
Jak Vás 
n a p a d l o 
odjet do 
Českoslo-
venska?

To bylo 
tak. Do roku 

1958 u nás vládl král Faj-
sal II., toho při vojenském 
převratu zavraždili. Moci se 
chopil Abdal Karim Kásim, 
vytvořil Iráckou republi-
ku a začal se sbližovat se 
Sovětským svazem. Tím se 
otevřela cesta do socialistic-
kých států. Předtím byl Irák 
se západem a spíše se jezdilo 
do Velké Británie a podobně. 
V roce 1962 vláda vyslala do 

světa mnoho studentů. Roz-
jeli jsme se do různých zemí, 
do Sovětského svazu, do 
Maďarska, Albánie a podob-
ně, a padesát nás bylo vybrá-
no do Československa.
Měl jste stipendium?

Ne. Mně to platila rodina. 
Přijel jsem normálně stu-
dovat, v té době byl ještě 
v Československu Tuzex 
(speciální obchody, kde se 
platilo bony, které se měnily 
za valuty, pozn. red.), tak se 
vždycky vyměnilo deset ang-
lických liber a člověk žil jako 
král.

Co dělali Vaši rodiče?
Maminka se starala o nás děti 

a otec byl obchodník. Z celé 
rodiny jsem já jediný lékař, 
z ostatních sourozenců se stali 
učitelé.
Kdy jste odjel z Iráku?

Přesně 26. října 1962 jsem ode-
šel z domu a 1. listopadu jsem 
dojel do Prahy.  Jel jsem vlakem, 
expresem Istanbul-Praha.
Vlakem?

Ano. I v roce 1968 jsme, tři 
kamarádi, jeli zpátky na ná-
vštěvu do Iráku, a také vlakem. 
To bylo ještě před sovětskou 
okupací.
Takže jste nebyl doma 
sedm let?

Podruhé jsem se vrátil do Irá-
ku až v roce 1998, takže jsem 
nebyl doma třicet let, pro-
tože tam byl převrat. Saddám 
Husajn byl u moci od sedm-
desátých let, tak jsem tam jet 
nechtěl. A naposledy jsem byl 
v Iráku v roce 2013, za celou 
dobu jsem byl doma celkem 
třikrát.
To Vám muselo být teskno.

Kvůli politice to nebylo mož-
né. Příbuzní mi psali, abych 
nejezdil, navíc se nám narodil 
v roce 1966 syn. Takže jsem 
tam ale musel odjet kvůli svat-
bě. V Iráku platí, že se starší 
bratr musí oženit dřív, než 
mladší, jinak je to ostuda. Já 

jsem proto odjel domů, šel za 
strýcem, aby dohodl starším 
bratrům svatbu. Oba dva jsem 
oženil během jednoho měsíce.
Pro Vás ale taky určitě 
vybrali nevěstu.

Měl jsem jí vybranou, to je 
zvyk, ale nedočkala se (smích). 
Tehdy jsem měl už syna, takže 
jsem musel získat asi osmnáct 
razítek, že jsem svobodný. Od 
uličního výboru, od policie, od 
městské rady a tak dále.
Když vypukla irácko-
íránská válka, Vašich pří-
buzných se to nedotklo?

Bratři šli do války, ale přežili to.
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Vážení čtenáři…
Jak jsem slíbil v lednovém 

čísle, hlásím se s informacemi 
o průběhu vybraných projek-
tů. Ještě před tím bych chtěl 
stručně vyhodnotit prvních pár 
týdnů v nové práci na radnici 
(pro funkci jsem uvolněn až 
od února). Jsou tady na mě 
hodní a jsem si jist, že budeme 
schopni efektivně spolupraco-
vat ku prospěchu města a při-
lehlých obcí. Práce hrnoucí 
se ze všech směrů je skutečně 
hodně. Postupujeme podle pri-
orit, ale snažíme se vyřídit vše 
v rozumném čase. 
Výstavba haly pro nový 

provoz IACG je v konečné 
fázi terénních úprav. Pokud 
vím, v této chvíli (druhá polo-
vina února) investor CT Park 
čeká na územní rozhodnutí 
a povolení stavby, aby mohl ve 
stavbě pokračovat. Stavební 
úřad obdržel začátkem února 
stížnost, podle které na stav-
bě neprobíhaly pouze terénní 
úpravy. Kontrola ze strany úřa-
du však tyto obavy vyvrátila. 
Dále jsme byli upozorněni, že 
práce probíhaly také o víken-
du, což je v rozporu s dopo-
ručeními Závěru zjišťovacího 
řízení Ministerstva životního 
prostředí. Investor se za víken-
dové práce omluvil a přislíbil, 
že budou postup prací orga-
nizovat tak, aby neprobíhaly 
o víkendech. Ohledně vlivu 
provozu na životní prostředí 
dopracovává CT Park zprá-
vu s bližšími informacemi. 
Podle všech dostupných 
informací ale předpokládám, 
že dojde k rozptýlení našich 
obav. V každém případě této 
záležitosti věnujeme patřičnou 
pozornost. 
Nadstavba ZUŠ je po 

všech peripetiích těsně před 
kolaudací. Jediným nedoděl-
kem je fasáda, kterou zhotovi-
tel dokončí, jakmile to dovo-
lí počasí. Tato stavba se od 
začátku potýkala s komplika-
cemi a zpožděními, které jsou 
zohledněny v dodatku smlou-
vy a budou finančně kompen-
zovány. 

Náročná rekonstrukce ulice 
Komenského probíhá dle 
plánu. Uvědomujeme si, že 
stavba komplikuje život všem, 
kteří v Komenského bydlí 
nebo podnikají. Tyto dopa-
dy se snažíme minimalizovat 
a občanům vycházíme v rámci 
možností vstříc. Nenechme 
se prosím odradit ome-
zenou schůdností ulice 
a navštěvujme nadále 
své oblíbené provozov-
ny, obchody a restaura-
ce! Uděláme tím pro ně úplně 
nejvíc.

Pokračování na str. 3

Hazard po Přešticku
Vloni lidé prohráli v automatech ve městě skoro 20 milionů korun

Krátce před půlnocí je ve 
městě jako po vymření. Stude-
ný vítr se prohání po náměstí, 
sem tam projede rychle auto 
a hluk se ozývá jenom z ote-
vřených restaurací a heren. 
Hned za sochou Žebračky 
padá matné světlo z lampy 
na nápis BAR 777, oprýs-
kané dveře vrznou a do noci 
vychází mladík. Uvnitř je tep-
lo, lehce zakouřeno a u třech 
blikajících automatů stojí dva 
muži. Z reproduktorů se ozý-
vá rytmické bušení, za pultem 
sleduje obsluha televizi a vál-
ce automatů se otáčejí. Žádný 
zvuk mincí se neozývá.  Pení-
ze jsou z ruky do ruky. Tma-
vovlasý chlapík chvíli nadává, 

pak se zvedne z vysoké židle, 
zaplatí stokorunu a obsluha 
mu zapne další hru. I takovým 
způsobem prohráli vloni lidé 
v Přešticích skoro dvacet mili-
onů korun, do obecní poklad-
ny z toho šlo za loňský rok  
3 026 629 korun. 

„Přijdeme sice o hodně 
peněz, ale město má jiné zájmy 
a bez těchto peněz se obe-
jdeme. Kromě výnosů z této 
činnosti je třeba vzít v úvahu 
problémy, které s hazardními 
hrami souvisí. Mám na mysli 
související kriminalitu, mnoh-
dy velmi těžké sociální, finanč-

ní a existenční důsledky pro 
jedince i celé rodiny,“ říká sta-
rosta Karel Naxera (TOP 09) 
a vlastně tak mluví za celé 
zastupitelstvo, které téměř 
jednohlasně (Jiří Lucák se hla-
sování zdržel) odmítlo změnit 
vyhlášku a hrací automaty ve 
městě opětovně povolit. 

Proč ale automaty v Přeš-
ticích ještě fungují, i když je 
město zakázalo? Vysvětlení 
není jednoduché a je třeba jít 
na Ministerstvo financí. To 
povolilo provoz každého jed-
noho automatu do určité doby. 
Třeba v herně BAR 777 jsou 
povolené do poloviny roku 
2018. Ministerstvo financí 
chce ale rušení hracích auto-

matů urychlit. Do té doby je 
musí město strpět, ledaže by 
podalo správní žalobu. Její 
vyřízení ale trvá velmi dlouho, 
protože automatů jsou v Česku 
desetitisíce. 

Co bude město dělat, dokud 
ministerstvo financí nezasta-
ví rozmach automatů? Vede-
ní se prozatím rozhodlo pro 
důslednou kontrolu. „Chystá-
me společně s městskou policií 
namátkové kontroly a uvidí-
me, co všechno zjistíme. Máme 
dokonce zatím nepodložené 
informace, že jsou tu automa-
ty instalované načerno,“ říká 
místostarosta Marek Krivda. 

V Přešticích žijí i lidé, kteří 
automaty hájí. Například Ivan 
Rybár, který automaty servisu-
je a udržuje v provozu. „Zákaz 
automatů nesníží sociálně pato-
logické jevy,“ píše Rybár v úno-
rovém čísle Přeštických novin. 
Podle něj by mělo o zákazu 
automatů ve městě rozhodnout 
referendum. „Referendum je 
významný mechanismus demo-
kratického rozhodování, ale 
domnívám se, že o hracích 
automatech již bylo rozhodnu-
to s maximální odpovědností. 
Jako zastupitel města automaty 
ve městě odmítám,“ říká Josef 
Falout, který je zároveň předse-
dou kontrolního výboru města. 

Pokračování na str. 3

Cesta do neznáma

Nikdo nehlasuje
pro automaty

Razie v hernách?

