli tyto nebyly ozná-
meny ani schváleny městským 
úřadem. Firma z Prahy byla 
předána k vyřízení na městský 
úřad.
  9. 10. po 19.00 hod. přijato 
oznámení, že na KČT je sku-
pinka mládeže, která zde dělá 
nepořádek. Na místě zjištěno 
dvanáct školáků, kteří kolem 
sebe odhazovali lahve od limo-
nád a obaly od sušenek. Mlá-
dež řešena pro přestupek proti 
veřejnému pořádku a odpadky 
na místě uklidila.
 14. 10. po 17.00 hod. výjezd 
do restaurace Přeštická svině 
na Tř. 1. máje, kde měla být 
na toaletě zavřená žena, která 
nereaguje na obsluhu restaura-
ce. Z důvodu ohrožení života 
strážníci vysadili dveře toa-
lety, kde ležela třiapadesáti-
letá žena z Přeštic, které bylo 
naměřeno 3,1 promile alkoho-
lu v dechu. Jelikož však žena 
nebyla schopna se sama ze 
země zvednout, byla přivolá-
na záchranná služba, která ji 
odvezla do nemocnice v Plzni.
 15. 10. po 23.00 hod. hlídka 
přivolána do bytového domu 
v ul. Palackého na rušení noč-
ního klidu hlasitou hudbou. 
V bytě byly zjištěny 2 ženy, 
které oslavovaly narození 
vnoučete. Tyto řešeny pro pře-
stupek proti veřejnému pořád-
ku, hudba vypnuta.
 16. 10. po 1.00 hod. zjištěn 
pomocí městského kamerové-
ho systému osmadvacetiletý 
pachatel z Přeštic, který na 
Tř. 1. máje kopal do sloupu 
veřejného osvětlení, ze které-
ho se pokusil utrhnout doprav-
ní značku a následně rozřezal 
vyvedené kabelové rozvody 
u komunikace ulice Karlova. 
Jelikož poškozením kabe-
le vznikla škoda min. 4000 
Kč, byla věc oznámena na 
MěÚ k vyřízení pro podezře-
ní ze spáchání přestupků proti 
majetku a veřejnému pořádku.
 26. 10. v ranních hodinách 
zjištěna asistenty prevence kri-
minality poškozená dopravní 
značka v ul. Krátká. Pomocí 
MKDS zjištěni dva školáci ZŠ, 
kteří ji vyvrátili dne 25. 10. po 
skončení školní výuky. O tom-

to vyrozuměni rodiče a věc pře-
dána k vyřízení na MěÚ.

Pomocí MKDS zjištěno 
u kontejnerů na separova-
ný odpad 14 pachatelů, kte-
ří odložili v ul. V Háječku, 
Dukelská, V Brance a Velesla-
vínova odpad a znečistili tím 
veřejná prostranství. Zjištění 
občané byli vyřešeni v příkaz-
ním řízení pro přestupky proti 
veřejnému pořádku.

Provedeno: 3x výjezd na na-
rušení objektu budov města,  
2 kontroly týkající se čipování 
psů pohybujících se na území 
města – 5 psů bez závad.

V září provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) vykázání dvou mužů, kteří 
na soukromém pozemku býva-
lého penzionu v ul. Máchova 
popíjeli alkohol
2) usměrňování dopravy v ul. 
Hlávkova z důvodu dopravní 
nehody
3) v obci Žerovice oznámeno 
znečištění pozemní komunika-
ce zemědělskými stroji – pře-
dáno zemědělskému družstvu, 
které provedlo odstranění zne-
čištění
4) soutěžní stánek MP na akci 
pořádané městem – Den pro 
rodinu – účast 70 dětí
5) realizována přednáška pro 
děti ZŠ Na Jordáně na téma 
Bezpečně do školy
6) provedeno značení 22 jízd-
ních kol a 1 kompenzační po-
můcky syntetickou DNA
7) zajištění veřejného pořádku 
na akcích města – Slavnosti 
vína, Den vzniku samostatné-
ho československého státu
8) zajištění veřejného pořádku 
a provedení kontrol volebních 
místností ve dnech 8. a 9. 10. 
při volbách do Parlamentu ČR.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) průjezd dodávkového vozi-
dla VW Přešticemi, jehož 
řidič ohrožoval a vybržďoval 
ostatní účastníky silničního 
provozu
2) dopravní nehoda na Masa-
rykově náměstí
3) krádež finanční hotovosti 
z vozidla v ul. Nepomucká

4) krádež vloupáním do garáže 
v ul. K Cihelně
5) výtržnictví v ul. Nepomucká
6) vyvrácení dopravní značky 
v ul. Krátká.

Proveden výjezd na 3 volně 
pobíhající psy: ul. Kosmonau-
tů, Zahradní, Přeštice–Zastáv-
ka – majitelé řešeni pro poru-
šení obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání.

Na území města nalezeno: 
peněženka s doklady cizince, 
platebními kartami a fin. hoto-
vostí na Tř. 1. máje, svazek 
klíčů na hřbitově v ul. Hlávko-

va – předáno na ztráty a nálezy 
MěÚ, 1 ks občanského průka-
zu na Tř. 1. máje – předáno 
na MěÚ, 2x peněženka s fin. 
hotovostí, platebními kartami 
na Tř. 1. máje – vráceny maji-
telům.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice, Nepo-
mucká – 69 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 68 km/h, Přeštice– 
–Zastávka – 71 km/h, v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 54 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Dokončení ze str. 1
Když si něco přečtou, mají 

pocit, že to je zaručená infor-
mace a ta jediná správná. Bývá 
těžké vysvětlit, že to tak vůbec 
nemusí být. Čím větší město, 
tím víc to cítím.
To se jistě týká i očko-

vání proti covidu-19. Vy 
jste?

Já jsem očkovaná. Moje dcery 
také. Starší je šestnáct a dvojča-
tům třináct. 
Necháte si píchnout 

třetí dávku?
Jistě. Manžel je také očko-

vaný. Sestřička v ordinaci je 
také očkovaná, její starší dcera 
a ostatní členové rodiny také.
Neváhala jste?
Osobně jsem neváhala ani 

vteřinu. U dětí jsem nad tím 
přemýšlela.

Předpokládám, že se 
rodiče na očkování ptají, 
co jim říkáte?

Jsou dvě možnosti. Buď se 
nechají naočkovat, nebo pro-
dělají covid. Jiná možnost 
neexistuje, protože covid tady 
je a bude, toho se nezbavíme. 
Proto mi přijde logické, když 
první kontakt s covidem bude 
mít dítě v rámci očkování, než 
aby prodělalo infekci nějakým 
divokým virem. Nikdy nevíme, 
kolik viru se dostane k dítěti 
a jestli způsobí nějaké kompli-
kace. Očkování je proto lepší. 
Neříkám, že očkování nemůže 
způsobit nějakou komplikaci. 
Vzácné komplikace jsou, ale 
vidím i komplikace po covidu 
u náctiletých v ordinaci. Dlouhé 
postcovidové syndromy, únavy, 
úzkosti, poruchy spánku.
Když rodiče s očková-

ním nesouhlasí?
Já nikoho aktivně nepřemlou-

vám. Říkám svůj názor lékaře. 
Vadí mi arogance z obou dvou 
stran, takže netlačím nikoho, 
že se musí nechat naočkovat. 
Každý jsme svéprávný a máme 
možnost se dostat k informa-
cím. Když se mě někdo zeptá, 
mile ráda mu to vysvětlím.
Očkování proti covidu 

by mělo být povinné?
Nemyslím si. Ani u zdravotní-

ků. Přijde mi nesmyslné, aby se 
povinně očkovaní zdravotníci 
starali o neočkované pacienty. 
To zase udělá ještě větší bariéry 
mezi lidmi. 
Třeba očkování proti 

dětské obrně povinné je.
To je povinné a nerušila bych 

to. I když je pár lidí, kteří nene-
chávají své děti proti obrně 
naočkovat.
Je to legální?
Očkování proti obrně je povin-

né, takže si musíme nechat 
podepsat negativní reverzi. 
V momentě, kdy člověka pou-
číme a on podepíše, že očková-
ní odmítá, tak já s tím nic neu-
dělám.
Co rodičům říkáte?
Vysvětlím rizika a důsledky. 

Vnímám to negativně s ohle-
dem na celou společnost, je to 
velmi egoistické. Tady jsem já, 
dlouho nic a pak nějaká společ-
nost, která mě nezajímá. Vadí 
mi to, ale nic s tím nenadělám. 
Takových lidí je ale jen pár.

Která nemoc, proti kte-
ré se povinně očkuje, je 
nejrizikovější?

Pro miminka černý kašel. Ten 
tu byl vždy, zřejmě i bude, byť 
ne v takovém množství. Když se 
nakazí dospělý, bude tři měsíce 
kašlat, nic jiného se mu nesta-

ne. Miminka jsou ale ohrožená 
syndromem nedýchání, mohou 
se udusit. Zažila jsem tu šesti-
týdenní miminko, které dostalo 
černý kašel, tatínek si to při- 
nesl z práce. To miminko neby-
lo očkované, protože na to 
nebyl čas, ale naštěstí přežilo 
bez komplikací.
Mně osobně u hexavak-

cíny připadá divné očko-
vání proti žloutence typu 
B, protože ta je přenosná 
pouze krví a pohlavním 
stykem.

Miminko se k žloutence typu 
B opravdu nedostane. Důvodem 
očkování je to, že průběh žlou-
tenky u dětí je bezpříznakový. 
Příznaky se mohou objevit až po 
dlouhé době, když dojde k chro-
nickému onemocnění jater. To 
je pak špatně léčitelné.

Proč neordinujete dě-
tem homeopatika?

Neumím to, nikdy jsem se 
tomu nevěnovala.
Jak se k tomu lékař do-

stane?
Musí absolvovat nějaké před-

nášky, nějaké vzdělávací kur-
zy, ale nikoliv na lékařských 
fakultách. Tam se takové kurzy 
nekonají. Mně stačí klasická 
medicína.
Ta funguje vždy?
Někdy také nefunguje, ale 

možností v klasické medicíně 
je výrazně víc. Připadá mi zby-
tečné, abych studovala něco 
dalšího a zkoušela, jestli to 
funguje. Navíc tady mám kole-
gyni, která se homeopatii věnu-
je. Když je někdo chce, může 
k doktorce Urbanové na kon-
zultaci. Homeopatii považuji 
za psychoterapii a někdy je fajn 
i jiný pohled na věc. Já rodičům 
neříkám, že je to nesmysl, buď 
to pomůže, nebo ne a hlavně 
neuškodí to. Víra tvá tě uzdraví. 
Třeba atopický exém  je hodně 
o psychice.
Zůstáváte neutrální?
Já si pamatuji komunismus, 

kdy se všechno muselo. Proto 
nemám ráda, když mi někdo 
něco nařizuje. Vadí mi to ale 
z obou stran. Občas se bojím 
říct, že mám celou rodinu naoč-
kovanou, protože někteří neoč-
kovaní jsou hodně agresivní.
Mě zaujalo, když jste 

tady začala pracovat, 

že jsem se nemusel 
před vstupem do čekár-
ny zouvat.  Vy se tomu 
smějete, proč?☺

Já už jsem z  generace, kdy 
jsem se nezouvala. Bylo to tady 
takhle zařízené, že se všichni 
zouvali, mně to přišlo nehygie-
nické ne úplně příjemné.
Když se děti povalují 

v čekárně.
Nesmí se povalovat, maminky 

je musí hlídat. Ještě ale pořád 
někdo přijde a zuje se. To je síla 
zvyku.
Co dělá váš předchůd-

ce doktor Hassan?
Pan doktor chodí ve čtvrtek, 

chce ordinovat, a když je pro-
stor, tak chodí.
Co děláte vy ve čtvrtek? 
Většinou papírování, admi-

nistrativu. V září byla ale velká 

nemocnost, takže jsme tu byly 
i tři hodiny po ordinační době. 
Mně přijde dobré, že tu pan 
doktor je, zná rodiny dětí do tře-
tího kolene, zná všechny nemo-
ci v široké rodině a je fajn, když 
děti jednou za čas vidí někdo 
jiný než já. 