VÝZVA 
Mikroregion Přešticko 

připravuje vydání 
publikace 

Staré pohlednice Přeštic 
a okolních obcí. 
Prosíme všechny

obecní úřady a občany 
o zapůjčení 

starých pohlednic
(po naskenování vrátíme) 
nebo zaslání e-mailem 

na adresu:
beljiri@seznam.cz 

Děkujeme.

O masopustu se lidé možná obejdou bez masa, ale bez mobilu ani náhodou. Ani emeritní ředitelka mateřské školy Ivana Kohoutová 
si nenechala ujít veselici a hlavu si při té slávě ozdobila jedinečnou parukou. Kéž by šla vzorem všem žákům a kolegům. Zůstane 
asi tajemstvím, co si s kamarádkou Jaroslavou Dlouhou prohlížejí, dost možná to ale bude selfíčko. Protože selfíčko z přeštického 
masopustu musí mít každá maska.  Další fotografie z průvodu, do kterého se kromě kapely připojilo dobrých dvě stě lidí, najdete na  
www.kzprestice.cz. Všechny masky pospolu pak zvěčnil na poslední straně Přeštických novin fotograf Milan Janoch.

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 19. 3. 2015
od 18.00 hodin
do velkého sálu

KKC Přeštice 
Masarykovo náměstí



Dokončení ze str. 1
Ještě před válkou před rokem 
1977 za mnou pravidelně jez-
dili.  Mě rodiče vyplatili, takže 
jsem nemusel ani na vojnu.  
Nestálo to moc, asi sto liber.
Bratry jste vídal často?

Ano. Dokonce nejmladší bra-
tr chtěl, abych mu tady zařídil 
pobyt. Jenže to by maminka 
nepřežila, kdybychom zůstali 
venku dva. Takže musel domů 
a pak začala válka. Až na mě 
jsou všichni v Iráku. Jsem 
z jedenácti dětí, šest chlapců, 
pět děvčat a já jsem věkem 
uprostřed. Dneska nás ale 
zůstalo jen sedm.  

Čím to, že se Vám Přeš-
tice tak zalíbily? Vy jste 
muslim a Přeštice jsou 
město prasat. Považuje-
te se za muslima?

Považuju se za muslima, ale 
prakticky neplním pilíře islá-
mu. Jsem vlažný muslim. 
Doma jste byl praktikují-
cí muslim? 

Odcházel jsem v devatenác-
ti letech a v té době jsem se 
málem neuměl modlit. Když 
jsem se vracel, tak mi říkali, 
pojď se s námi modlit a já se 
ptal, jak se to dělá? Kdykoliv 
jsem se vrátil, tak to byla velká 
sláva, dělalo se spousty jídla 
a vždycky přišel představený 
komunity a povídá: „Já Ti ani 
ruku nepodám, Ty jsi samé 
vepřové maso a alkohol.“  
Mně to bylo jedno (smích).
Vy jste začal jíst vepřo-
vé maso a pít alkohol až 
tady v Česku?

Ano. I když vlastně první 
pivo jsem vypil už ve vlaku 
z Istanbulu. Byl tam jídelní 
vůz, tak jsem to zkusil. Dal 
jsem si jedno pivo, pak dru-
hé a ono pořád nic. Nic to 
se mnou nedělalo. Ani třetí, 
tak jsem šel spát. V Marián-
ských Lázních jsme začali 
chodit na pivo, ale vepřové 
jsme nejedli.  
Vy jste v té době uměl 
jen arabsky?

Uměl jsem anglicky. Tu jsme 
měli povinnou od páté třídy. 
Jako tady byla ruština, tak my 
měli angličtinu.
Když jste přijel do Čes-
koslovenska, uměl jste 
aspoň něco česky? 

Vůbec. Vždyť jsem ani nevě-
děl pořádně, kam jedu. Kurz 
češtiny jsem dělal v Marián-
ských Lázních. Teprve pak 
jsem začal studovat lékařskou 
fakultu. Na Mariánky nedám 
dopustit, to je opravdu krásné 
město. 

Jak se z Vás stal dětský 
lékař?

To byla náhoda. Manželka 
už dělala pediatrii a já nakonec 
sehnal místo ve Stodě. Tam 
byl ředitel Titus Kolumbi, snad 
Řek, který tu zůstal po vojen-
ském převratu v Řecku. Ten 
mě zlákal na dětské oddělení 
a já u toho zůstal. Mohli jsme 
se doplňovat i se ženou. 
Ve Stodu jste tedy začí-
nal?

Asi v roce 1975. Pak mě pri-
mářka vyhnala na obvod, jak 
se tehdy říkalo přímo do první 
linie. Takže jsem začal v Mer-

klíně, pak Dobřany, Chlumča-
ny. Potom jsem dělal školního 
lékaře a pak normálně v ordi-
naci.
Ale sídlo jste si nakonec 
udělal tady v Přešticích?

Tehdy doktor Šolar poma-
lu končil, chtěl pracovat jen 
dva dny v týdnu, tak jsme se 
vyměnili. On šel do Chlumčan 
a já do Přeštic, to bylo myslím 
v roce 1987. 

Přeštice se Vám líbí nebo 
nelíbí?

Strašně se mi líbí, proto jsem 
tady, jsem taky kanec přeštic-
ký (smích).
A kdy jste koupil dům 
v Přešticích, kde máte 
ordinaci?

Ten mi prodalo město, ale 
bylo to složité. Já měl v době 
privatizace ještě irácký pas 
a jako cizinec jsem nemohl 
koupit nemovitost.
Máte i irácké občanství?

Irácké už ne. Ale mám stále 
irácký pas. To by moje rodi-
na hrozně trpěla, kdybych ho 
neměl. Ale mám samozřejmě 
český, když jsem občan Čes-
ka. A mohl jsem privatizovat. 
Problém byl ale sehnat půjčku, 
protože jsem neměl čím ručit. 
Ale nějako to dopadlo. 
Co dělají Vaše děti? 

Syn je lékařem na plicním 
ve Fakultní nemocnici v Plzni, 
dcera nechtěla o medicíně ani 
slyšet a dělá finanční poraden-
ství. 
Umí arabsky?

Umí možná tak nadávat, ale 
jinak ne. Když byly děti malé 
a chtěl jsem je to učit, tak se na 
mě dívaly a říkaly, to je techtle 
mechtle, copak to je, a utekly. 
Teď toho samy litují.

Hraje se v Iráku solidní 
fotbal?

Určitě. Teď v Asijském po- 
háru v Austrálii skončil  
třetí.
Vím o Vás, že občas cho-
díte na Viktorku. 

Dřív jsem fandil Spartě, 
to se musím přiznat. Ale už 
dlouho jsem fanoušek Vik-
torky. S Pavlem Horváthem 
si tykám, seděli jsme spolu 
na pivu i v Přešticích. Jinak 

v Plzni máme partu, schá-
zíme se v hospodě jednou 
za měsíc, když houká ve 
středu siréna. Dřív nás cho-
dilo i patnáct, teď jsme rádi, 
když se nás sejde pět. Třeba 
s námi chodil Pepík Zik-
mund, bratr toho cestovatele 
nebo profesor Slípka (histo-
log Jaroslav Slípka, pozn. 
red.). Ještě mám druhou 
partu, s tou hraju pravidelně 

v úterý bowling. Jedno úterý 
jdu v Přešticích s vnoučaty 
do pizzerie, druhé úterý na 
bowling v Plzni. 
Umíte lyžovat?

To ne. Léta jsem jezdil na 
hory jako zdravotník od Prefy. 
To jezdili instruktoři jako Jar-
da Treml, Honza Korec, Stan-
da Pergler nebo Jarda Kohout. 
Vždycky mi přivezli lyžáky 
a lyže, a každý rok jsem dostal 
diplom za překonání strachu, 
i když jsem vůbec neuměl jez-
dit.
Vaříte si doma irácká 
jídla?

Dřív jsme vařili, hlavně žena. 
Jedlo se hodně rýže a skopo-
vé, fazole, různé druhy ryb, 
baklažán. Pak mám moc rád 
semínka bamie (ibišek jedlý, 
pozn. red.). Rodiče to vždycky 
v létě sušili, aby měli na zimu 
a mně to posílali sem. Já to 
pak dával do guláše.  Dneska 
si nechám vozit arabská jíd-
la v plechovkách z Německa.  
Ale moje oblíbené jídlo je 
hummus, mletá cizrna.

Vám asi prošly ruka-
ma skoro všechny děti 
v Přešticích...

Dělá mi to radost. Když jed-
nou za měsíc sloužím pohoto-
vost u Svatého Jiří, tak babič-
ky říkají: jé pane doktore, už 

jsme Vás dlouho neviděly. 
A ono to je třeba třicet let, co 
jsem je potkal v Dobřanech. 
Mění se nějak nemoci 
dětí? Dnes a dříve? 

Ani ne. Občas jsou epidemie, 
zápal plic byl letos hodně, ale 
virózy a chřipky jsou stejné.
Takže se nic nemění?

Medicína jde dopředu, to 
jistě. Ale co se mění jsou mat-
ky. Jsou teď strašně chytré. 

Všechno si přečtou na inter-
netu, jenže si přečtou i spous-
tu hloupostí. Moc nerozlišují, 
jestli čtou solidní věci nebo 
nesmysly. Ale chytré jsou 
dost.
Stal se Vám v Přešticích 
nějaký výjimečný pří-
pad?

Jednou mě oklamala jedna 
maminka, taková jednodušší 
žena, sociální případ. Přišla 
s holkou, že je nemocná, že 
čůrá krev. Já hned volal sanit-
ku do Stodu, a tam ta malá 
přiznala, že maminka umyla 
maso a krev dala do moče. To 
jsem pak dostal vynadáno od 
primářky, že příště musí čůrat 
přímo v ordinaci.
Vaše práce Vás určitě 
baví…

Strašně mě baví. Sice ti osm-
desátiletí dědkové, co s nimi 
chodím ve středu na pivo, mi 
říkají cucáku, ale já si to uží-
vám.
Jak dlouho v Přešticích 
ještě vydržíte?

Já bych chtěl zůstat v kon-
taktu. Ale nevím, jak dlou-
ho mě ještě šéfová zaměstná  
(MUDr. Štěpánka Mikuto-
vá, pozn. red.)  Taky jsem jí 
zaměstnával čtyři roky, tak 
snad mě tu ještě chvíli nechá 
(smích). 

Rozhovor vedl
¼ubomír Smatana

člen redakční rady PN
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Jsem taky přeštický kanec Městský kamerový dohlížecí 
systém v Přešticích  
Tel. 725 726 549

Mohamed Hassan Abdul Alridha (71) se narodil 
ve městě Shamiya v jižním Iráku. Pochází z jede-
nácti dětí, do Československa přijel vlakem 
z Istanbulu v listopadu 1962 a česky se začal 
učit v Mariánských Lázních. Vystudoval Lékař-
skou fakultu UK, po získání atestace z dětského 
lékařství působil nejdříve ve Stodu, poté v Dob-
řanech, Chlumčanech a v Přešticích. Je vdovec, 
se ženou Martou vychovali dvě děti. Střídavě 
bydlí v Plzni a v Přešticích.

Když zahouká siréna

Začátky v okrese
na jihu

Budování městského kame-
rového dohlížecího systému 
(dále MKDS) bylo v Přešti-
cích započato v první polovině 
roku 2012, po poskytnutí úče-
lové dotace Plzeňským krajem 
z projektu Bezpečný kraj, kdy 
samotná smlouva byla pode-
psána v říjnu 2011. Zastupi-
telstvem města Přeštice byla 
schválena v prosinci 2011 za 
účelem zvýšení bezpečnosti 
občanů, prevence kriminality 
a jejího potírání a dohlížení 
na veřejný pořádek. To vše 
na veřejných prostranstvích 
v pozorovaných částech měs-
ta. První etapa byla dodána 
firmou SUPTel Plzeň, která 
předala dne 9. 7. 2012 řídicí 
a vyhodnocovací pracoviště 
městské policii a Policii ČR 
a byl spuštěn  zkušební provoz. 
Přenos videosignálu a ovládání 
kamer je uskutečněno pomo-
cí optických kabelů. Kame-
ry byly umístěny na prvních  
čtyřech bodech – 2x na Masa-
rykově nám., 2x na křižovat-
kách na Tř. 1. máje.

Projekt pokračoval i v druhé 
polovině roku 2012, kdy byly 
opakovaně poskytnuty pro-
středky z dotačního programu 
Plzeňského kraje a MKDS se 
rozšířil o 6 kamerových bodů 
– ul. Mlýnská, Hlávkova, Hav-
líčkovo nám., Nepomucká, Na 
Jordáně a v Městském parku 
ul. Rybova. Druhá etapa byla 
firmou SUPTel dokončena 
v první polovině roku 2013.

Dále projekt pokračoval  
třetí etapou v první polovině 
roku 2014, kdy byl po poskyt-
nutí prostředků z dotačního 
programu Plzeňského kra-
je MKDS rozšířen firmou  
SUPTel o další 2 kamerové bo-
dy – v ul. Husova a V Brance.

MKDS je využíván ze strany 
obou policií pro přestupkové 
i trestní řízení jak k odhale-
ní podezřelých pachatelů tak 
i jako samotný důkazní pro-
středek. Za období 30 měsíců, 
kdy je ve městě nainstalován, 
byl nápomocen nejméně v 81 
případech (pachatelé tr. činů, 
dopravní nehody, hledané 
osoby…) a z celkového počtu 
přestupků je více než polovina 
odhalena, zdokumentována 
a objasněna díky neustálému 
rozšiřování kamerových bodů 
MKDS a jejich využívání obě-
ma složkami policií. Zazname-
nané přestupky MKDS by se 
pravděpodobně nikdy odhalit 
nepodařilo a zároveň zázna-
my slouží jako hodnověrný 

důkazní prostředek. MKDS 
se osvědčil a je významným 
pomocníkem v boji proti 
kriminalitě a zajišťování veřej-
ného pořádku. Toto kvitova-
lo i vedení města a rozšířilo 
MKDS ve čtvrté etapě o další 
kamerový bod v ul. Hlávkova 
u hřbitova, který bude spuštěn 
počátkem roku 2015. 

Občané a návštěvníci měs-
ta jsou na přítomnost MKDS 
upozorněni informačními ta-
bulkami, které jsou rozmístě-
ny při vjezdech do města a na 
frekventovaných místech měs-
ta, dále vyvěšením na webo-
vých stránkách města a Minis-
terstva vnitra. Data a výstupy 
z MKDS nelze poskytnout 
fyzické ani právnické osobě. 
Veškerá data jsou určena pou-
ze pro potřeby trestního nebo 
přestupkového řízení, případ-
ně slouží jako dokumentace 
vedoucí k objasnění skuteč-
ností v případě podezření ze 
spáchání přestupku, správního 
deliktu nebo trestného činu. 
MP může tyto údaje poskyt-
nout Policii ČR, orgánům obce 
a dalším orgánům, je-li to nut-
né k plnění jejich úkolů (soudy, 
přestupkové komise, jiné správ-
ní orgány). Takto je oprávněna 
poskytovat údaje i PČR.

Z důvodu dalšího možného 
rozšíření MKDS pomocí dota-
cí v rámci Programu prevence 
kriminality proběhla v měsíci 
lednu 2015 v Přešticích anke-
ta. Tato byla realizována elek-
tronickou formou průzkumu 
zpřístupněnou přes webový 
portál města Přeštice, formou 
oslovení a dotazování občanů 
a návštěvníků města Přešti-
ce přímo v ulicích a formou 
dobrovolné ankety, která byla 
umístěna v prostorách ZŠ, 
MŠ, v budovách MěÚ, KKC 
a městské knihovny. Ankety 
se zúčastnilo 263 respondentů, 
s jejichž pomocí se podařilo 
objektivně zjistit, do jaké míry 
se občané a návštěvníci měs-
ta Přeštice zde cítí bezpečně  
a zda podporují další rozšíření 
kamerového systému.

Vyhodnocení ankety

Výsledky průzkumu ukázaly, že záměr města Přeštice dále roz-
šiřovat městský kamerový dohledový systém je občanskou veřej-
ností vnímán pozitivně.                                   Bc. Pavel Hošťálek

vedoucí strážník

První pivo ve vlaku

Moudré matky



Dne 31. 3. 2015 uplyne deva-
desát let od úmrtí přeštického 
rodáka Matěje Šmída. Při této 
příležitosti vzpomínáme na 
jeho bohatý umělecký život 
a tvorbu v hrnčířství. Svou 
prací se proslavil i na význam-
ných výstavách. Především 
můžeme připomenout výsta-
vu v Paříži a zejména v Praze 
v roce 1891, kde vystavoval 

mimo jiné 
i hlině-
ný džbán 
o obsahu 
300 litrů 
a pálený 
v jednom 
kusu.

D a l š í 
o s o b -
ní údaje 
o Matě-

ji Šmídovi včetně hliněných 
výrobků jsou vystaveny 
v Domě historie Přešticka.  
K jeho životopisu vyšly články 
v souboru Osobnosti Přešticka 
v roce 1994, ve sborníku Pod 
Zelenou Horou z února 1937 č. 
6 ročník V. a v témže časopisu 
č. 1/1999, dále v časopisu Poli-
tický okres Přeštický vydaném 
v roce 1906 a v časopisu Kera-
mika a sklo číslo 1/2001.

Sepsala Milada Chudlařská, 
roz. Šmídová, 

vnučka Matěje Šmída

VÝROČÍ (únor)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

84 let 
Anna JANČÍKOVÁ

83 let 
Václav SKÁLA

Jiřina HRUBÁ (Žerovice)
Marie JÍLKOVÁ (Žerovice)

86 let 
Marie BOUŘILOVÁ (Žerovice)

Jaroslav BĚL (Skočice)

81 let 
Karel KLIČKA

Danuše BRABCOVÁ

88 let 
Jiřina KAŠPAROVÁ
Jaroslav STEHLÍK
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

(1933)
(1936)
(1948)
(1943) – Skočice
(1936)
(1931)
(1951)
(1955)

ÚMRTÍ (leden)

Milena MRKVIČKOVÁ                      

Marie DVOŘÁKOVÁ 

Longin Alfred BRÜCKL   

Václav TYKVART 

Stanislav KASL 

Ludmila HOMOLKOVÁ

Marie SCHEJBALOVÁ

Marta ČERMÁKOVÁ               

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

ZLATÁ SVATBA manželů JESLÍNKOVÝCH

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

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ k 93. narozeninám

NOVINKA V PRODEJI 

Omluva redakce
V minulém čísle PN byla pod fotem hokejového mužstva 

z roku 1957 chybně uvedena jména dvou hráčů: místo Braňka 
pan Maňha (býval řidičem autobusu ČSAD), a ne Potrůček, ale 
pan K. Potůček (učitel, později ředitel školy v Přešticích – jeho 
otec měl truhlářství „Na Rajčůru“). Omlouvám se!   Petr Blažek

Ve druhé polovině měsíce 
ledna  oslavila 80. narozeniny 
paní Marie Platlová a na 
začátku měsíce února oslavila  
80. narozeniny paní Blažena 
Bouřilová.

Dne 8. února oslavila  
85. narozeniny paní Marie 
Petrášová ze Zastávky.