Svoje děti léčíte sama?
Mé děti na to nadávají, pro-

tože musí chodit pořád do 
školy. Nenechávám je doma, 
když to není nutné. Když jsou 
nemocné, tak ano. Když mi ale 
řeknou, že je bolí bříško a já 
pohmatem poznám, že jim nic 
není, tak je pošlu do školy. To 
samé s krkem. Nemají to se 
mnou snadné.
Chodí sem děti, které 

se chtějí vyhnout škole?
Dneska děti nepotřebují omlu-

venku od doktora, stačí od rodi-
čů. Pak tu mám ale děti úzkost-
né, s depresemi, které nemohou 
chodit do školy, protože to psy-
chicky nezvládají. Objevilo se 
několik dětí s poruchou příjmu 
potravy
Co je příčinou?
Nedostatek pohybu, nedosta-

tek sociálních kontaktů, neustá-
le používání mobilů, teď je to 
hodně o covidu.
Jak mají rodiče dostat 

děti ven?
Musí s tím začít od mala. 

Když jsem chodila s dětmi 
ven já a padl podzim, už jsem 

nikoho neviděla. Děti zůstávaly  
uvnitř. Dítě by ale mělo být 
venku klidně celý den, i když je 
zima, batole alespoň na hodinu 
ven. Měly by mít koníčky.
Čili vyhnat děti ven za 

každých okolností, ať je 
zima nebo mráz.  Vydrží 
to?

Děti vydrží všechno. Setkává-
me se spíš s problémem, že rodi-
če jsou příliš starostliví. Příliš se 
o děti starají, neustále je hlídají, 
všechno komentují. Třeba mi 
zavolají, jestli mají dítě naoč-
kovat proti covidu. Zeptám se, 
kolik mu je let a oni odpoví 
sedmnáct, osmnáct. Ptám se, 
jestli to dítě chce?  Když je sko-
ro nebo plnoleté, ať se rozhodne 
samo. Rodiče chrání děti místo 
toho, aby je vypustili ven. Ať 
si udělají kontakty, jako jsme 

si je udělali my. Neměli jsme 
žádný počítač, byli jsme ven-
ku a museli komunikovat mezi 
sebou. 

Problém je tedy u rodi-
čů, že nejdou vzorem 
svým dětem?

Jistě. To je v narůstající obe-
zitě, ve sledování televize, 
sociálních sítí, v nedostatku 
pohybu. Děti si musí zvykat 
od mala i na sociální kontakty. 
Když zničehonic pošlete dítě 
až v deseti letech ven, tak to 
nepochopí.
Vy to rodičům říkáte?
Nemůžu jim říct, že jsou příliš 

starostliví, že to dělají špatně, to 
by nefungovalo. Já se je snažím 
navést, aby našli cestu, jak to 
dělat jinak. Někdo pochopí, 
jiný ne.  Takhle je to u obézních 
dětí. Vysvětluji, jaká má být 
dieta, že se mají hýbat. Když na 
to neslyší, tak vysvětluji, že jim 
tím ubližují. 
Jakou roli hraje strava?
Zásadní. Dítě potřebuje domá-

cí jídlo, čerstvě vařené a ne 
upravené polotovary, fastfoo-
dy a sladkosti. Když mají děti 
genetické předpoklady k obe-
zitě, k tomu nejí správně a veš-
kerá odměna je sladkost, tak to 
špatně dopadá.
Co mají rodiče dělat, 

když dítě nechce jíst?
Když odmítá jíst kojenec, nebo 

batole a dítě neprospívá, tak to 

něco znamená a musíme pátrat 
po příčině. Když ale nechce jíst 
desetileté dítě, tak ať nejí. Ono 
dostane hlad samo. Ale nesmíte 
mu místo jídla dát sladkost. To 
je to nejhorší.
Hodláte v Přešticích vy- 

držet?
Ano, mně se tu líbí. Počítám 

s tím, že tu budu až do penze, 
poznám všechny děti a časem 
jejich děti. Je fajn poznat celou 
rodinu, lépe se pak léčí. 

Tak to byste se k nám 
mohla rovnou přestěho-
vat?

To asi ne. Mně to takhle 
vyhovuje. Znám tu lidi a koho 
neznám já, tak zná dobře ses-
třička. Zároveň se tu od toho 
můžu ve čtyři hodiny odstřih-
nout a odjet domů. Ideální. 
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Rodičům radím, ale k ničemu je nepřemlouvám...

Žádné přemlouvání

Risk není zisk

Ľubomír Smatana
redaktor Českého rozhlasu 

(neprošlo korekturou)

Dokončení ze str. 1
„Do kina mohou diváci cho-

dit dál v souladu s vládními 
nařízeními,“ doplňuje ředitel-
ka KKC.

Po celý rok probíhá pro-
jekt Rozvoj sociálních služeb 
KKC v Přešticích, který nabí-
zí mobilní službu na zavolání 
pro seniory, doučování dětí 

pro sociálně slabé či covidem 
zasažené rodiny, stejně jako 
různé semináře, workshopy 
či dílny. „Poděkování patří 
všem návštěvníkům, kteří v té-
to nelehké době se snaží kultu-
ře pomoci a udržet ji,“ říká na 
závěr ředitelka KKC Martina 
Míšková.

(red) 

Věci z ohně zrozené
Podkroví Domu historie 

tentokráte obsadil kovář. Ne-
hledejme však kovadlinu či 
výheň, ale pouze drobné či 
větší umělecké výrobky z ohně 
zrozené.

Svůj kumšt návštěvníkům 
představuje Jaroslav Baťa 
z blízkých Hájů u Ptenína. 
Mezi kamarády řečený Jarek 
je umělecký kovář. „Vyučený 
jsem kovář, uměleckou kova-
řinu dělám asi posledních pat-
náct let. Držím se rodových 
tradic, zpětně jsme všichni 
od černého řemesla. Jak jsem 
dohledal v historických aná-
lech, nejstarší prapředek měl 
kovárnu už někdy kolem roku 
1620. A mám i pokračovate-
le, Kryštof se vyučil kovářem 
v Oselcích.“

„Každá věc je originál, nikdy 
se ani nesnažím od jednoho 
kusu dělat kopii. Samozřejmě 
pokud vyrábím repliky růz-
ných věcí na zámcích, kování, 
zámky, mříže, několikakusové 
série, tak ty jsou stejné,“ přib-
ližuje svoji tvorbu. „Z velkých 
věcí jsou to třeba vrata, mříže, 
celé kované postele, ale neboj-
te, matrace jsou klasické, měk-
ké,“ směje se. „Jinak hodně 
´frčí´ třeba různé zvonky, růže, 
andělé.“

Ke zhlédnutí nabízí asi stov-
ku různých výrobků, již řeče-
ných růží, drobných zvonků až 

třeba po svícny, od malých až 
po velké několikaramenné. Na 
výstavě se prezentuje vlastně 
celá rodina.

Své výtvory představuje 
i přítelkyně Anička, která se 
zabývá drátkováním, několik 
výrobků zde má i Kryštof.

Výstava „Vánoce u kováře“ 
byla zahájena na první advent-
ní neděli, potrvá do konce led-
na. A sluší se napsat, že je také 
prodejní, protože mnozí ná-
vštěvníci zde mohou naleznout 
hezký dárek pro své blízké pod 
stromek na blížící se Vánoce.

(šat)

Na výstavě má Jarek Baťa 
i díla, na kterých společně pra-
coval se svojí přítelkyní Anič-
kou, její jsou drobné ozdoby 
z drátků, fortelný železný pod-
klad dodal Jarek.

Foto Petr Šatra

Oznámení občanům
Vážení občané,
sa ohledem na stávající epi-

demiologickou situaci vyzývá 
město Přeštice občany, aby 
zvážili osobní návštěvu praco-
višť městského úřadu.

Městský úřad Přeštice dopo-
ručuje občanům, aby prefero-
vali jiné formy komunikace 
s úřadem, např. telefonickou či 
e-mailovou.

Pokud je návštěva úřadu pro 
občany nezbytná, doporuču-
jeme telefonickou objednáv-

ku na daném pracovišti, aby 
nedocházelo k větší koncentra-
ci občanů v prostorách budov 
MěÚ Přeštice.

Samozřejmě je možné 
využít objednávkový systém 
u daných agend.

Městský úřad Přeštice bude 
sledovat obsazenost agend 
v objednávkovém systému 
a v případě potřeby je připra-
ven tyto kapacity navýšit.

Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice MěÚ Přeštice

Náročné dny pro kulturu...

Děti na mráz!

Neškodit svým dětem




  O ČERTOVI A JINÉ 

  VÁNOČNÍ POHÁDKY
19. 12. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný, pohádka
Česko, 2021, 63 min. 
Animované pásmo vánočních pohádek, 
které přináší to nejlepší z české animace 
a tradičních příběhů a tradic. Hlavní sou-
částí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na 
námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus 
je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy pat-
ří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že 
i čerti a kominíci!


  TADY HLÍDÁME MY

11. 12. a 17. 12. od 17.00 hod. 
Rodinný / Komedie
Česko, 2021, 96 min.

Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se 
zamiloval do vědkyně Julie (Jitka Ježko-
vá). Po svatbě si pořídili penzion v samot-
ném srdci malebné Šumavy, kam se 
nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou (Veronika 
Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však 
snaží především o potomka a provozování penzionu zanedbáva-
jí. Julie propadne zoufalství a začne navštěvovat šarlatána Kall-
víniho (Milan Šteindler), který ji má pomoci otěhotnět. Proto 
není divu, že zástupy hostů se do jejich penzionu nehrnou, když 
o tomhle krásném místě nikdo neví.


  RESIDENT EVIL:

  RACCOON CITY
11. 12. 2021 od 19.00 hodin  
Akční / Horor / Sci-fi
USA / Německo, 2021, 107 min.

V dříve prosperujícím sídle farmaceutic-
kého gigantu Umbrella Corporation je 
nyní Raccoon City vymírajícím městem 
na středozápadě. Exodus společnosti udělal z města pustinu... 
s velkým zlem pod povrchem. Když se toto zlo rozpoutá, skupi-
na přeživších musí spolupracovat, aby odhalila pravdu a přežila 
noc.


  SPIDER-MAN:

  BEZ DOMOVA
17. 12., 19. 12. a 26. 12. 2021 
od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2021

Vůbec poprvé ve filmové historii je odha-
lena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže 
oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, 
čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man 
požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. 
Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa 
proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-
Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou dopo-
sud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, 
ale i budoucnost paralelních světů.

Nelze jinak nazvat tento můj 
kritický článek, možná článek 
k zamyšlení. Nechtěl bych ani 
tímto článkem narušit blíží-
cí se předvánoční náladu, ale 
nedá mně to spát. O co jde? 
Dne 28. října se konal na přeš-
tickém náměstí u sochy T. G. 
Masaryka vzpomínkový akt ke 
103. výročí založení Českoslo-
venské republiky a ukončení 
1. světové války. Jde o jeden 
z největších svátků v roce, kdy 
vzpomínáme i na mladé chlap-
ce, vojáky i legionáře, a byly 
jich tisíce, kteří položili svůj 
život za svobodu. Vše bylo 
dobře připravené: mikrofon, 
vynikající hudba pana Dušana 
Rady ze ZUŠ i proslovy pánů 
starosty K. Naxery a Satkeho. 
Ale ke komu? Bylo nás tam 
asi dvacet (dle „nové češtiny“ 
víceméně dvě desítky). Šílená 

ostuda! Nevěřím tomu, že by 
dnes už vymizeli vlastenci. 
Možná chyběla větší infor-
movanost (každý nemá inter-
net), ale stejně, kde byli rodi-
če s dětmi, školáci s učiteli, 
korporace a veřejnost? Lidí je 
v Přešticích a okolí dost, připo-
menu nedávné akce slavností 
vína a piva, kdy bylo přeštické 
náměstí přeplněno lidmi. Budu 
končit s přáním, aby se v příš-
tích letech podobná ostuda už 
neopakovala! Jsme přece Češi 
a máme být na co hrdí v myš-
lenkách našeho 1. prezidenta 
T. G. Masaryka. Totality jsme 
si užili dost, ať už to bylo za  
6 let nacismu, nebo 40 let soci-
alismu. Važme si demokracie 
a svobody i když to není koli-
krát úplně jednoduché. 