Dne 11. února oslavila své úctyhodné  
93. narozeniny paní

Marie Levorová
z Přeštic. Paní Levorová má za sebou dlou-

hý hodnotný život plný obětavé práce pro své 
nejbližší, kteří jí za její lásku a péči vyjadřují 
veliké poděkování a snaží se jí dnes také její 
lásku a péči splácet.

Dne 30. ledna uplynulo 50 let, kdy si 
v Přešticích řekli své ANO manželé 

Josef a Pavla Jeslínkovi

z Přeštic. Při příležitosti tohoto krásné-
ho výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, 
manželé Jeslínkovi, přejeme hodně krás-
ných společně prožitých chvil, ať Vás neo-
pouští radost ze života, smysl pro humor 
a ať je Váš vztah stále naplněn přátelstvím 
a láskou. 

Vzpomínka na Matěje 
Šmída, nar. 14. 3. 1849

Džbán nese reliéf mecená-
še Josefa Hlávky, který byl 
velkým odběratelem Šmídovy 
keramiky. Jde o dlouhodobou 
zápůjčku do muzejní expozice 
z fondu národopisného oddě-
lení Západočeského muzea 
v Plzni. 

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

Dokončení ze str. 1
Dovolím si učinit ještě pár 

poznámek k Reprezentač-
nímu plesu města. Touto 
akcí chceme nastartovat tradi-
ci a nasadit příslovečnou laťku. 
Plesy totiž mohou mít a mají 
různou podobu a úroveň. Jde 
nám o to, aby náš ples byl 
opravdu přiměřeně reprezen-
tační. Nemáme tím na mysli 
pouze oděv účastníků, ale pře-

devším úroveň poskytovaných 
služeb, zejména občerstvení. 
Po této stránce nabídneme 
delikatesy přeštické gastro-
nomie s obsluhou na patřič-
né úrovni.  Už jsme oslovili 
místní podnikatele a věřím, že 
budete příjemně překvapeni.  

Děkuji za pozornost a přeji 
hodně štěstí ve všem, do čeho 
se pustíte!          Marek Krivda

místostarosta

Dokončení ze str. 1

Syn Ivana Rybára Martin 
upozorňuje ale na to, že maji-
telé automatů jsou vynalézaví. 
Již v minulosti se opakovaně 
ukázalo, že vidina velkých zis-
ků z provozování hazardních 
her inspiruje zainteresované 
subjekty k obcházení zákona. 
„Na ně se vyhláška nevztahu-
je,“ píše Rybár a má na mys-
li třeba tzv. kvízomaty. Ty se 
tváří jako automaty na vědo-
mostní soutěž, protože kaž-
dý hráč musí před zahájením 
hazardní hry odpovědět na 
poznávací otázku. Automat se 
třeba zeptá: kolik oříšků měla 
Popelka. Když hráč správně 
odpoví, automat roztočí vál-
ce s hruškami a jablky a hráč 
může zase hrát a majitel zase 
vydělávat. 

„Zákazem se nic nevyřeší, 
automaty se budou provozovat 
nelegálně a město letos přijde 

o necelé tři miliony korun do 
rozpočtu,“ říká Martin Rybár 
a navrhuje povolit alespoň 
omezený počet heren. „Nic 
takového zatím neplánujeme,“ 
odpovídá rezolutně místosta-
rosta Marek Krivda.

Velmi radikálně k tomu při-
stupuje i náměstek ministra 
financí Ondřej Závodský. Ten 
považuje kvízomaty za „pře-
vlečené hrací automaty“ a jeho 
úřad vloni kvůli provozování 
kvízomatů na padesáti místech 
v zemi podal trestní oznámení. 
Letos v lednu už specializova-
ný Finanční úřad v této souvis-
losti udělil historicky nejvyšší 
pokutu 9,75 milionu korun. 
„Budeme postupovat důrazně, 
ve spolupráci s městskou poli-
cií i finančním úřadem. Přešti-
ce nebudou městem hazardu,“ 
říká starosta Karel Naxera.               

redakce

Hazard po Přešticku

Nové finty a Popelka

Pokuty za automaty

Karneval
Páteční odpoledne zaplni-

ly velký sál „hotelu“ různé 
pohádkové postavičky, pro-
středím vznešeně kráčely prin-
cezny, svého soka vyhlíželi 
rytíři, piráti a kovbojové, pro-
stě sálem se pohybovaly desít-
ky masek. Vypukl velký maš-
karní karneval dětí ze všech 
oddělení školní družiny přeš-
tické školy Josefa Hlávky.

„Je tady přes sto dvacet dětí, 
velký počet hezkých masek. Až 
nás to trochu zaskočilo a byl 
problém vybrat ty nejlep-
ší. A je dobře, že ne všechny 
masky jsou z půjčovny, ale na 
jejich přípravě že se podílely 
maminky či babičky,“ povída-

la s pohledem upřeným do sálu 
Helena Macháčková. „Soutěž 
o nejlepší masku byla jen jed-
nou z mnoha. Děti tancovaly 
o ceny, drobné odměny mohly 
získat i v dalších sportovních 
soutěžích. Většina cen byly 
sladkosti.“ Také si pochva-
lovala výbornou spolupráci 
s KKC, kdy ředitelka Martina 
Míšková zdarma zapůjčila sál, 
DDM prostřednictvím ředi-
telky Blanky Zezulové zajis-
til odměny. Celé odpoledne 
plné tance a her moderovala 
Míša Culková. „Všem tímto 
za pomoc moc děkujeme,“ 
zakončila povídání. 

(šat)

Rekonstrukce ulice 
Komenského
Rozsah prací je od křižovatky 

ulic Komenského x Husova až 
po napojení ulice Komenského 
a části Masarykova náměstí na 
státní silnici I/27 Plzeň-Klato-
vy. V únorových dnech pro-
bíhala výměna vodovodního 
řadu včetně přípojek a výměna 
kanalizačních přípojek. Příz-
nivé klimatické podmínky 
nenarušují průběh prací.

Text a foto Dušan Rada
Foto z právě probíhající 

investiční akce města.

20 milionů korun
– tolik peněz vloni 
prohráli lidé v Přešti-
cích

3 026 629 korun
– tolik utržilo město 
v loňském roce

33 – počet hracích 
automatů ve městě
215 – počet obyvatel 
Přeštic na jeden hrací 
automat
18 000 – počet oby-
vatel na jeden hrací 
automat ve Francii

Ráda bych poděkovala 
Pohřební službě Všetečka, 
konkrétně paní Soně Černé, 
za velmi vstřícné a citlivé jed-
nání v souvislosti s úmrtím 
mojí milované maminky, paní 
Anny Čivišové z Přeštic.
A. Tykvartová, dcera, Přeštice

PODĚKOVÁNÍ

turistický štítek
cena 35 Kč
zakoupíte v Turistickém 
informačním centru



březen 2015 
 5. 3. 2015
Vítání jara, Taneční obor
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC 
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
 7. 3. 2015
Motobál
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: hostinec Horušany
Pořadatel: Motopřátelé P-J
 10. 3. 2015
Akademie aktivního
seniora
Humorné povídání s Marií 
Formáčkovou a zdravé a lev-
né vaření s Italem A. Andrei.
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice, 
město Přeštice
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč
 13. 3. 2015
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: MAS Aktivios
Místo konání: malý sál KKC
 17. 3. 2015
Veřejné fórum města 
Přeštice
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Zdravé město Přeštice
 19. až 31. 3. 2015
J. J. Ryba v roli pedagoga
Výstava
 19. 3. 2015
Vernisáž výstavy
Čas konání: 16.30 hodin
Místo konání: ZŠ J. Hlávky 
Přeštice
Pořadatel: ZŠ J. Hlávky Přeštice
 21. 3. 2015
7. burza dětského odívání
Místo konání: Spolkový dům 
Přeštice
Pořadatel: Sdružení rodičů při 
MŠ Gagarinova
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Obec baráčníků hodnotila 
svoji činnost v roce 2014

Dne 17. 1. 2015 Baráčníci 
pod Ticholovcem v Přešticích 
měli svou baráčnickou výroční 
schůzi. Sešli se zde baráčníci 
nejen přeštičtí, ale přijeli nás 
podpořit baráčníci obcí XII. 
Župy J. S. Koziny z Plzně, Sta-
rého Plzence, Stráže u Tacho-
va a další. Rovněž zástupce 
Svazu tělesně postižených pan 
Josef Šobr je každoročním 
hostem v naší obci, protože 
různé akce jsou provázané 
mezi oběma spolky. Na tuto 
akci byli také pozváni zástupci 
MěÚ Přeštice, jak pan staros-
ta, tak i pan místostarosta. Je 
škoda, že se nemohli zúčast-
nit, tak jak tomu bylo zvy-
kem v minulých letech. Byli 
bychom je rádi uvítali mezi 
sebou a seznámili je s tím, co 
děláme, co se nám povedlo. 
Oslava proběhla v prostorách 
hotelu Sport. Po vyčerpání 
bodů programu se rozproudila 
živá debata, podávalo se občer-
stvení, které připravily naše 

tety, za což jim patří poděko-
vání. Poté proběhlo losování 
tomboly. Chtěla bych tímto 
poděkovat našim sponzo-
rům, díky nimž byla tombola  
opravdu bohatá, a to: Ideax 
Skočice Váca, Tomáš Aulík, 
Michal Hodan, Tykal a Tyka-
lová oděvy, ZD Příchovice,  
J. Baxová Cukrárna V Háječ-
ku, Elastoform, Volfová odě-
vy, M. Černý instalatérství, 
Monika Česáková Levný 
textil, V. Tichota truhlárna,  
J. Janoušek Labužník, M. Vla- 
dařová Lékárna V Husovce, 
D+D brusné nářadí Střížov, 
Karel Švarc, Řeznictví Gruszka. 
Na závěr bych ráda pozvala ty, 
kteří by chtěli s námi pracovat 
na udržování starých zvyků 
a chtěli by poznat podstatu 
baráčnictva. Scházíme se kaž-
dou druhou středu v měsíci od 
18.00 hodin ve velké klubovně 
hotelu Sport. Přijďte, rádi Vás 
všechny uvítáme.          Syndik