Hezké Vánoce přeje
Petr Blažek
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – PROSINEC

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

Přízemní výstavní sál: 17. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Krojované Vánoce – lidová píseň a kroje v ilustracích Marie Fischero-
vé Kvěchové. Druhá výstava známé prvorepublikové malířky a ilustrá-
torky v Přešticích, doplněná o kroje ze sbírky DHP.

Sál řemesel: 17. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Zimní a železničářský betlém Zdeňka Roubala a betlémy ze sbírky 
Domu historie Přešticka.

Podkrovní výstavní sál: 17. 11. 2021 – 30. 1. 2022
Vánoce u kováře Jarka Bati – uměleckořemeslné zpracování kovu 
s vánoční tématikou, prodejní výstava.


  KDOPAK BY SE

  ČERTŮ BÁL
4. 12. 2021 od 17.00 hod.  
Pohádka / Pásmo večerníčků
ČR, 2021, 63 min.
Poprvé praví čeští čerti Jiřího Žáčka ve Večerníčku, poprvé ve 
Večerníčku vypráví a zpívá herec Ivan Trojan. Děda Černoprsk 
a jeho vnuk Trdlík se spletou, malý čertík stiskl omylem knoflík 
Šťastný zítřek a objeví se na zemi o dvě stě let dřív. Jsou za to 
pokáráni pekelným šéfem, ale Černoprsk skončí přesto telefo-
nát pozdravem Peklu zdar. Usídlí se v lesním zámečku, kde má 
starý čert vyučovat Trdlíka čertovským dovednostem a trestat 
různé lidské nepravosti. 


  ETERNALS

4. 12. 2021 od 19.00 hodin  
Akční / Drama / Fantasy / Sci-fi
USA, 2021, 157 min. 
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmové-
ho vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let 
a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystou-
pit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli 
lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení.


  ENCANTO

5. 12. a 12. 12. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
/ Rodinný / Fantasy –  USA, 2021, 110 min.
Film Encanto z dílny Walt Disney Ani-
mation Studios vypráví příběh neobyčejné 
rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí 
ukryti v kouzelném domě v pulzujícím 
městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarova-
ném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé 
dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost 
léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. 
Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že 
právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny.


  PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

5. 12. a 12. 12. 2021 od 19.00 hodin  
Romantický / Komedie
Česko, 2021, 109 min.
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trá-
pí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a oko-
řeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správ-
ná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání 
Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží 
usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňo-
vání žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. 
Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, 
postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského domova.


  ZPÍVEJ 2

26. a 30. 12. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Muzikál / Komedie / 
/ Rodinný
USA, 2021

Velké sny a ještě větší hudební hity. To je 
svět Bustera Moona, odvážného koaláka, 
který se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když 
musel Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak 
v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste 
chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků 
mnohem větší výzvy.


  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

30. 12. 2021 od 19.00 hodin  
Romantický / Komedie
Slovensko, 2021
Láska má mnoho podob a nakonec si na-
jde každého, vzkazuje zimní romantická 
komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh 
začíná těsně před Vánocemi a končí na 
Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých 
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich 
blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh.

Zelená Hora pro dlouhé 
večery

Poslední číslo vlastivědné-
ho sborníku jižního Plzeň-
ska Pod Zelenou Horou chce 
svým čtenářům zpříjemnit 
závěr letošního roku. Jako 
obvykle se vyznačuje pestrou 
paletou témat.

V úvodu přináší výsledek 
pátrání dvojice badatelů, kte-
rý konečně zaplní jedno bílé 
místo, a sice určení místa rod-
ného domu Jakuba Jana Ryby 
v Přešticích. Tomuto zásad-
nímu faktu se zatím nikdo 
z mnoha životopisců našeho 
slavného rodáka nevěnoval. 
Zjistíme, že název dnešní 
Rybovy ulice asi nebyl zvo-
len náhodou, ačkoliv o jejím 
významu v době pojmeno-
vání ještě nikdo nic nevěděl! 
Další prací, nazvanou „Nále-
zy antických mincí na jižním 
Plzeňsku“, potěšíme zejména 
numismatiky. Z přehledu cel-
kem třiadvaceti nálezů z růz-
ných časových období vyplý-
vá, že jejich četnost souvisí 
s dávnými obchodními stez-
kami, a nejmladší naleziště 
vděčí svému objevení přede-
vším novodobým hledačům 

kovů. Ve výčtu se nejčastěji 
objevují Chotěšov, Žinkovy 
a Stod, přičemž u Stoda byla 
nalezena jediná keltská mince 
na jihu Plzeňska! Význam-
nému krajinotvornému prvku 
se pak věnuje další článek 
– „Zrcadla v krajině aneb 
bývaly ve Štěnovicích rybní-
ky“. Kuriózní postavou byl 
na Všeobecné zemské jubilej-
ní výstavě v Praze roku 1891 
měčínský tkadlec a „dudák“ 
Václav Tureček. Třebaže na 
výstavě měl dudy v ruce popr-
vé, zajistil svým vystupová-
ním pavilonu České chalupy 
mimořádnou účast. Sborník 
se nevyhýbá ani aktuálnímu 
dění, a tak zachytil jak zaháje-
ní opravy přeštického chrámu, 
tak projekt přeštické školy ke 
190. výročí narození Josefa 
Hlávky. A o tom, jak se ocitl  
sv. Jan Nepomucký na kru-
hovém objezdu v Nepomu-
ku, podává emotivní svědec-
tví stejnojmenný příspěvek 
zastupitele obce Lnáře, kde 
byla socha nalezena.

Věra Kokošková

Hanba, hanby...

Vánoční výstavy v Domu historie Přešticka:

Provoz městského úřadu 
Přeštice na přelomu roku 2021/2022
Provoz MěÚ Přeštice:
 22. 12. 2021 – středa – úřední hodiny pro veřejnost 7.30-12.00 
hodin, 13.00-15.30 hodin
 23. 12. 2021 – čtvrtek – úřední hodiny pro veřejnost 7.30-12.00 
hodin (platí pro občanské průkazy, cestovní doklady, evidence 
vozidel a řidičů)
 27. 12. 2021 – pondělí – úřední hodiny pro veřejnost 7.30-12.00 
hodin, 13.00-15.30 hodin
 28. 12. 2021 – úterý – provoz úřadu 7.30-12.00 hodin
 29. 12. 2021 – středa – úřední hodiny pro veřejnost 7.30-12.00 
hodin, 13.00-15.30 hodin
 30. 12. 2021 – čtvrtek – úřední hodiny pro veřejnost 7.30-12.00 
hodin (platí pro občanské průkazy, cestovní doklady, evidence 
vozidel a řidičů)
 31. 12. 2021 – pátek – provoz úřadu 7.30-12.00 hodin
Provoz pokladen MěÚ Přeštice:
 30. 12. 2021 – čtvrtek – úřední hodiny pro veřejnost 7.30-12.00 
hodin
 3. 1. 2022 – pondělí – úřední hodiny pro veřejnost 13.00-17.30 
hodin

Ing. Zdeňka Alblová, tajemnice MěÚ Přeštice

Dne 10. 12. 2021 od 12.00 
hodin bude v Přešticích pro 
všechny občany starší 16 let 
k dispozici mobilní očkovací 
tým Stodské nemocnice, a. s.

Očkování bude probíhat 
v konferenčním sále Kultur-
ního a komunitního centra, 
jehož vchod je z Jungmanno-
vy ulice.

Aplikovány mohou být dáv-
ky 1-2-3. K dispozici budou 
vakcíny Pfizer a Moderna.

Zájemcům o dokončení 
očkování druhou nebo třetí 
(posilující dávkou) je dopo-
ručeno mít s sebou certifikát 
o předchozím očkování.

Další podrobnosti sdělí pří-
tomný lékař přímo na místě.

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

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní 

Jana SNOPKOVÁ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina října a 1. polovina listopadu
ÚMRTÍ (říjen)

Václav NĚMEČEK
Rudolf KUPKA
Miloslav LORENC
Jan KRAUS
Josef TUČEK
Jaroslava BROŽOVÁ
Josef ZEDNÍK
Jasna SKÁLOVÁ

(1930)
(1940) 
(1942)
(1953)
(1938) 
(1942)
(1944) 
(1949)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

ZLATÁ SVATBA manželů BAXOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan 
Ladislav JIŘÍČEK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil

pan Václav KUBÍK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní 
Helena SCHEJBALOVÁ

Dne 25. prosince 2021 tomu bude 20 let, 
co nás navždy opustil drahý otec, manžel 
a dědeček 

Stanislav Naxera.
Stále vzpomínáme. Manželka Anna, dcera 

Ivana s manželem, vnoučata Tomáš, Sandra 
a Lukáš.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

V neděli 21. listopadu jsme vzpomněli 
3. výročí, kdy nás navždy opustil náš otec, 
manžel, dědeček a kamarád, pan

Josef Jarolím
ze Skočic.

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli. 
Rodina Jarolímova

Dne 17. 12. 2021 oslaví 50 let spo-
lečného života manželé 

Josef a Jaroslava 
Baxovi.

Děkujeme Vám za život, za Vaši 
lásku, starostlivost a podporu. Děku-
jeme za veškerou pomoc a za Vaše 
ochranná křídla. Do dalších společ-
ných let Vám ze srdce přejeme hod-
ně lásky, zdraví a životní pohody.
Dcery Jaroslava a Ilona s rodinami.

ZLATÁ SVATBA manželů ROZPORKOVÝCH

Dne 18. 12. 2021 uplyne 
padesát let, kdy si na přeštic-
ké radnici dali manželský slib 
a vykročili na společnou cestu 
životem manželé

Adolf a Miluška
(roz. Štychová) 

Rozporkovi.
Ještě spoustu společně prožitých chvil, pevné zdraví, štěstí 

a radosti v kruhu svých nejbližších přejí dcera Bohdana, syn Áda 
a všechna vnoučata.

Rodina Kohoutova – dole Eva a Miloš, nahoře Šárka (Bradová) 
a Romana (Jabbourová).

Oslavy rozložené do čtyř 
měsíců

Letošní podzim byl v rodině 
Kohoutových ve znamení ne-
ustálých oslav. A protože je to 
rodina sportem posedlá, a to 
typickým českým sportem, 
jehož první název byl „vrhaná 
s přenášením“, tak u gratulací 
nechyběli ani přeštičtí národní 
házenkáři.

Prvým oslavencem byl nej-
starší, táta Miloš. Ten v září 
oslavil půlkulaté, 75. naroze-
niny.

Kolem národní házené se 
„motal“ zprvu na Spartaku Pra-
ha 4 někdy od počátku osmdesá-
tých let, dále na Spojích Praha. 
Celkem trénoval asi pětadva-
cet let, deset let také vedl jako 
hlavní „kouč“ výcvikový tábor 
juniorů. Na důchod si postavil 
baráček v Přešticích a také zde 
se zapojil do činnosti.

Byl úspěšným trenérem mlá-
deže, na Praze 4 získal sedm 
titulů na Mistrovstvích repub-
liky, dále se pak věnoval ligo-
vým ženám Spartaku Praha 4, 
které dovedl ke třem zlatým 
medailím. Po ukončení aktiv-
ní trenérské kariéry přešel na 
tu funkcionářskou a čtrnáct let 
pracoval jako sekretář na Sva-
zu národní házené. Jeho práce 
byla oceněna tituly Zasloužilý 
trenér, Zasloužilý funkcionář  
a je také čestným členem VV 
SNH.