Marie Jančárová

ZO ČZS Přeštice
Dne 31. ledna 2015 hodnotili 

přeštičtí zahrádkáři činnost za 
rok 2014 v restauraci hotelu 
Sport, jehož sál již začíná být 
pro jejich členskou základnu 
malý. Spolek má již 120 čle-
nů a stále se rozrůstá o nové 
mladé zájemce. Předseda Ing. 
Jan Kovářík ve svém projevu 
zhodnotil práci za minulý rok. 
Poděkoval městu Přeštice za 
jeho podporu, ať poskytnutím 
dotace na činnost, tak i umož-
něním pořádání výstavy ovo-
ce, zeleniny, květin a suchých 
plodů v přízemním bezbarié-
rovém sále KKC s vchodem 
z Jungmannovy ulice. Občané 
zde měli možnost seznámit se 
se sortimentem všech plodin, 
které zahrádkáři pěstují. S no-
vými druhy rezistentních odrůd 
ovoce a s možností nákupu 
sadbových brambor z Euro-
plantu Šumava, které byly 
také vystaveny včetně jejich 
použití. O výstavu byl velký 
zájem, hlavně ze školek a dětí 
ze ZŠ Přeštice, které ochut-
návaly nabízený mošt, který 
bylo možno i levně nakoupit. 
Zahrádkáři každoročně moštu-
jí od září do listopadu ve své 
moštárně ve Strachově ulici. 
Loni byla velká úroda ovoce 

a tím pádem byl i velký zájem 
o moštování, vymoštovalo se 
19 tun ovoce. Zahrádkáři jsou 
nejen samozásobitelé ovocem 
a zeleninou, ale své přebytky 
nabízejí v prodejně př. Bořila 
v Rybově ulici v Přešticích.

Předseda se zúčastňuje 
jednání na okresní, krajské 
i republikové úrovni Českého 
zahrádkářského svazu Praha 
a poznatky z těchto úrovní 
přednáší členské základně.

Zahrádkáři přispívají k zlep-
šování životního prostředí 
a údržbě zeleně ve svém okolí. 
Na svých členských schůzích 
se dále vzdělávají v použí-
vání ekologických přípravků 
k postřiku a hnojení plodin 
a zeleně. Získávají poznatky 
o nových rezistentních odrů-
dách ovoce i o přestavbě sta-
rých zahrad na moderní okras-
nou zahradu pro potěchu oka 
i odpočinek. Jako odměnu za 
práci se pak mohou bezplatně 
zúčastnit zájezdů na zahrád-
kářské výstavy do Českých 
Budějovic a Litoměřic. Spol-
kový život a získané poznatky 
lákají do našich řad stále nové, 
hlavně mladé členy.

Ing. Jan Kovářík
Předseda ZO ČZS Přeštice

Ulice V Brance 
(Přeštice pod kostelem)

Občanům bydlícím v této 
lokalitě zajisté není příjemné, 
že tato „problémová ulice“ 
byla pojmenována procházejí-
cími občany ,,ULICE HOVEN 
a SAIGON“. V zářijových 
Přeštických novinách v roce 
2014 jsem předčasně poděko-
vala tajemnici MěÚ Přeštice 
za instalaci kamery. Patriot-
ka, dokonale znalá místních 
poměrů, vzhledem k tomu, 
že na radnici je na své pozi-
ci již čtvrté volební období 
a její slova mají velkou váhu, 
přislíbila, že dlouhodobý pro-
blém bude již konečně vyře-
šen. Veškerá předcházející 
jednání končila pouze sliby. 
Těsně před Vánocemi jsem se 
od nového zastupitele dozvě-
děla, že kamerový systém do 
naší ulice nebyl předmětem 
jednání ani nových zastupi-
telů. ,,NEODKLÁDEJ, CO 
JSI SLÍBIL! Rozhodla jsem 
se navštívit nového starostu 

a vše s ním projednat a sezná-
mit ho s devastací majetku, 
krádežemi a znečišťováním 
ulice. A ejhle, nápisy na 
nemovitostech začaly při-
bývat. Slušní lidé se obvyk-
le musí za svou věc poprat. 
Pokud člověk chce, aby druzí 
respektovali jeho práva, musí 
se o ně hlásit. Představa, že 
pravda a láska zvítězí nad lží 
a nenávistí je v nedohlednu. 
Ne vždy se jednotlivci poda-
ří prorazit ke zdárnému cíli, 
aby zabránil devastaci sou-
kromého i městského majet-
ku. Pevně věřím, že nové 
zastupitelstvo v souvislosti 
s rekonstrukcí sportovního 
areálu KČT bude nápomocno 
čistotu této přístupové ulice 
k relaxačnímu místu vyře-
šit městskou vyhláškou, a to 
pokutováním nepřizpůsobi-
vých občanů. 

Obyvatelka problémové ulice  
Ing. Marie Heralová

Vracíme Zelené Hoře duši 
- inaugurační slavnost

V rámci zahájení regionální 
linie Plzně, coby Evropského 
hlavního města kultury 2015 
pro celý Plzeňský kraj, proběh-
ne přímo na zámku Zelená Hora 
jedinečná akce. Do interiéru 
tamního dosud pustého kostela 
se při ní navrátí i socha Madony 
Zelenohorské, předtím dotýká-
na svým vídeňským originálem. 
Celou akci doprovodí vystou-
pení mezzosopranistky Edity 
Adlerové „AVE MARIA“, na 
návštěvníky pak čeká několik 
dalších překvapení. Chcete-li 

být také u toho, vstupenky 
v omezeném množství jsou 
k dispozici v informačních cen-
trech Nepomuk, Spálené Poříčí, 
Žinkovy a Přeštice, v Plzni pak 
v Restauraci U Karlů, Sušic- 
ká 31 (po-pá 9.30-14.15 hodin). 
Na dobírku se dají objednat 
přes e-mail.

Termín inaugurační slav-
nosti pátek 3. července 2015 
od 18.30 hodin. Vstupné  
150 Kč/osobu. Pořádá Mik-
roregion Nepomucko, info-
centrum@spaleneporici.cz

Vzkaz obyvatelům ulice V Brance
Kamera sledující tuto pro-

blémovou ulici skutečně 
bude, resp. budou ji sledovat 
kamery dvě. Jedna ze spodní 
části od KČT a druhá shora. 
Tato druhá kamera skutečně 
v původním plánu další etapy 
rozvoje městského kamero-
vého dohledového systému 
nebyla, na moji osobní žádost 
však členové rady města uzna-
li potřebnost dohledu právě 
v této ulici a kamera byla do 
letošní etapy doplněna. O tom 

paní Ing. Marii Heralovou 
informoval osobně vedoucí 
projektu kamerového systé-
mu pan Josef Kasl, a to včetně 
předpokládaného časového 
harmonogramu projektu. Ten 
však bude podle poslední 
zprávy vedoucího projektu 
zkrácen, takže druhé kamery 
by se obyvatelé ulice V Bran-
ce měli dočkat nejpozději do 
dvou měsíců.

Eva Česáková
tajemnice MěÚ Přeštice

Startuje VIII. ročník
vlastivědného sborníku 

Obsah prvního letošního čís-
la vlastivědného sborníku Pod 
Zelenou Horou je více než 
pestrý. Medailonky osobností 
přibližují jednak ak. socha-
ře Jaroslava Podmola, auto-
ra sousoší našich „přeštíků“, 
a jednak bývalého správce 
přeštické elektrárny Milosla-
va Kratochvíla, člověka, „bez 
kterého bychom si nerozsvíti-
li“. Povídáním o naučné stezce 
Čertovo břemeno pokračuje 
loňský seriál roku a začíná 
nový, nazvaný „Okno do archi-
vu“. Školskou tématiku tento-
krát zastupuje „Nahlédnutí do 
minulosti školy v Řenčích“. 
Přešticko se dále ještě objevuje 
ve zmínce o archeologických 
nálezech na Lukavicku, v upo-

zornění na málo známá karto-
grafická vyobrazení v digitál-
ním repozitáři mapové sbírky 
Geografické knihovny PřF UK 
v Praze a v příspěvku o histo-
rickém pokladu, nalezeném 
v lednu tohoto roku v Přícho-
vicích. Nepomučtí ve sborníku 
informují především o počinu, 
kterým se v rámci akcí regi-
onální linie projektu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 
snaží o navrácení kopie sochy 
P. Marie Zelenohorské do pus-
tého kostela na zámku Zelená 
Hora, jako jeho symbolické, 
po léta ztracené duše. A do 
rubriky Zrcadlo místní kultury 
byla zařazena mladá přeštická 
výtvarnice Hana Süssová. 

Věra Kokošková

Přestaňme honit vodu 
Přeštice v rámci projektu 

„Zdravé město“ již několik let 
spolupracují s katedrou mana-
gementu krajiny Jindřichův 
Hradec – jmenovitě s RNDr. 
Oldřichem Syrovátkou. Hlav-
ním tématem je připravovat 
v povodí vodárenského toku 
Úhlava taková opatření, která 
zadrží vodu v krajině, omezí 
plachy ornice a přispějí tak ke 
kvalitě vody v řece. Jedná se 
přirozeně o společný zájem 
správce povodí i obcí trpících 
povodněmi včetně Plzně, která 
vodu z Úhlavy pije. Jednodu-
še řečeno – Přeštice nevyřeší 
problém povodní tím, že vodu 
poženou směr Lukavice. Plzeň 
nevyřeší kvalitu svého zdroje 
pitné vody instalací neskuteč-
ně drahých filtrů a změkčová-
ním nedodržitelných norem, 
správce toku nevyřeší prů-
chodnost koryt nekonečným 
bagrováním usazenin prou-
dících z polí po každé prud-
ší přepršce. Všechny musí 
eminentně zajímat co, proč 
a jak do Úhlavy stéká. Povodí 
Vltavy a město Plzeň jsou tedy 
logicky součástí projektu, kte-
rý výrazně podporuje součas-
né vedení přeštické radnice. 
Minulý měsíc svolal starosta 
pracovní schůzku s hlavními 
farmáři v okolí města, tj. Pro-
klasem a Lukrenou. Přes před-
pokládanou rozdílnost názorů 
zejména v otázce únosné míry 
půdní eroze ji všichni zúčast-
nění považují za smysluplné 
zahájení dlouhodobé spoluprá-
ce na půdorysu město Přeštice, 
Povodí Vltavy, město Plzeň, 
farmáři. Uveďme konkrétní 
příklad, dokumentovaný dvě-
ma snímky. První zachycuje 
Žerovický potok mezi Přeštice-
mi a lukavickou rozvodnou ve 
stavu desítky let zanedbaném. 

Druhý snímek téhož potoka 
je z úseku mezi silnicemi na 
Horní (Plzeň) a Dolní Lukavi-
ci, kde již Povodí Vltavy pro-
vedlo údržbu porostů a koryta. 
Následovat bude travní pruh 
na lukavickém břehu, tůňky 
a zeleň na přeštickém břehu. 
Rozumný rybář, myslivec, 
vodohospodář i krajinář musí 
zajásat. Obyvatelé přilehlé 
obytné zóny budou mít krás-
nou příležitost k procházce 
„za humna“. Farmář de facto 
o nic nepřijde, neboť pola-
ření na plachy zamokřeném 
pásu podél potoka je jenom 
o dotacích, v dané souvislos-
ti nepochopitelných a trvale 
neudržitelných. Takovýto pří-
klad je snad hoden setrvalého 
následování. Ještě si dovolím 
neskromně připomenout, že se 
jedná pouze o oprášení kon-
ceptu, přijatého na můj návrh 
zastupitelstvem po povodni 
v r. 2002. Jeho těžiště je právě 
ve zklidňování povodňových 
situací podobnými opatření-
mi a rozlivem do zátopového 
území. Podrobný popis histo-
rie a stavu protipovodňových 
opatření v Přešticích přinese 
některé příští vydání.

Mgr. Stanislav Duchek

 23. a 24. 3. 2015
Akademie aktivního
seniora
Zdravotní a nápravné cvi-
čení. Cvičení s pomůckami. 
Čas konání: 9.00-11.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, město 
Přeštice
Vstupné: zdarma
 23. 3. 2015
Vynášení Moreny
Čas konání: 13.30 hodin
Pořadatel: ZŠ Josefa Hlávky 
– družina
 24. 3. 2015
Cesta finančním živo-
tem – junioři
Hra nejen o financích, která 
zábavnou a poučnou formou 
provede mladé základními pra-
vidly finančního úspěchu.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál 
KKC
Vstupné: zdarma
 26. 3. 2015
7 trpaslíků
Čas konání: 13.30 hodin
Odpolední promítání
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 20 Kč
 27. 3. 2015
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
 29. 3. 2015
Jarní klání
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: Junák Přeštice
 31. 3. 2015
Cestování 
s Jirkou Kolbabou 
Piráti z Karibiku I – severní 
Antily 
Čas konání: 19.00 hodin
Cestopisná přednáška
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
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57 Kč
včetně dopravy

Osobnost města Přeštice za rok 2014
Vážení čtenáři Přeštických novin, s politováním Vám oznamujeme, že anketa Hledáme osob-

nost města Přeštice se nesetkala s očekávaným úspěchem a proto byla zrušena. Do ankety se 
zapojilo velmi málo čtenářů Přeštických novin a do KKC Přeštice bylo doručeno pouze něko-
lik nominací. Jejich počet nedosáhl požadovaných osmi nominantů. Z tohoto důvodu bude 
anketa nově vyhlášena při jiné významné akci města Přeštice. O jejím vyhlášení Vás budeme 
informovat.                                                                                                                             (red)

Příjemné sobotní odpoledne
Chtěla bych poděkovat za 

příjemnou sobotu 7. 2. 2015, 
kdy byla v KKC připravena 
kreativní dílna pro děti. Kaž-
dé dítě si mohlo vyrobit svo-
ji masku. Poděkování patří 
dvěma lektorkám, které měly 
připravené krásné masky, kte-
ré si mohly děti vystřihnout 
a ozdobit. A nebo si mohl 
každý udělat svoji masku. 
Pak následoval asi hodinový 
program s hudebním sklada-

telem a zpěvákem  Jaroslavem 
Uhlířem. Ten dokázal hned od 
začátku rozezpívat sál. Zpí-
valo se o zvířátkách, kdy děti 
hned využily masek. I přes-
tože účast nebyla moc velká, 
ten, kdo se zúčastnil, si to moc 
užil (malí i velcí). Poděkování 
patří ředitelce KKC Martině 
Míškové i dvěma lektorkám. 
Ještě více takových kreativ-
ních sobot!        

Jana Šmatová

Přeštický COPR přes zimu nezahálel
Po ukončení podzimní sezony se členové cyklistického oddí-

lu věnovali i dalším sportovním aktivitám. Několikrát jsme se 
vydali na turistický pochod do okolí Přeštic, například na Lužan-
skou horu „Taneček“ nebo výšlap na vrch Ticholovec a k lesní 
kapli u sv. Vojtěcha. Na Nový rok nemohla chybět novoroční 
vyjížďka. V lednu se většina členů oddílu s rodinami zúčastnila 
zimního soustředění na Zadově. Zde jsme většinu času věnovali 
ježdění na běžkách. Nechyběl ani výlet na Klostermannovu ská-
lu či večerní bojovka s nočním bobováním. Na konci ledna se 
několik členů vydalo podpořit českou reprezentaci do Tábora na 
mistrovství světa v cyklokrosu. Do začátku sezony využíváme 
každou sobotu k tréninku v hale včetně spinningu, kde děti nabí-
rají fyzickou kondici. Začátek nové sezony nás čeká 22. 3. na 
Pražském poháru a 28. 3. v Dýšiné, kde začíná 1. závod Becker 
cupu časovkou.                                                           Jiří Kroupa

COPR Přeštice

Dovolujeme si Vás upozor-
nit na novou službu, kterou 
nabízí „Mikroškolka Přešti-
ce“, se sídlem na Masarykově 
náměstí 311, v budově Kultur-
ního a komunitního centra. Od  
1. března je toto zařízení zpří-
stupněno všem dětem od jed-
noho roku do šesti let věku. 
Otevírací doba je denně od 6.30 
do 15.30 hodin, v pondělí a ve 
středu do 17.00 hodin. Tato 

služba je zpoplatněna a ceny 
za hlídání dětí se liší podle 
délky pobytu dítěte v zařízení. 
„Mikroškolka Přeštice“ odpo-
vídá všem provozním a hygie-
nickým parametrům nového 
zákona o dětských skupinách. 
Dětem se věnují „tety“ se 
zdravotním a pedagogickým 
vzděláním.

Jindra Skuhrová
vedoucí vychovatelka

Mikroškolka Přeštice 
v KKC nabízí novou službu 

JAKO Z DIKOBRAZU

Kdo má víc pod čepicí?
Vládce města je zachmuřený, 

pravicí vítězně kyne soudruh 
místopředseda. Jediné, co 
oba muže spojuje, jsou čapky 
zvané Uljanovky. Vypadá to 
na nový módní trend a podle 
všeho budou muset úředníci 

velmi brzy změnit pokrývky 
hlavy. Ovšem klíčové otázky 
zní: komu vydrží Uljanovka 
na hlavě nejdéle a kdo tady má 
vlastně pod čepicí? Tipy posí-
lejte na adresu: informacnicen-
trum@prestice-mesto.cz

Lékař 
ve střehu

Děkujeme všem občanům, 
kteří volili do zastupitelstva 
města pana MUDr. Richarda 
Hájka. Jakožto lékař Rychlé 
záchranné služby v Přešticích 
se postupně stává nejdůležitěj-
ším členem sboru konšelů. Na 
posledním jednání zastupitel-

stva došlo kolem půl jedenácté 
večer k velmi emotivním pro-
jevům některých občanů, kteří 
si mohli psychickým vypětím 
přivodit zdravotní komplikace. 
Všimli jsme si, že MUDr. Hájek 
byl stále ve střehu. Ještě jednou 
děkují spokojení obyvatelé 
tohoto jinak klidného města.

Ředitel 
elektrikářem

Místo obyčejné hudby měli 
v naší ZUŠce hudbu světelnou. 
Kvůli nekonečné rekonstrukci 
vypadává elektřina tak často, 
že děti a učitelé musejí hrát 
v tmavých brýlích. Před pár 
dny vypadla elektřina asi čty-
řicetkrát za sebou a pan ředitel 
místo aby učil, stál u rozvod-
né skříňky a nahazoval celou 
hodinu jističe. Naštěstí od jara 
bude v ZUŠce svítit slunce. 