V národněházenkářské ces-
tě velice úspěšně pokračovaly 
dcery, dvojčata Romana a Šár-
ka. Obě dvě mají za sebou 
dlouholetou kariéru, jak hráč-
skou, tak i trenérskou. Nejprve 
v barvách Spartaku Praha 4 
vybojovaly pět zlatých medai-
lí Mistryň republiky v mlá-
dežnických kategoriích, byly 
i oporami ženského družstva 
a získaly tři prvoligové tituly. 

Šárka pokračovala i po přestě-
hování do Přeštic a pomohla 
„ligistkám“ vybojovat čtyři 
stříbrné a stejný počet bronzo-
vých medailí, byla i členkou 
vítězného družstva v Českém 
poháru (2009). Pak se „vrhla“ 
na trenérskou dráhu a s mlad-
šími či staršími žačkami při-
vezla z republikových finále 
celkem osm medailí, vesměs 
stříbrných. Romana se do Přeš-
tic přistěhovala jako poslední 
a také ona se zapojila ihned do 
činnosti házenkářského oddílu,  
převážně už jako trenérka.

S družstvy od mladších žaček 
až po dorostenky získala mimo 
další medaile deset zlatých na 
Mistrovství republiky.

Nyní je úspěšnou trenérkou 
ligového družstva žen. Jak 
Šárka, tak i Romana mnoho-
krát reprezentovaly Čechy při 
mezizemských utkáních (Šár-
ka 11x, Romana 5x).

Obě jsou nositelkami titu-
lu Mistryně národní házené, 
k tomu Romana byla v roce 
1990 vyhlášena nejlepší 
národní házenkářkou v repub-
lice a také je nositelkou titulu 
Zasloužilý trenér za úspěchy 
s mládeží. Sestry Romana 
a Šárka oslavily významné 
kulaté jubileum v polovině 
listopadu.

Poslední z rodiny oslaví na-
rozeniny máma Eva koncem 
prosince a budou stejně půlku-
laté jako oslavil manžel Miloš. 
Eva při bydlení v Praze pomá-
hala vytvářet potřebné technic-
ké zázemí při oddílových akcích 
Spartaku Praha 4, a nejen při 
nich, ale i při svazových byla 
řadu let nepostradatelnou 
„písmomalířkou“ diplomů při 
všech republikových mistrov-
stvích.                               (šat)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní Jaruška ŠÁROVÁ
paní 

Marta SPÁČILOVÁ

Ředitelství Základní školy Josefa Hlávky Přeštice 
děkuje za spolupráci v této nelehké době 

všem rodičům a příznivcům. 
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků 

a do nového roku zdraví,
 štěstí, optimismus 

a pohodu 
ve Vašem osobním i profesním životě.

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
 Vám přeje úspěšný rok 2022.

Vánočka
Eva Horová
Pod utěrkou v teple
hedvábné těsto kyne,
v prosinci nás čeká
adventu symfonie.

Rozinky i mandle,
máslo, mouka, rum,
droždí, mléko, vejce
provoní celý dům.

Vanilkový lusk
ihned ovine váš nos,
zavede nás do světa,
kde kouzelnou má moc.

V horké troubě naše dáma
obleče zlatý hebký šat,

konvička z porcelánu
přijde ji hned vyhledat.

Na skleněném podnosu
kraluje už v chvíli,
babička vždy pekla ji
s radostí a pílí.

A já teď s pokorou
přeji hezké vánoční svátky,
všem milým čtenářům
patří tyto voňavé řádky.



Tradice se musí dodržovat, 
a tak se zimou přichází čas zno-
vu si připomenout 13. prosinec 
1975, kdy Ivan Martin Jirous 
poprvé četl v přeštickém Stable 
clubu svůj program českého 
undergroundu, nazvaný Zprá-
va o třetím hudebním obroze-
ní. Tak se Přeštice zapsaly do 
dějin nezávislé kultury a boje 
s totalitním režimem.

Letos se akce koná 11. pro-
since od 19.00 hod. v Klubu 
U Dědy v Hlávkově ulici. 
Underground lecture vol. 7 
zahájí hudební publicista Josef 
Rauvolf, který přeložil mimo 
jiné knihy Jacka Kerouacka či 
Williama Burroughse. Mluvit 
bude o alternativní kultuře 

a undergroundu. Konec kon-
ců na letošek připadá desáté 
výročí úmrtí Ivana Martina 
Jirouse. Následný koncert 
zahraje divý muž s provo-
kativním jménem Koonda 

Holaa ve stylu psyche blues 
či psychedelic country/wes-
tern. Vstup zdarma.

Zve vás Sdružení Underg-
round lecture 1975.
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Sedmý ročník významné přeštické 
události – Underground lecture vol. 7

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí 
narození

Rok 2021 se nese v duchu 
významného výročí přeštic-
kého rodáka Josefa Hlávky, 
neboť tento architekt a mece-
náš evropského formátu se 
narodil 15. února 1831, tedy 
přesně před 190 lety. Přeštická 
základní škola, která hrdě nese 
Hlávkovo jméno, se rozhodla 
uctít jeho památku neobvyk-
lým počinem. Zásluhou učite-
lů a žáků vznikl film, který se 
natáčel v obou budovách 1. a 2. 
stupně naší školy, před Hlávko-
vým rodným domem, u přeš-
tického chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie a také na zámku 
v Lužanech.

Nyní už můžeme s radostí 
oznámit, že film je dokončený. 
Kvůli koronavirové pandemii 
však jeho vznik nebyl vůbec 
jednoduchý a provázela ho 
spousta překážek a nesnází.

Na podzim roku 2020 začal 
vznikat scénář k filmu o Hláv-
kově životě a jeho celoživot-
ní práci očima dětí s názvem 
„Hovory s Josefem Hláv-
kou”, na kterém se podílely  
Mgr. Naďa Květoňová a Mgr. 
Pavlína Křenová. Počátkem 
roku 2021 se začal s osmi žáky 
pátého ročníku film natáčet. 
Situace s pandemií však nedo-
volila v natáčení pokračovat, 
a proto jsme práci museli na 
několik měsíců přerušit.

Mezitím vznikala výtvarná 
díla a prezentace o životě a díle 
Josefa Hlávky. Během distanč-
ní výuky žáci 4. ročníku vytvo-
řili kresby Hlávkových staveb 
a žáci 5. ročníku se pokusili 
výtvarně zaznamenat portrét 
samotného Josefa Hlávky. Žáci 
přinášeli svá díla do školy nebo 
je zasílali elektronickou cestou. 
S ohledem na situaci jsme pro 
prezentaci prací nejprve zvoli-

li výstavu na webových strán-
kách školy, kde můžete zhléd-
nout na čtyřicet výtvarných 
prací, ale i prezentací. V dubnu 
2021 jsme výstavu prací nain-
stalovali v přízemí přeštické 
radnice a v neposlední řadě do 
vestibulu budovy školy v Reb-
cově ulici.

Pokračovat v natáčení jsme 
mohli až v květnu 2021. Žáci 
podle scénáře kladli otázky 
Josefu Hlávkovi, který si s nimi 
hlasem pana učitele Mgr. Rad-
ka Mašáta „povídá“ z poza-
dí obrazů a provází je svým 
bohatým životem. Natáčení 
probíhalo pouze na amatérské 
úrovni, nahrávalo se v různých 
prostorách, a proto bylo nutné 
sjednotit zvuk, který se dohrá-
val formou dabingu. Velké 
poděkování patří paní učitelce 
Mgr. Nadě Květoňové, která se 
postarala o kameru, střih, zvuk 
i režii a má největší zásluhu na 
vzniku filmu.

Další poděkování patří uči-
telům naší školy, kteří žá-
kům během distanční výuky 
předávali zadání výtvarných 
prací a projektů a následně je 

vyhodnocovali. Dále děkujeme 
všem, kteří se zapojili a přispě-
li ke vzniku celého projektu 
– především Hlávkově nadaci 
za možnost natáčení na lužan-
ském zámku a paní Haně Kauf-
nerové, správci zámku, která 
nás ochotně provedla a sdělila 
spoustu zajímavých informa-
cí. Také děkujeme paní Věře 
Kokoškové a Bc. Drahomíře 
Valentové z Domu historie za 
poskytnutí pramenů, ze kterých 
jsme čerpali.

Slavnostní uvedení filmu za 
účasti hostů bylo plánováno 
na 14. 12. 2021. Kvůli zhoršu-
jící se epidemiologické situaci 
jsme museli akci zrušit a dou-
fáme, že až se podmínky zlep-
ší, budeme ji moci uskutečnit. 
Zatím film můžete zhléd-
nout na stránkách naší školy  
www.zsprestice.cz K filmu 
budou ještě vypracované pra-
covní listy a bude sloužit jako 
výukový materiál pro všechny 
žáky nejen naší školy.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Výřez katastrální mapy Přeštic z roku 1975, promítnutý do současného leteckého snímku 
Mlýnské ulice.                                                                                      Zdroj Mapy.cz, foto DHP

4. Snímek ze 70. let 20. století, pohled směrem k mlýnu. Pří-
zemní dům vlevo nejblíže k nám je č. p. 355, na něj navazu-
je sousední patrové č. p. 361. Oba domy musely v roce 1982 
ustoupit výstavbě Domu služeb (č. p. 1095). Níže budovy býva-
lého mlýna: patrové křídlo v popředí i vyšší křídlo v pozadí. 
Toto křídlo bylo oproti staršímu stavu zachycenému na sním-
ku č. 2 po požáru mlýna v roce 1915 zvýšeno. Od roku 1971 
v bývalém mlýně fungoval přeštický závod na výrobu elektro-
nických součástek Tesla. Vpravo č. p. 818 a 10. 

Foto Ing. Jiří Běl             

6. Na Wernerově vedutě Přeštic z roku 1752 vidíme nejstarší 
vyobrazení přeštického mlýna (označen červenou šipkou). 

 
  Foto DHP

5. Podobný pohled jako na předchozím snímku, jen o něco 
níže. Opět ze 70. let 20. století. Vpravo část domu č. p. 9, který 
je nejstarším domem v jižní části ulice. Vlevo před budovami 
bývalého mlýna, podniku Tesla, ještě stále stojí dům č. p. 2, 
který musel v letech 1980–1982 ustoupit výstavbě nové výrob-
ní haly Tesly.                                                            Foto DHP

2. Výřez z pohlednice, kolem roku 1900. Pohled z věže kostela přes Hlávkovu ulici na měs-
to. Bíle označena čísla popisná Mlýnské ulice. Mlýn č. p. 4 v původní podobě. Ze snímku 
není příliš patrné, že budova mlýna byla do tvaru písmene „L“. My vidíme křídlo do ulice 
a štít kolmé budovy samotného mlýna.                                                                  Foto DHP

3. Letecký snímek Mlýn-
ské ulice z roku 1999. 
Vlevo shora nárožní dům 
s Hlávkovou ulicí č. p. 11, 
pod ním bývalá prodejna 
rybárny z roku 1996 (č. p. 
1145) a domy č. p. 818, 10, 
9 a novější dům č. p. 210. 
Vpravo nahoře ještě prázd-
né nároží po demolici budo-
vy bývalého okresního sou-
du č. p. 1 v roce 1984. Na 
části jeho parcely již stojí 

nová budova z roku 1989 (dnes Komerční banka). Na ni navazuje budova bývalého Domu 
služeb z roku 1985 (č. p. 1095, dnes Vishay, na místě domů č. p. 355 a 361). Pod ní dlou-
há výrobní hala Tesly na místě bývalých domů č. p. 2 a 3, postavená v letech 1980–1982 
a rozšířená v roce 1989 (dnes Elastoform). Nejníže staré budovy Tesly (bývalého mlýna č. p. 
4). Tyto budovy byly zbořeny v roce 2002 a nahrazeny moderní výrobní halou Elastoformu.