Foto Milan Janoch

Foto Mgr.Lenka Křížová

Karel Machulda



„Můj otec Jakub Jan Ryba 
byl synem měšťanského klo-
boučníka z Nepomuku. Oddal 
se škole a po několika letech 
dostal místo podučitele v měs-
tečku Přeštice, kde vstoupil do 
manželství s Rosalií, dcerou 
tamějšího kantora Jana Kar-
níka. Z tohoto svazku jsem 
26.  října 1765 přišel na svět 
coby druhý syn. Jak mě všich-
ni ujišťují, byl jsem miláčkem 
svých rodičů zvlášť proto, že 
jsem jim nahradil zemřelého 
prvorozence... Největší část 
dětství jsem strávil u svého 
dědečka, kde jsem neustále 
psával noty – nebo kdovíco!  
– a počmáral jsem tím mnoho 
archů papíru... Největší radost 
mi ale působilo, když jsem mohl 
svobodně sedět u klavíru. Teh-
dy musely pracovat ruce, nohy 
i jazyk. Často jsem u něho 
strávil (jak mi rodiče později 
vyprávěli) hodiny a zapomínal 
na všechny ostatní hry. Můj 
dobrý otec pořád musel něco 
opravovat a ladit… V roce 
1770 byl otec povolán jako 
varhaník do Nepomuku, své-
ho rodného města, poněvadž 
zemřel jeho učitel Vrána, zdat-
ný varhaník a zároveň oprav-
dový komponista, jenž složil 
mnoho mně známých hymnů, 
motet a litanií, které by se snad 
ještě daly najít na nepomuc-
kém kůru. Tehdy  jsem musel 
opustit své rodiště, milované 
prarodiče a tety…“

Jakub Jan Ryba
Můj život a hudba 

V letošním roce si v Přešti-
cích připomeneme 250 let od 
narození významné přeštické 
osobnosti,  hudebního  skla-
datele, spisovatele a pedago-
ga Jakuba Jana Ryby. V jeho 
dlouholetém působišti, Rožmi-
tálu pod Třemšínem, vzpome-
nou zároveň také dvoustého 
výročí jeho úmrtí. Společnost 
Jakuba Jana Ryby, působící 
v Rožmitálu pod Třemšínem, 
proto letošní rok prohlási-
la rokem Pocty Jakubu Janu 
Rybovi a vyzvala své členy, 
aby iniciovali akce připomína-
jící jeho osobnost. 

Město Přeštice se k výzvě 
připojilo a prostřednictvím 
své kulturní a školské komise, 
připravilo program letošních 
rybovských oslav. Zahájí je  
19. března Základní škola 
Josefa Hlávky v Přešticích, 
která formou výstavy předsta-
ví našeho rodáka nejen jako 
autora dnes slavné České mše 
vánoční, ale především jako 
učitele farní školy v Rožmitá-
lu pod Třemšínem. Současně 
ukáže život učitele a žáků ve 
škole na přelomu 18. a 19. sto- 
letí a nabídne srovnání teh-
dejšího školství s dnešním. 
Výstava bude v prostorách ZŠ 
Josefa Hlávky v ulici Na Jor-
dáně přístupna v určené dny  
veřejnosti. 

Do rámce oslav je zařazen 
také závěrečný koncert Fes-
tivalu Smetanovských dnů 
v Plzni, který se uskuteční  
29. března od 18 hodin 
v Měšťanské besedě v Plzni. 
Kulturní a komunitní centrum 
Přeštice na koncert vypravu-

je v 17 hod. z Přeštic autobus 
a zároveň prodává vstupenky, 
které si můžete zarezervovat…

Na středu 8. dubna, den úmrtí 
Jakuba Jana Ryby,  připravu-
je přeštická městská knihovna 
přednášku Ing. Jiřího Běla, kte-
rý je dlouholetým obdivovate-
lem díla J. J. Ryby.  V dubnu 
také pořádá Spolek pro záchra-
nu historických památek na 
území Přešticka s KKC Přeš-
tice zájezd do Rožmitálu pod 
Třemšínem, spojený s návště-
vou Památníku Antonína Dvo-
řáka ve Vysoké a koncertem 
v kostele Povýšení svatého 
Kříže ve Starém Rožmitále. 
Zájezd určený široké veřej-
nosti se uskuteční v neděli  
12. dubna a zájemci se mohou 
hlásit v Informačním centru 
KKC Přeštice.  

Další oslavy jsou připrave-
ny na červen, kdy si společně 
s ženským pěveckým sborem 
Carmina připomeneme v pon-
dělí 2. června 80 let od  posta-
vení památníku J. J. Rybovi 
v Přešticích.  K této příležitos-
ti bude vydána také pamětní 
pohlednice.

Rybova hudba zazní v  rámci 
Dnů baroka v Přešticích 16. čer-
vence, a to koncertem Micha-
ela Pospíšila se souborem 
Ritornello v kostele sv. Am- 
brože na Vícově.

Jakub Jan Ryba se narodil 
v Přešticích 26. října 1765, 
a proto mu zde bude věnován 
také podzim letošního roku. 
Od středy 21. října budou moci 
zájemci zhlédnout v Domu 
historie Přešticka výstavu gra-
fických listů rožmitálského 

výtvarníka Miroslava Háska 
s tématem dvanácti obrazů 
ze života Jakuba Jana Ryby. 
Výstava si klade také za cíl  
přiblížit přeštickou rodinu 
Jakuba Jana Ryby, ze kte-
ré pocházela jeho maminka. 
V rámci výstavy proběhne  
14. listopadu pořad divadla 
PoDiv z Plzně „Hej, mistře!“

V neděli 25. 10. v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích, po mši za J. J. 
Rybu vystoupí pěvecký sbor 
Schola redemptoristů.

Den narození Jakuba Jana 
Ryby v Přešticích připomene 
hudbou ZUŠ Přeštice společ-
ně se ZUŠ v Rožmitále pod 
Třemšínem. Společný koncert  
je plánován na pondělí 26. 10. 
2015 od 17 hodin ve velkém 
sále KKC Přeštice.

 Rybovský rok bude v Přešti-
cích vrcholit Rybovou vánoční 
mší „Hej, mistře!“ v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Přeš- 
ticích v pondělí 21. 12. 2015.

 Kulturní a komunitní cent-
rum bude akce celého jubilej-
ního roku představovat veřej-
nosti prostřednictvím plakátů 
jednotného grafického návr-
hu a Přeštických novin. Pro 
zájemce, především z řad ná-
vštěvníků města, bude vydán 
leták J. J. Ryba v Přešticích, 
připravována je také pamětní 
medaile a turistické razítko. 

Akce, které připravuje Spo-
lečnost Jakuba Jana Ryby 
v Rožmitálu pod Třemšínem 
naleznete na webových strán-
kách společnosti:
www.jakubjanryba.cz
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Přes naši dnešickou vesnici 
půjde průvod tančící…

Tak i letos jsme se připra-
vovali na masopustní průvod 
a tvořili s dětmi masky med-
vědů a koníků. Vyráběli jsme 
je z netradičních materiálů  
– z PET lahví a výlisků z kar-
tonové lepenky.

V rámci vzdělávacího pro-
jektu obnovování staročeských 
tradic v obci si děti připravily 
výzdobu a společně s rodiči 
masku na vystoupení. O tradi-
ci masopustu a jiných zvycích 

se dozvěděly i ty nejmenší 
děti. Ve spolupráci s obecním 
úřadem a za podpory rozhlasu 
se masopustní průvod vydal na 
náves. Děti zatančily a zazpí-
valy a nejvíce se těšily na slad-
kou odměnu, kterou připravily 
s paní kuchařkou – masopustní 
koblížky. Úsměvem a dobrou 
náladou jsme všichni přispěli 
jinak všednímu odpoledni.

Za kolektiv MŠ Dnešice
ředitelka J. Soukupová

Výprava „Po stopách yettiho“
Hlasité hurááá se neslo 

ve středu nad přeštickým 
nádražím. To se právě třída 
předškoláčků z „Gagarinky“ 
chystala na velikou výpravu 
„Po stopách yettiho“. Dopro-
vod dělalo několik rodičů 
a samozřejmě také paní uči-
telky. 

Cesta vlakem proběhla za 
doprovodu usměvavých „ste-
wardek“ a přísných „průvod-
čích“, ale i sličné Karkulky 
i s vlkem, to bylo smíchu.

Železná Ruda nás přivítala 
sluníčkem a krásným praša-
nem na sjezdovce Samoty.

Celé dopoledne se neslo ve 
znamení soutěží a legrace. 
Aktivně se zapojili i rodi-
če a myslím, že na sjezd na 
lopatě vzpomínáme někteří 
doteď…

Všem vytrávilo a čekal nás 
výborný řízeček k obědu. 

Najednou se však po obědě 
objevila zpráva o stopách na 
kraji sjezdovky. Že by yetti??? 
Děti běžely ve sněhu, nedbaje 
závějí. Ale bohužel, yetti zřejmě 
už byl někde „za kopečkama“.

Ale na nás už zatím čekal 
Lízátkový slalom – chyť, co 
můžeš. To bylo rozzářených 
očí a rukou plných lízátek! Na 
závěr dostal každý účastník 
diplom a velkou medaili a už 
jsme spěchali na vlak.

Celý den utekl jako voda. 
Byla to paráda a určitě si 
podobnou akci zase rádi někdy 
zopakujeme. Pohodová nála-
da, legrace a  zábava, tak by se 
dal výlet shrnout.

Velký dík patří paním učitel-
kám H. Konopíkové a H. Vací-
kové a také p. Beškovi, který 
zabezpečil dopravu bobů, čaje 
a dalších nezbytností.

Text a foto Martina Skálová

Pocta Jakubu Janu Rybovi Pocta 

M. Pěchouček

Jakubu
Janu
Rybovi



Dne 28. 2. 2015 skončí splat-
nost místního poplatku za svoz 
komunálního odpadu.