Foto Ing. Jiří Běl 

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 8. díl 
– Mlýnská ulice 

Panský mlýn „v lukách pod Přeštici“, doložený už v roce 1505, dal 
jméno ulici, která vedla ke mlýnu od rohu náměstí (severní strana) 
a od rohu s Hlávkovou ulicí (jižní strana). Až na krátké období v letech 
1902–1926, kdy nesla jméno Hálkova, se tato ulice vždy nazývala Mlýn-
ská. Severní strana ulice přišla v 80. letech 20. století úplně o starou 
zástavbu, kterou nahradily průmyslové budovy, patří tedy právem do 
námi mapovaného „ztraceného města“. Ještě na konci 18. století byla 
zdejší zástavba poměrně řídká. Na rohu náměstí a Mlýnské stály chleb-
né krámy, pod nimi (na místě dnešního č. p. 1095) vojenské maštale, 
dále dva obytné domy vedle mlýna (pozdější č. p. 2 a č. p. 3) a mlýn 
u mlýnského náhonu (č. p. 4). Naproti chlebným krámům, na rohu 
s Hlávkovou ulicí, stála nejstarší radnice se dvorem zvaným Rathaus 
(č. p. 11) a pod ním jediný dům (pozdější č. p. 9). Chlebné krámy roku 
1810 vyhořely a na jejich místě byla roku 1832 postavena nová rad-
nice (č. p. 1), později rozšířená pro okresní úřady a okresní soud. Na 
místě vojenských koníren byly kolem roku 1880 postaveny domy č. p. 
355 a 361. Č. p. 3 a přilehlý dvůr splynuly s mlýnem v jeden komplex 
budov. Na jižní straně ulice přibyl někdy kolem roku 1850 dům č. p. 
10. Teprve po válce pak domy č. p. 210 a 818 a v roce 1996 „rybárna“ 
č. p. 1145.
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Vymáhání pohledávek 
– „Milostivé léto“
Vážení občané,
dostali jste se vy nebo vaši 

známí do finančních potíží? 
Řeší dluh soudní exekutor? 
Pokud se vás to týká, věnuj-
te pozornost níže uvedenému 
textu.

Dne 28. 10. 2021 nabyl účin-
nosti čl. IV, bod 25 druhé části 
zákona č. 286/2021 Sb., kterým 
se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zákon  
č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční čin-
nosti (exekuční řád) a o změ-
ně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé 
další zákony.

Dlužník může na základě 
uvedeného zákona využít tak-
zvaného institutu „Milosti-
vého léta“, kdy v případě, že 
splní stanovené podmínky, se 
dlužníkovi (povinnému) zcela 
odpouští dosud nezaplacené 
úroky z prodlení a jiné příslu-
šenství dluhu.

Na co se „Milostivé léto“ 
vztahuje?

1. Na dluhy vůči veřejno-
právním subjektům, jakými 
jsou například obce, zdra-

votní pojišťovny, nemocnice, 
dopravní podniky, technic-
ké služby obcí a měst anebo 
ČEZ.

2. Dluhy musí být vymáhány 
prostřednictvím soudního exe-
kutora.

Jak mám tedy postupovat?
1. Kontaktujte soudního exe-

kutora (doporučeným dopisem 
nebo telefonicky) a požádej-
te o vyčíslení aktuální dlužné 
jistiny svého dluhu a o sdělení 
čísla účtu pro úhradu dluhu.

2. Sdělte příslušnému soud-
nímu exekutorovi, že pro 
následující splátky využíváte 
institutu „Milostivého léta“ 
(heslo „Milostivé léto“ dopo-
ručujeme uvést i do zprávy pro 
příjemce v příkazu k úhradě).

3. Nejdéle do 28. ledna 2022 
dlužnou jistinu uhraďte spolu 
s paušální částkou 907,50 Kč 
na náklady exekutora.

4. V případě dluhů vůči 
městu Přeštice, které jsou 
vedeny u soudního exekutora, 
Vám postup a informace sdělí 
pracovnice Finančního odboru 
Městského úřadu Přeštice na 
telefonním čísle: 379 304 424.

město Přeštice

Navrácení kostelní báně
Dne 14. června 2019 byla 

sundána báň na kostele  
sv. Petra a Pavla v Dolní 
Lukavici. V prvním červen-
covém týdnu roku 2019 se 
začalo s navážením nových 
trámů a přípravou nosné kon-
strukce. Dřevěná konstrukce 
byla na podzim ošetřena fun-
gicidním nátěrem. V červnu 
a červenci dalšího roku pokra-
čovaly práce na lucerně, byla 
osazena římsa a provedeno 
bednění věžičky. Horní část 
věže byla oplechována, zho-
toveny ramenáty a provedeno 
bednění, které má definitivní 
tvar věže. Před zabedněním 
báně byla konstrukce znovu 
ošetřena fungicidním nátěrem. 
V letošním roce se s dokončo-
vacími pracemi začalo na kon-
ci srpna. Na dvou kontrolních 
dnech (24. 9. a 14. 10.) bylo 
shledáno, že klempířské práce 
pokračují podle plánu. V pon-
dělí 8. listopadu byly do mako-
vice vloženy dva tubusy. První 
s poselstvím od obce Dolní 
Lukavice, které sepsal staros-
ta obce pan Vítězslav Opálko. 
Druhé poselství se zprávou 
o farnosti Dolní Lukavice 
a informacemi o stavu koste-
la a průběhu stavebních prací 
zpracoval místní farář P. Peter 
Hermanovský. Do druhého 
tubusu umístil jednatel firmy 
Tegmento s. r. o. Rudolf Faust 
se svými kolegy stavební plá-
ny báně, smlouvu o dílo, roz-
počet na stavbu báně, výpis 
z obchodního rejstříku a foto-
grafie z NPÚ Plzeň. Dne 10. 
listopadu byla v ranních hodi-

nách za přítomnosti zástupců 
církve, obce Dolní Lukavice, 
novinářů, místních i přespol-
ních občanů, žáků z lukavické 
ZŠ báň navrácena na věž kos-
tela. Samotná akce trvala při-
bližně šest minut. Po osazení 
báně na věž ještě hodinu a půl 
probíhaly ukončovací práce 
na věži. Báň byla upevněna 
a nainstalován bleskosvod. 
Rudolf Faust sdělil: „Třetí 
tubus jsme po navrácení báně 
na věž umístili do zastřešené-
ho sanktusu. Nachází se v něm 
denní tisk (Plzeňský deník) 
z 10. listopadu 2021.“ Pan 
farář P. Peter Hermanovský 
k této události sdělil: „Bylo to 
poprvé, kdy jsem něco takové-
ho viděl. Mám radost, že se to 
povedlo, protože jsme zpočát-
ku měli obavy, aby nedošlo ke 
krádeži měděných plechů, což 
se často stává. Mám pocit, že 
si to místní vzali za své a stav-
bu hlídali. Tímto jim patří můj 
dík.”

Mgr. Eva Horová

Českou mši vánoční přeštického rodáka Jakuba Jana Ryby 
si z důvodu oprav chrámu Nanebevzetí Panny Marie přijď-
te 26. prosince poslechnout do budovy Centra Jana Amose 
Komenského v Rebcově ulici č. 557, známého pod názvem 
„Kristián“. Děkujeme faráři Českobratrské církve evange-
lické panu Satkemu za možnost uspořádání tohoto koncertu.

                  Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice 

Náhrada dřevin 
Rebcova ulice

Z důvodu velmi špatného 
zdravotního stavu dřevin bylo 
město Přeštice nuceno v letoš-
ním roce provést v Rebcově 
ulici kácení stromů. Dle plat-
ného pasportu dřevin (součás-
ti evidence majetku města) 
byly dotčené stromy z důvodu 

stáří dlouhodobě neperspek-
tivní,  vykazující destrukci 
korun a celkově špatný habi-
tus. Toto území bylo v rámci 
Územní studie sídelní zeleně 
města Přeštice zařazeno pod 
označení Stromořadí č. 104 ST 
a byla navržena jeho komplet-
ní výměna.

Všechny smrky (Picea pun-
gens „Glauca“), kterých byla 
v této aleji většina, byly napa-
deny mšicí smrkovou, která 
způsobuje odumírání tohoto 
druhu jehličnanů. Některé 
ze stromů rostly dlouhodobě 
v zápoji stromů sousedních, 
což způsobilo jednostranný 
růst větví, náklon a vysoké 
nebezpečí vyvrácení. Všech-
ny dřeviny byly posouzeny 
znalcem v oboru dendrologie. 
Následně proběhla prohlídka 
odpovědným zaměstnancem 
odboru životního prostře-
dí, který poté vydal souhlas 
s kácením dřevin rostoucích 
mimo les.

V obecné rovině všech-
ny stromy svým vzrůs-
tem, nevhodným druhovým 
složením a zdravotním stavem 
dlouhodobě ohrožovaly zdraví 
našich obyvatel. V neposled-
ní řadě zde existovalo vysoké 
riziko vzniku hmotných škod.

Celá ulice bude proto ještě 
letos osázena kultivary listna-
tých stromů, které jsou z hle-
diska vzrůstu, perspektivity 
i odolnosti vůči zimní údržbě  
vhodnější. Vzhledem k exis-
tenci v zemi uložených inženýr-
ských sítí a jejich ochranných 
pásem bude vysazeno v celé 
délce Rebcovy ulice 15 až 17 
nových stromů. V dolní části 
ulice se jedná o červené javo-
ry (acer globosum rubrum), 
v horní části o sloupové habry 
(carpinus betulus fastigiata). 
Toto složení dřevin bylo zvole-
no s ohledem na fakt, že horní 
část Rebcovy ulice je vhodnější 
pro „štíhlejší“ kultivar stromů 
(z důvodu existence vzrostlých 
lip v areálu Sokolovny), zatím-
co dolní část Rebcovy ulice je 
„otevřenější“, a tudíž byl zvolen 
kultivar s kulatější korunou.

Finální úpravy terénu, zejmé-
na dosypání zeminy a osetí 
novou trávou, budou realizo-
vány na jaře 2022.

Po dvou letech se opět setkali bývalí hráči basketbalu v Přeš-
ticích.                                               Ing. Jiří Běl, 13. 11. 2021



V rámci projektu MAPII 
jsme v říjnu ve spolupráci 
s odborníky opakovali kurzy 
první pomoci. Ten poslední 
probíhal celou říjnovou neděli. 
Účastníci se shodli, že absol-
vovat je třeba podobné kurzy 
pravidelně. 

Dne 21. října foukalo opravdu 
řádně, ale my se toho nezalek-
li a odpoledne se v prostorách 
dolnolukavické školy sešli 
v rámci pracovní skupiny pro 
rozvoj matematické gramot-
nosti skvělí učitelé z Přešticka 
a spolu s Andreou Tláskalo-
vou se věnovali tématu Jak 
na matematiku venku. Bylo to 
inspirativní, hravé a milé. 

Jedno listopadové odpo-
ledne patřilo setkání zástup-
ců „malotřídek“ z Přešticka 
a Blovicka, které proběhlo 
v příjemné atmosféře plzeňské 
školičky Tyršova. Představe-
ní a prohlídka školy, diskuze 
a výměna zkušeností. Bylo to 
moc prima a těšíme se na další 
setkání. 

V říjnu a listopadu probíhala 
v souvislosti s hojně zmiňova-
nými změnami RVP (Rámco-
vý vzdělávací program) první 
série školení pedagogů 1. stup-
ně základních škol na Přeštic-
ku a Blovicku. S lektorem Jin-
drou Terčem jsme se při šesti 
setkáních zaměřili na podporu 
rozvoje informatického myšle-
ní v rámci výuky informatiky 
na školách. Na řadu tak při-
šlo i programování v progra-
movacím jazyku SCRATCH 
a také s Lego WeDo, které je 
propojeno i s manuální zruč-
ností. Těší nás, že například 
v horšické škole již něco nové-

ho i vyzkoušeli, jak se můžete 
dočíst v článku Hravé dny☺.

Mgr. Martina Hanzlíková, 
hlavní manažer projektu 

„Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II Blovice 
a Přeštice“ (MAPII)

 MAS Aktivios, z. s.
www.mas-aktivios.cz

FB: masaktivios1

Hravé dny
Jak jinak chcete pojmenovat 

nádherně strávené dva dny, 
a to 15. a 16. 11. 2021? Nejen 
děti, ale i my, pedagogové, 
jsme si tyto dny opravdu uži-
li. Nemluvím určitě jen sama 
za sebe, ale tak tvořivá dopo-
ledne plná nových poznatků 

a zážitků jsem s dětmi už dlou-
ho neprožila, alespoň ne tak 
intenzivně.

Na pondělí a úterý jsme 
zorganizovali pro děti Hravé 
dny. Někdo si myslí, jé, ty se 
zase nebudou učit, nepíšou 
žádnou prověrku, udělají si 
volné dopoledne. Není tomu 
tak. V pondělí ráno jsme si 
nastavili pravidla pro chod 
a průběh prvního dne. V každé 
třídě jsme měli rozdělené růz-
né typy her, nejen podle nároč-
nosti, ale i dle věku.

Paní učitelky měly za úkol 
seznámit žáky s pravidly her  
a způsobem zacházení. Poté si 
všichni mohli vyzkoušet různé 
typy.

Mezi nimi například progra-
mování se stavebnicí LEGO 
WeDo nebo LEGO SPIKE. 
Úkolem bylo nejdříve sesta-
vit dle návodu vybraný model 
robota, kterého měly děti uvést 
do pohybu. Dále naprogramo-
vat jeho úkony.

Nikdy bych nevěřila, že tako-
vou práci dokáží s dopomocí 
starších žáků i ti nejmladší. 
Sestavovali jsme šneka, který 
svítí různými barvami, mlýn, 
který se točí v několika smě-
rech a hlavně, někteří žáci 
vymýšleli i své modely, které 
uváděli do chodu.

S těmito stavebnicemi jsme 
se seznámili s Janinou Richte-
rovou na několikahodinovém 
semináři, který pro nás uspo-
řádal MAS Aktivios, z. s. Ten 
nám již třetím rokem půjčuje 
takovéto kreativní hry, sta-
vebnice a sady v rámci projek-
tu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II Blovice a Přešti-
ce, do kterého jsme jako ško-
la také aktivně zapojeni. Asi 
jsme už ten „starší ročník“, 
ale nám to dalo asi větší práci 
naprogramovat a zprovoznit 
jeřáb apod. Je vidět, že všech-
ny takové nové technologie 
nejsou našim dětem cizí.

Ale abych nemluvila jen 
o technických záležitostech. 
V další třídě na nás čekaly 
třídící sady, počítání jablíček 
a jabloní. Aktivita je spíše 
určena pro mladší žáky, ale 
nakonec se líbila převážně star-
ším ročníkům, protože jsme si 
vyhráli například s vyhledává-
ním čísel, pravděpodobností. 
Děti dokonce vymýšlely i jiné 
zábavné úkoly na procvičení 
paměti, logiky i kreativity.

A co třeba MAGNA – Tiles 
a Magnetická výzva? Opět 
hry, které ovlivňují naši kre-
ativitu a tvoření. Fotografie, 
které přikládáme, jsou toho 
důkazem.

Možná se může leckomu na 
první pohled zdát, že jsme se 
celé dva dny vůbec neučili, ale 
opak je pravdou. Po oba dva 
dny jsme se učili programovat, 
stavět, vytvářet, spolupracovat, 
hrát si, komunikovat a hlavně 
stmelovat náš školní kolektiv. 
Určitě si brzy uděláme opět 
čas pro naše hravé dny. Vždyť 
všichni v každém věku by si 
měli umět hrát.

Jana Tolarová
ZŠ a MŠ Horšice

Velmi úspěšnou první polo-
vinu letošní sezóny mají za 
sebou obě mužstva mužů 
Přeštic, která po podzimní 
části soutěže obsadila 1. místo 
tabulky. Muži A prošli pod-
zimní částí soutěže jako jediné 
mužstvo bez prohry. Zároveň 
jsou týmem s největším počtem 
vstřelených branek a nad nej-
větším rivalem z Lomu mají 
náskok čtyř bodů. Los soutěže 
přichystal papírově nejtěžší 
soupeře na samý závěr podzi-
mu a všechna tato utkání Přeš-
tice zvládly. Ať už to byla bez-
branková remíza v Lomu 0:0, 
výhra v Českých Budějovicích 
0:1 nebo vítězné derby posled-
ního kola v Klatovech 1:4. Ješ-
tě během listopadu mužstvo 
naplno pokračovalo v trénin-
kové přípravě, ke které se vrátí 
po prosincové přestávce začát-
kem ledna. Cílem A mužstva 
je po několik nedokončených 
sezónách postup do ČFL.

Výsledky
podzimních utkání:
Přeštice A – Rokycany 1:1 

(1:0), branka: Beránek
Beroun – Přeštice A 1:4 

(1:4), branky: Böhm, Mudra 
2x, Arzberger

Přeštice A – Sedlčany 6:0 
(4:0), branky: Mudra, Heger, 
Arzberger 2x, Suchý, Kraml

Hořovice – Přeštice A 1:1 
(0:1), branka: Přibáň

Přeštice A – Petřín Plzeň 5:2 
(2:1), branky: Arzberger 2x, 
Skála, Štípek PK, Vohrna

Cheb – Přeštice A 1:3 (0:1), 
branky: Skála, Arzberger, 
Vohrna

Přeštice A – Senco Plzeň 2:2 
(2:1), branky: Mudra, vlastní

Soběslav – Přeštice A 3:4 
(1:4), branky: Arzberger, Kon-
čal, Přibáň, Mudra

Přeštice A – Mýto 2:0 (2:0), 
branky: Vohrna, Kraml

Lom – Přeštice A 0:0 (0:0)
České Budějovice B – Přešti-

ce A 0:1 (0:1), branka: Skála
Klatovy – Přeštice A 1:4 

(1:4), branky: Mudra 2x, Berá-
nek, vlastní

Soupiska A mužstva:
23 ARZBERGER Tomáš (99), 
27 BERÁNEK Adam (91), 
3 BÖHM Sebastien (00), 18 
DUCHEK Jan (88), 2 HEGER 
Václav (94), 5 CHOCHOLOU-
ŠEK Ondřej (94), 6 KONČAL 
Matěj (93), 7 KRAML David 
(00), 17 MUDRA Lukáš (98), 
15 PŘIBÁŇ Tadeáš (92), 1 
ROJÍK Jaroslav (92), 13 SKÁ-
LA Tomáš (97), 4 SUCHÝ 
Martin (98), 31 ŠAMPALÍK 
Matyáš (98), 11 ŠMÍDL Pat-
rick (97), 16 ŠTÍPEK David 
(92), 29 ŠVIHOŘÍK Jan (94), 
26 VACOVSKÝ Filip (98), 
12 VILČEK Tomáš (99), 10 
VOHRNA Marek (90).

Pozn.: Před hráčem číslo 
dresu, v závorce rok narození.

Také B mužstvo složené 
výhradně z přeštických odcho-
vanců doplněné několika zku-
šenými hráči pod vedením tre-
néra Pavla Dobrého a asistenta 
Ivana Blahoudka zvládlo svoji 
podzimní část velmi dobře. 
Kromě dvou proher způso-
bených absencí více hráčů ze 
zdravotních důvodů a ztráty 
tří bodů z remízových zápasů 
si poradilo se všemi soupe-
ři. Některé z nich naše mladé 
mužstvo herně převyšovalo 
minimálně rozdílem třídy, 
což dokládají tyto výsledky: 
vysoká výhra ve Štěnovicích 

0:7, domácí zápas s Horažďo-
vicemi 6:0 nebo s Vrhavčí 9:0. 
V tabulce průběžných výsled-
ků vedou Přeštice o dva body 
nad druhými Chlumčany. 
O průběžné první místo střel-
ců soutěže se dělí přeštický 
Jan Pavlík s blovickým Luká-
šem Krásným (oba 14 branek). 
Tréninková příprava B týmu 
pokračovala v průběhu listo-
padu a na leden a únor jsou již 
naplánována přátelská utkání. 
Cílem B mužstva je postup do 
1. A třídy a věřím, že s nasa-
zením celého týmu se nám ho 
podaří splnit.

Výsledky
podzimních utkání:
Bolešiny – Přeštice B 0:3 

(0:2), branky: Pavlík, Pechá-
ček, Blaha

Přeštice B – Chotěšov 2:0 
(1:0), branky: Medek, Pavlík

Štěnovice – Přeštice B 0:7 
(0:1), branky: Půta, Kováč 
PK, Klokan, Fabián, Pavlík 
2x, Valenta

Přeštice B – Horažďovice 
6:0 (3:0), branky: Pavlík 4x, 
Hrbas, Fabián

Kasejovice – Přeštice B 0:3 
(0:1), branky: Půta, Kováč, 
Pavlík

Přeštice B – Chanovice 4:2 
(1:1), branky: Hejduk, Půta, 
Kokoška, Kováč

Dobřany – Přeštice B 1:2 
(0:1), branky: Blahoudek, 
Křeš

Přeštice B – Vrhaveč 9:0 
(3:0), branky: Pavlík 5x, Beš-
ta, Hrbas 2x, Medek

Chlumčany – Přeštice B 1:1 
(1:1) PK 3:4, branka: Bešta

Přeštice B – Pačejov 0:0 
(0:0), PK 2:4

Přeštice B – Klatovy B 2:0 
(1:0), branky: Papež, Kokoška

Blovice – Přeštice B 4:3 
(2:0), branky: Kokoška, Půta, 
Hejduk

Přeštice B – Měcholupy 
5:1 (2:0), branky: Mudra 2x, 
Kováč, Fabián, Papež

Soupiska B mužstva
6 BEŠTA Jakub (88), 20 
BLAHOUDEK Ivan (76), 10 
DUCHEK Jan (88), 5 FABI-
ÁN Patrik (00), 25 HEJDUK 
Martin (01), 12 HRBAS Ond-
řej (02), 16 KLOKAN Lukáš 
(02), 8 KNOPF Michal (01), 
17 KOKOŠKA Radek (00), 
18 KOVÁČ Martin (93), 11 
KŘEŠ Václav (01), 3 LUCÁK 
Lukáš (02), 4 MEDEK Jan 
(02), 22 MUKNŠNÁBL 
Filip (02), 14 PAVLÍK Jan 
(89), 7 PŮTA Tomáš (00), 15 
VALENTA Jakub (02)

Pozn.: Před hráčem číslo 
dresu, v závorce rok narození.

V rámci další činnosti oddílu 
pokračují samozřejmě tréninky 
i v mládežnických kategoriích 
ať už na nově vybudovaném 
hřišti s UMT, nebo v hale TJ 
a tělocvičnách ZŠ. Letos opět 
proběhl úspěšný nábor nových 
hráčů do přípravek. V nejmlad-
ším družstvu jsme přivítali 30 
nových tváří. Mužstva přípra-
vek a žáků se již připravují na 
zimní halové turnaje. Mužstvo 
mladšího dorostu se účastní 
zimní soutěže dorostu, kterou 
zorganizoval PKFS s cílem 
nabídnout hráčům dorostu 
další herní praxi. A mužstvo 
staršího dorostu čeká na jaře 
důležitý boj o záchranu divizní 
soutěže, ze které letos z důvo-
du rušení jedné skupiny České 
ligy dorostu bude sestupovat 
6 až 7 týmů. Závěrem děkuji 
všem trenérům, členům výbo-
ru i ostatním spolupracovní-
kům za spolupráci v letošním 
roce a přeji všem pevné zdraví 
a i nadále mnoho sportovních 
úspěchů!

Ing. Martin Kadaník
předseda fotbalového oddílu
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Fotbalové Přeštice přezimují na 1. místě Střípky z podzimního „MAPu“
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SVČ Slunečnice Přeštice informuje

Okolí řeky patřilo
strašidlům

Po roční pauze opět ve spo-
lupráci s KKC v rámci Junior- 
festu se okolí řeky Úhlavy 
proměnilo v rejdiště duchů, 
strašidel, skřítků či čaroděj-
nic. Přeštičtí junáci připravili 
„Strašidelnou stezku pro malé 
i velké“, měla dvě trasy, obě 
začínaly u loděnice, jedna proti 
vodě, druhá po proudu.

Menším za doprovodu rodičů 
patřila kratší, se šesti zastave-
ními, třeba s čertem, strašidly; 
druhá pro starší byla o hodně 
delší a zaměřena spíše hororo-
vě. Na konci obou rozdávala 

jeptiška poukázky na odměny, 
na které se samozřejmě těšily 
zvláště ti menší. Ty bylo mož-
no „směnit“ u hodné čaroděj-
nice za sladkosti. Velice pří-
jemně byla překvapena právě 
čarodějnice (milá a na rozdíl 
od svých knižních předloh 
i hezká) a hlavní organizátorka 
Tereza: „Překvapil nás zájem, 
při strohém počítání jsme došli 
někam k číslu tři sta účastníků: 
Bylo to dáno i tím, že dlouho se 
nic nekonalo, a také tím, že se 
prostě děti, ale i dospělí rádi 
bojí.“                                (šat)

Pro sladkou odměnu si čarodějnici do snad bezedné mošny 
zalovili zvláště ti menší.                                        Foto Petr Šatra

Pracovní setkání s představiteli obce ve Dnešicích měl 
náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Josef Bernard. Přiví-
tal jej starosta obce Vlastimil Polák (vlevo). Na programu 
jednání byla agenda, kterou má ve svém pracovním zařazení, 
s představiteli obce hovořil o problémech, které Dnešice řeší. 
Jedná se mimo jiné o rekonstrukci krajských vozovek. Zají-
mal se o situaci v obci, plánovanou výstavbu rodinných dom-
ků, finanční situaci obce s ním rozebral předseda Finanční 
komise Miroslav Regner. Následně při krátké procházce obcí 
mimo jiné navštívil zařízení DOZP Stod, sběrný dvůr, místní 
kulturní zařízení či firmu Haselmayer.            Foto Petr Šatra

Na konci října, v době pod-
zimních prázdnin, se ve Slu-
nečnici zúčastnily děti dvou 
celodenních akcí, „Podzim ve 
Slunečnici“ a „Strašákohraní“. 
O program se postaraly Han-
ka s Marcelou a děti si domů 
odnášely pěkné podzimní 
a strašidlácké výrobky.

Na listopad jsme v budo-
vě Slunečnice II. připravili 
vzdělávací programy pro děti 
z mateřských a základních 
škol. Do dílny, laboratoře 
a ke zvířátkům za námi přišly 
děti ze škol a školek z Přeštic 
a blízkého okolí. Zúčastnily se 
programů „Domácí mazlíček 
a péče o něj“ a „Jednoduché 
tvoření ze dřeva“. Všechny 
děti byly velice šikovné a prá-
ce se jim podařila.

Bližší informace o našich 
aktivitách se dozvíte na webo-
vých stránkách: https://slu-
necniceprestice.cz/ na FB: 
Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice, p. o. anebo 

na Instagramu: svc_slunec-
nice.

Všem dětem, jejich rodičům 
a našim příznivcům přeje-
me klidné a radostné prožití 
vánočních svátků a do nového 
roku pevné zdraví, hodně štěstí 
a spoustu příležitostí k radosti.

Děkuji našim spolupracov-
níkům za pomoc při vedení 
kroužků, realizaci příměst-
ských táborů a akcí během 

uplynulého roku. Poděková-
ní a přání radostného prožití 
Vánoc a šťastného nového 
roku patří také našim podpo-
rovatelům.

Ve Slunečnici se těšíme na 
všechna nová dobrodružství, 

která nás v nadcházejícím roce 
čekají a věříme, že se ales-
poň na některých z nich spolu 
setkáme.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice
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Rozvod s respektem
Před rodinou procházející 

rozvodem stojí výzvy a roz-
hodnutí, které se týkají každého 
jejího člena. Rodina připomíná 
pavučinu. Skládá se z vláken, 
a pevná je, pokud se jednotli-
vá vlákna navzájem podporují 
a protínají v uzlech. Při rozvo-
du dochází k rozvázání někte-
rých uzlů – nejvíce těch mezi 
vlákny partnerů. Neznamená to 
však rozpad celé pavučiny, jen 
mění svůj tvar. Některá vlákna 
ztrácejí podporu a potřebují ji 
získat jinde, mnoho starých va-
zeb však zůstává. A to i přesto, 
že bychom se jich rádi zbavili.

Rozvod s respektem je způ-
sob, jak znovuvytvořit vhod-
nou pavučinu rodiny i po 
změnách, které ji čekají. Jak ji 
vytvořit s respektem k dětem, 
k sobě samým, druhému rodiči, 
příbuzným, zákonům, spoustě 
praktických změn, své minu-
losti i dobré budoucnosti.

Umožňuje rodičům co nej-
klidnější ukončení vztahu 
s minimálním dopadem na 
děti, dohodnout se na budouc-
nosti a vyhnout se zbytečným 
soudům a právním tahanicím. 
Vede rodiče k porozumění 
a respektu k trápením a emo-
cionálním i psychickým potře-
bám dětí, které ztrácejí svoje 
dosavadní životní jistoty. Pod-

poruje děti, aby rozuměly roz-
vodu, získaly dostatek potřeb-
né podpory ke zvládnutí změn 
a důvěrně znaly svoje nové 
místo, staly se součástí rozho-
dování, měly oporu v rodičích 
a neztratily ze života pro ně 
důležité další osoby jako pří-
buzné a kamarády.

Pracujeme s rodiči jako 
párem, aby zvládli překonat 
konflikty i dohodnout praktic-
ké věci, a to formou mediace 
a terapie. Poskytujeme dospě-
lým individuálně poradenství 
a terapii, aby se vyrovnali se 
situací a viděli dobrou budouc-
nost svoji i svých dětí. Pomá-
háme dětem formami odpoví-
dajícími jejich věku vytvořit 
znovu pevný život a důvěru 
v něj. Vytváříme prostředí pro 
rodiče a dítě k rekonstrukci 
vztahu.

Poskytujeme služby bez-
platně dle zákona 108/2006 
Sb., spolupracujeme s orgány 
sociálně-právní ochrany dětí 
v celém Plzeňském kraji a sta-
víme na principech Cochem-
ské praxe. 

Kontakt:
www.rozvodsrespektem.cz
Resslova 12, Plzeň

Zdeňka Bártová, DiS.
odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

Hospodský, muzikant, 
i klevetivé babky

Příprava výstavy je vždy 
velice složitá. Od základního 
tématu, přes zajištění dostatku 
materiálu, až po vlastní instala-
ci. Vernisáž a spokojení návště-
vníci, to už je vlastně jen tako-
vá „smetánka“, „třešnička na 
dortu“. Stejné to bylo i s letoš-
ní vánoční výstavou v Domě 
historie Přešticka. Na počátku 
byla myšlenka – připravit ji 
trochu jinak, a pak základní 
nápad – využít národopisný 
betlém od Marie Fischerové- 
-Kvěchové. „Ten nám zapůjčil 
Vratislav Altman. Původní kla-
sické postavičky betléma jsou 
zaměněné za postavičky z nor-
málního života. Je tam babka 
s kozou, družina dívek, selka 
s ošatkou vajec, hospodský, 
muzikant, ale třeba i klevetivé 
sousedky. Vše v různých lido-
vých krojích celého bývalého 
Československa,“ přibližuje 
zrod vánoční výstavy Draho-
míra Valentová. „K tomu je 
ještě druhý dětský, kde nechybí 
třeba děti na sáňkách, dětský 
pastýř s ovečkami… a zase 
jsou děti v krojích.“

Takže tentokráte výstava není 
ryze vánoční, ozdoby, cukroví, 
jmelí, ale je více národopisná, 
taková oddychová, s Vánoce-
mi dost související, vždyť to 

bývala jedna z příležitostí, kdy 
si obléci slavnostní kroje.

„Ale to by bylo strašně málo. 
A protože paní Kvěchová byla 
i výborná malířka a ilustrátor-
ka, zapůjčili jsme si na vánoční 
výstavu další část její tvorby. 
Jsou to malby lidových kro-
jů z mnoha částí bývalé celé 
republiky, i se Slovenskem,“ 
vypovídá o výstavě paní Valen-
tová. „Velkou zálibu Marie 
Kvěchová také našla v dopro-
vodné malbě k písničkám, kdy 
několik veršů písničky doplni-
la malbou znázorňující právě 
danou melodii, je to vlastně 
takové ´kolorování´ písniček,“ 
pokračuje.

„Správcem její pozůstalosti 
je její rodina, ta nám ochot-
ně vyšla vstříc a zapůjčila 
části bohatého dědictví. To je 
vlastně taková druhá část. Ta 
třetí tvoří, jak se dnes moder-
ně říká, 3D předměty. Ve vit-
rínách vystavujeme chodské 
a plzeňské kroje.“

Výstava „Krojované Vánoce“ 
byla zahájena v polovině listo-
padu, návštěvníci si ji mohou 
prohlédnout do tříkrálového 
lednového víkendu, samozřej-
mě o adventních nedělích bude 
doplněna dalším programem.

 (šat)

Drahomíra Valentová představuje betlém Marie Fischero-
vé-Kvěchové, který vlastně byl takovým základním „kamenem“ 
letošní vánoční výstavy.                                        Foto Petr Šatra

Začátky těch nejmenších
Národní házená, to nejsou jen 

ligová střetnutí, ale i zápasy těch 
nejmenších z přípravky. Samo-
zřejmě i těch přeštických. Na 
prvém turnaji mladší přípravky 
v Újezdě startovalo společné 
družstvo kluků a holek, v Přeš-
ticích už hrála dvě družstva, 
samostatně kluci i holky. Starší 
přípravka začínala v Litohla-
vech se dvěma družstvy, kluci 
a holky. Zatím po rozřazení 
hrají obě v slabší B-skupině, ale 
již postupně dokazují, že „prvá 
písmena házenkářské abece-
dy“ už pochopili. Zatím se více 
dařilo dívkám, které na turnaji 
v Přešticích obsadily 2. místo.

V obou přípravkách jsou 
necelé dvě desítky dívek 
– Nikol Kocíková, Valérie 
Hodková, Rose Flachsová, 
Vanesa Pluhařová, Eliška 
Čermáková, Nikola Kripne-
rová, Róza Bartoňová, Tereza 
Jindřichová, Sára Mertlová, 
Sofie Kilbergerová, Marie 
Martanová, Petra Vozková, 
Ema Perlovská, Karolína 

Mačlová, Kateřina Oulíková, 
Michaela Zbiňová. Hlavní 
trenérkou je Kristýna Schej-
balová, s hlavním asisten-
tem Petrem Živným mají na 
pomoc Lucku Kačírkovou, 
Michaelu Trávovou, Nikolu 
Tuškovou a Matěje Košaře.

Kluky (Marek Volák, Tadeáš 
Jaroš, Petr Smetana, Jan Lin-
hart, Adam Císař, Petr Smej-
kal, Marek Zetek, Marek Zbiň, 
Sebastien Knotek, Marek Pod-
horný, Oskar Špongr, Štěpán 
Toman) vede Stanislav Za-
dražil, pomáhají mu Martina 
Kamenová, Ondra Zita a Pavel 
Fritsch.

„Někdo je na hřišti rok, jiný 
trénuje už dva, někomu to jde 
více, někomu to trvá déle,“ 
shodují se oba hlavní trenéři. 
„Samozřejmě výhry potěší, ale 
důležitá je příprava pro další 
kategorie. Děti chtějí, rády tré-
nují, to je dobře. V tomhle věku 
je hlavní zaujetí a chuť do hry, 
výsledky se pak dostaví.“

 (šat)

Na turnaji starší přípravky, jehož pořadatelem byl přeštický 
oddíl, byla ve vzájemném souboji úspěšnější přeštická děvčata 
a porazila kluky.                                                   Foto Petr Šatra

Doslova vyplenily Žatec
Přeštické dorostenky se 

zúčastnily turnaje v Žatci, byl 
to již 29. ročník Memoriálu  
M. Šubrtové. Zcela přesvědčivě 
vyhrály všechna utkání (Žatec 
18:10, Bakov 18:7, Litvínov 
28:9, Chomutov 34:6) a zís-
kaly první místo. Předváděly 
výborné výkony, což se odrazi-
lo i v hodnocení jednotlivkyň, 
když pro ostatní mnoho cen 
nenechaly. Lenka Sýkorová 
byla vyhodnocena jako druhá 
nejlepší brankářka, Olga Strej-
cová jako nejlepší obránkyně. 
Další ceny získaly útočnice, 
nejlepší byla vyhlášena Kate-
řina Kováříková, jako druhá 
Michaela Živná, nejvíce bra-
nek nastřílela Adéla Buberlová 
(37), za ní skončila s 35 bran-
kami Kateřina Kováříková.

Jednoduché bylo proto i hod-
nocení trenéra Karla Tuška: 

„Turnaj proběhl za přísných 
covidových opatření. Byl po 
všech stránkách velice dobře 
připraven a je vidět, že pořá-
dající oddíl TJ Žatec velmi 
pečlivě udržuje již téměř tři-
cetiletou tradici. Naše děvčata 
hrála fakt dobře, jako celek, 
i individuálně. Navázala na 
solidní výkon z podzimních 
venkovních soutěží a předvá-
děla svoji hru, založenou na 
rychlosti a neustálém tlaku 
na soupeře. S tím se všech-
na družstva vyrovnávala jen 
těžko a tak skóre jednotlivých 
utkání rychle narůstalo, až 
vždy dospělo k jednoznačným 
vítězstvím. Celkové 1. místo 
v turnaji, jakož i zisk téměř 
všech individuálních cen, to je 
pěkná tečka za úspěšnou pod-
zimní sezónou.“

(šat)

Dorostenky TJ Přeštice, vítězky 29. ročníku Memoriálu  
M. Šubrtové v Žatci, se všemi získanými trofejemi.

Veřejná Tříkrálová sbírka 
2022

Vážení čtenáři, opět se při-
blížil čas, kdy by Vás a Vaše 
domovy rádi navštívili tříkrá-
loví koledníci a jejich vedou-
cí s koledou a přáním všeho 
dobrého do nového roku.  
22. Veřejná Tříkrálová sbírka 
je povolena v době kolem svát-
ku Tří králů 6. ledna od 1. 1. 
do 16. 1. 2022. Tříkrálový 
koncert bude možné zhlédnout  
9. ledna 2022 od 18.00 na ČT1. 
Koledníci z řad dětí, studentů 
a dospělých se mohou hlásit na 
telefon 731 433 146 nebo na 
e-mail: avolkova@email.cz

Nebojte se, že to nezvládnete. 
Kromě dobrého pocitu pomoci 
potřebným si ještě užijete plno 
legrace a laskomin, stejně jako 
už stovky odvážných koledníků 
za 20 předchozích Tříkrálových 
sbírek (kromě letošního roku, 
kdy koledníci nechodili). Orga-
nizace lednové sbírky se bude 
samozřejmě řídit aktuálními 
platnými hygienickými pravidly.

V letošním roce v omezené 
TS vynesly dary ve 4 poklad-
ničkách celkem 14 685 Kč, jak 
bylo oznámeno v březnových 
Přeštických novinách, a během 
roku mohli dárci přispívat do 
on-line pokladničky, kde byla 

k 30. 4. 2021 uzavřena částka 
9471 Kč. Z těchto darů připadá 
65 % místu organizování sbír-
ky, tj. 15 701 Kč. Pro Stebno, 
obec postiženou tornádem, 
bylo poukázáno 8000 Kč, na 
návštěvy u nemocných starších 
seniorů během roku a s před-
pokládanou částkou vánočních 
návštěv u těchto lidí v Domě 
s pečovatelskou službou, ve 
městě a v dalších zařízeních je 
počítáno se sumou 3306 Kč, 
na příspěvky pro lidi v sociální 
nouzi 2994 Kč a ostatní čin-
nost charity 1401 Kč.

Tříkrálovou sbírku 2022 pak 
chceme zaměřit na pomoc 
stacionáři Kristián, Domo-
vu pokojného stáří Naší Paní 
v Klatovech, kde bylo již 
mnoho klientů z Přeštic, kde 
podobné zařízení stále chybí. 
Dále pak na celoroční péči 
a návštěvy u nemocných seni-
orů, pořádané Farní charitou 
Přeštice.

Přejeme všem čtenářům 
pokojné a radostné prožití 
doby adventní i svátků vánoč-
ních a v novém roce pevné 
zdraví a jen to dobré.

Za Farní charitu Přeštice
Marie Sedláčková
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Šipkové aktuality
Rád bych se s Vámi podělil 

o pár aktualit ze šipek v Přeš-
ticích. Po dlouhé covidové 
pauze jsme opět mohli začít 
hrát ligovou soutěž. Všechny 
tři týmy – „Y“, „Z“ a „X“ ji 
měly skvěle rozehranou. Otáz-
kou ale je, jak nám to, po skoro 
roční pauze, půjde dál.

Tým „Y“, který hraje B ligu, 
před pauzou vedl tabulku. Na 
své skvělé výkony dokázali 
hráči navázat hned v prvním 
zápase, když hráli o udržení 
první příčky a porazili Horaž-
ďovice 11:7. Dále pak porazili 
Hrášky Klatovy 10:8, Úlet Kři-
mice 10:8, Chřestýšovce Plzeň 
14:4 a Sokol Vejprnice 10:8. 
S náskokem 6 bodů se drží na 
čele tabulky před svými sou-
peři. Tým „Z“, který hraje C 
ligu, si také vedl dobře a držel 
si prvenství ve své skupině bez 
jediné prohry. I zde dokázali 
hráči navázat na své úspěchy. 
Výhra na Bolevci Plzeň 14:4 
a ve Strašicích 17:1. Ale..., 
pak přišel náhlý zlom – prohra 
s Poster Guys OKO Plzeň 13:5 
a s Nezvěsticemi 10:8. Dalším 
zápasem bylo derby týmu „Z“ 
s týmem „X“. Ani zde nedo-
kázali hráči prolomit „paní 
smůlu“ a opět prohráli – 11:7. 
Další prohra přišla vzápětí se 
Slováky Plzeň 13:5. Rázem 
se z prvního místa propadli 

na místo čtvrté, kde sice mají 
náskok 5 bodů před pátým, ale 
další prohra by už pro ně neby-
la příznivá.

V průběhu ligy se rozehrál 
i Ligový pohár, kde náš tým 
hrál předkolo. A konečně jsme 
se dočkali výhry. Porazili jsme 
Slováky Plzeň „D“ 21:6 .

Tým „X“, který si držel  
3. příčku, vstoupil do sezóny 
skvěle. Hráči porazili Strašice 
15:3, v dalšim zápase sice pod-
lehli Slovákům Plzeň 11:7, pak 
porazili Vlky Svojšín a Černo-
šín 12:6, Bolevec Plzeň 12:6 
a již ve zmiňovaném derby 
vyhráli 11:7. Zatím jim patří 
třetí místo s náskokem dvou 
bodů před čtvrtým. Chtěl bych 
všem hráčům popřát hodně 
úspěchů a výher v dalších zápa-
sech. Všem našim příznivcům 
moc děkujeme za jejich podpo-
ru a zájem o dění okolo šipek. 
A ještě jedna malá zprávička. 
Ve Spoláku se odehrává šip-
ková Gambrinus liga vyhláše-
ná Unií šipkových organizací. 
Jsem rád, že i v Přešticích se 
našli další příznivci, kteří si ten-
to sport chtějí vyzkoušet. Dali 
jsme dohromady 3 týmy, tak 
jim držte palce, ať se jim daří, 
a ať se „dohází“ co nejdále. 

Za Spolek ŠK BSOD
334 01 Přeštice

Radim Krieglstein

Župní přebory v atletice a plavání
V podzimních 

měsících se kona-
ly župní přebory 
v ATLETICE 
a PLAVÁNÍ. 

Župního přeboru v atletice, kte-
rý se konal 25. 9. 2021 v Kla-
tovech, se zúčastnilo 12 žáků 
a žákyň z oddílu Všestrannosti 
TJ Sokol Přeštice.

Ve svých kategoriích se žáci 
a žákyně umístili takto:

Dorostenky: 
Magdaléna Skálová – 2. místo

Starší žákyně IV:
Eliška Kořánová – 2. místo

Starší žáci IV: 
Václav Mrskoš – 2. místo

Starší žáci III:
Vojtěch Slouka – 1. mís-
to, Martin Skála – 2. místo, 
Martin Mrskoš – 3. místo

Mladší žáci II: 
Štěpán Roháč – 1. místo, 
Martin Fořt – 3. místo

Předškoláci: 
Anna Mahovská – 2. místo

Župního přeboru v plavání, 
který se konal 13. 11. 2021 

v plaveckém bazénu Sušice, 
se zúčastnilo 5 žáků a žákyň 
z oddílu Všestrannosti TJ 
Sokol Přeštice. Soutěžilo se 
v plavání volným stylem a jíz-
dě na tobogánu.

Ve svých kategoriích se žáci 
a žákyně umístili takto:

Starší žákyně III: 
Anna Bryndová – 1. místo 
(plavání), 1. místo (tobogán)

Mladší žákyně I:
Alžběta Bryndová – 3. místo 
(plavání), 3. místo (tobogán)

Starší žáci III:
Martin Skála – 1. místo (pla-
vání), 1. místo (tobogán), 
Martin Mrskoš – 3. místo 
(plavání), 2. místo (tobogán)

Mladší žáci I:
Bohuslav Patočka – 1. místo 
(plavání), 2. místo (tobogán)

Blahopřejeme všem vítězům, 
ale i zúčastněným. Jsme rádi, 
že i v této nelehké době naši 
cvičenci stále aktivně sportují.

sestra Naďa Květoňová
náčelnice pro mládež

TJ Sokol Přeštice

Foto archiv TJ Sokol Přeštice.

Putovní pohár je zpátky
v Přešticích!

O víkendu 2. a 3. října se 
v Přešticích konal již osmý 
ročník basketbalového turnaje 
o Putovní pohár města Přešti-
ce. Turnaje se vedle domácích 
zúčastnili hráči Mostu, Holý-
šova, Stříbra a Rokycan. Turnaj 
byl většinou týmů vnímán jako 
příjemné setkání po covido-
vé době, kdy se loňská sezóna 
nedohrála. Přes chybějící tré-
ninkové zatížení bylo na hrá-
čích vidět plné nasazení a veliká 
chuť pohrát si s míčem. Mužstvo 
Přeštic se na turnaji ukázalo 
v nejlepším možném světle, 
když prošlo celým turnajem bez 
hořkosti porážky. A díky skvě-
lým výkonům mohli hráči Přeš-
tic pozvednout putovní pohár 

pro vítěze. Na druhém místě se 
umístil Baník Most a třetí místo 
obsadil Baník Stříbro. Mužstvo 
Přeštic čekají další zápasy Kraj-
ského přeboru, doufejme, že si 
nadále udrží svoji formu i na 
tato utkání. Příští domácí zápas 
hrají Přeštice 8. ledna proti  
BK Kardio Šťáhlavy, na utkání 
Vás srdečně zveme.

Rádi bychom ještě popřáli 
všem našim příznivcům krás-
né Vánoce a poděkovali městu 
Přeštice a firmám Sazom s.r.o., 
IAC Group s.r.o., Bořík B+B 
elektro s.r.o. a HARVILLA- 
-REALITY s.r.o. za finanční 
podporu v této sezóně.

Petr Brada
za celý oddíl BK Přeštice