Ke dni 13. 2. 2015 dosud ten-
to poplatek neuhradilo 3114 
osob. Poplatníci, kteří neuhra-
dí včas místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu se dle 

platné Obecně závazné vyhláš-
ky vystavují riziku uplatnění 
sankčního navýšení tohoto 
poplatku na trojnásobek.

Vyzýváme proto všechny 
občany, kteří dosud výše uve-
denou povinnost nesplnili, 
aby tak bezodkladně učinili.
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Česká beseda loutek
Tato divadelní scéna vznikla 

jako loutkářský odbor Okres-
ní péče o mládež v Přešticích 
a působila ve městě v letech 
1937-1942. Česká beseda lou-
tek měla své zázemí v přeš-
tickém Okresním domě na 
Masarykově náměstí čp. 110, 
kde mu byla v prvním poscho-
dí propůjčena zasedací síň za 
podmínky zřízení vlastního 
elektroměru. Hrálo se každou 
neděli odpoledne a z výtěž-
ku kryli loutkáři nejen svoji 
režii, ale ještě svému zřizo-
vateli odváděli cca 2000 Kč 
ročně. Jen v letech 1940-41 je 
doloženo úspěšně odehraných 
dvacet loutkových představe-
ní. V roce 1939 převzala Čes-
ká beseda loutek v Přešticích 
fundus bývalého loutkového 
divadla feriálních osad v Plz-
ni, o čemž existuje písemný 
záznam. Ale již v roce 1941 
jej přeštičtí loutkáři opět vra-
celi původnímu majiteli, který 
se rozhodl, že činnost obnoví. 
Proto byl pořízen, i s přispě-
ním soukromých osob, fun-
dus zcela nový. U žerovic-
kého řezbáře Richarda Skály 
byly objednány nové loutky. 
(Téměř dvacet jejich origi-
nálních hlaviček zachránil  
JUDr. Lubomír Schwarz 
a věnoval je do sbírky Domu 
historie Přešticka.)

Kolem roku 1940 tvořili 
loutkářský soubor: Svatopluk 
Schlossar, účetní Spořitelny 
města Přeštic (předseda), Juc. 
Lubomír Schwarz, úředník 
Spořitelny města Přeštic, Jaro-
slav Bradáč, posluchač abitu-
rientského kurzu při obchodní 
akademii (jednatel), Jindřich 
Schwarz, úředník Úřadu tabá-
kové režie v Plzni, Stanislav 
Šrámek, vedoucí chemic-
ké čistírny Fr. Zeidler, Josef 
Chmel, úředník Západočes-
kých elektráren v Plzni, Marie 
Stankovská a Anna Manová, 
učitelky v Přešticích, Karel 
Bažant, policejní inspektor  
v. v., Přeštice, a Anna Bažan-
tová, jeho choť.

Zachovala se také korespon-
dence odboru s Josefem Sku-
pou, který se v prosinci 1939 
ohradil proti používání loutek 

Spejbla a Hurvínka bez jeho 
svolení a požadoval písemné 
prohlášení, že Přeštičtí budou 
jeho stanovisko ohledně au-
torského práva respektovat. 
V odpovědi vedoucí činov-
níci odboru píší, že: „Vašich 
typů loutek Hurvínka a Spej-
bla nepoužíváme ani ke hraní 
ani k reklamě. Oba tyto typy 
Vašich loutek, které máme 
z předešlého fundu loutkové-
ho, jsme zrušili. Spejbla jsme 
umístili v sále na amplionu, 
Hurvínka máme zastrčeného 
v koutě za jevištěm a nemohl 
by se ani proti naší vůli objevi-
ti na scéně, poněvadž není ani 
oblečen ani vyvázán. Prosíme 
Vás o laskavé sdělení, zda 
snad máme také loutku Spej-
bla s amplionu sejmouti, neboť 
jsme jej tam umísťovali pouze 
z jakési vzpomínky na Vás, 
jakožto representanta bývalé-
ho loutkového odboru feriál-
ních osad...“

 Vyjádření patrně Josefa Sku-
pu uspokojilo, protože v únoru 
1942 domlouvá s Okresním 
osvětovým sborem v Přešti-
cích další zájezd svého diva-
dla (šňůra představení měla 
pokračovat ještě v Merklíně 
a ve Švihově) do Přeštic, které 
byly v minulosti jeho posled-
ním pořadatelem.

Konec České besedy loutek 
znamenala výpověď z pro-
najatých prostor v Okres-
ním domě, kde se loutkáři 
střetli s dalším zájemcem 
o pronájem v této budově, 
Ústavem práce, který hle-
dal místo pro zřizovaný 
veterinářský referát. Mar-
ně se zasazoval i katecheta  
J. Štucbart vahou své osob-
nosti u ředitelství Spořitel-
ny, aby Ústav práce umístil 
ve svém objektu. Přesto, že 
odkazoval na škody, které by 
zánikem této prakticky jedi-
né povolené kulturní aktivity 
pro děti i dospělé vznikly (jen 
materiální škody byly odha-
dovány na 60 000 Kč), ne- 
uspěl. 

Podle osobních vzpomínek 
a pozůstalosti 

JUDr. Lubomíra Schwarze 
(1916-2004).

Maškarní karneval
Na sobotní odpoledne 14. úno- 

ra učitelky z Mateřské ško-
ly Gagarinova ve spolupráci 
s KKC v Přešticích a agenturou 
Pipi a Bambula show připravily 
maškarní karneval. Velký sál 
Kulturního komunitního centra 
vyzdobený v šaškovském duchu 
se zaplnil roztomilými pohád-
kovými bytostmi. Na parketu 
dováděly děti převlečené za pes-
trobarevné motýly, červené Kar-
kulky, švarné prince, zlatovlasé 
princezny, víly, rytíře, vodní-
ky… O zábavu a legraci nejen 
pro děti se postarali dva šašci – 
Bambula a Bublina, kteří s dětmi 
při písničkách neúnavně cvičili, 
tančili a vtáhli do karnevalového 
reje i všechny dospělé. 

Náš první karneval společný 
pro děti a rodiče byl veselou 
závěrečnou tečkou za karneva-
lovým týdnem, který probíhal 
ve školce. 

Děkuji za spolupráci a vstříc-
nost ředitelce KKC Přeštice 
paní Mgr. Martině Míško-
vé, dobrovolným hasičům za 
zajištění občerstvení a všem 
učitelkám za organizaci kar-
nevalu.  

Věřím, že všichni společně 
strávili příjemné veselé odpo-
ledne a přála bych si, aby se 
karneval pořádaný naší škol-
kou stal tradicí.

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova

Plesová sezona 
v Horní Lukavici

Plesová sezona v Horní 
Lukavici byla v minulosti 
velmi bohatá. Některé roky 
se konalo šest i více bálů za 
období. Začínalo se hasičským 
na Silvestra a končilo sportov-
ním maškarním na ukončení 
masopustu.

V letošním roce, jako už 
několik roků zpět, se počet 
omezil na dva a dětský kar-
neval. Dne 24. 1. 2015 připra-
vili hasiči tradiční hasičský 
bál. Při hudbě kapely To Nic  
p. Krse se všichni přítomní 
dobře bavili. Pořadatelé při-
pravili i hodnotnou tombolu.

Dalším zdařilým plesem byl 
maškarní karneval pro dospělé, 
který připravila TJ Sokol na 30. 
1. 2015. Místní sál hostince Na 
Zámečku se rychle zaplnil 52 
maskami a celý večer nechy-

běla dobrá nálada. Vyhrávala 
hudba skupiny Asfalt.  

V sobotu 31. 1. 2015 odpo-
ledne patřilo Na Zámeč-
ku dětem. Kulturní komise  
a místní ženy zorganizova-
ly dětský maškarní karneval. 
Tradičně se sešlo mnoho dětí 
i ze širokého okolí ve vkus-
ných kostýmech v doprovo-
du rodičů a prarodičů. Hrála 
opět skupina Asfalt a paní  
Mgr. Květoňová s připrave-
ným programem jako vždy 
děti dokonale zabavila. S při-
praveným programem vystou-
pily i dívky se svými vedoucí-
mi. Každé dítě dostalo dárek. 
Všem dětem se zábava velmi 
líbila.

Jaroslava Regnerová
místostarostka

OÚ Horní Lukavice             

Foto p. Fideli a Libor Krs

Výměna princezen
Na sobotu 28. března od 15 ho- 

din obec Dolní Lukavice při-
pravila dětské divadlo v kultur-
ním domě ve Snopoušovech.  
Vystoupí ochotnický soubor 

Buřina s divadelní hrou Výmě-
na princezen. Premiéra této hry 
proběhla 17. ledna 2015 v Pří-
chovicích. Vstupné je 70 Kč 
dospělí, děti do 15 let 35 Kč.

Velikonoční zastaveníčko 
v Dolní Lukavici 

V neděli 29. března v klubov-
ně v Dolní Lukavici proběhne 
velikonoční jarmark a výstavka 
prací žáků ze ZŠ a MŠ v Dolní 
Lukavici. Akci pro Vás pořádá 
kulturní komise ve spoluprá-
ci s Dámským klubem a ško-
lou. Budete si moci zakoupit 

výrobky s velikonoční témati-
kou, naučit se uplést pomlázku 
a další. Přijďte se velikonočně 
naladit! Akce probíhá od 14 do 
16 hodin.      

Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava: Historie a současnost stavebnice Merkur
Na Velikonoční pondělí 6. dubna od 17 hod. proběhne v Domu 
historie Přešticka Komorní velikonoční podvečer s lido-
vou písní v podání Carminy a recitál Jiřího Lang-
majera. Omezený počet vstupenek za 50 Kč bude během břez-
na ke koupi v Informačním centru KKC Přeštice.

Splatnost místního poplatku 
za svoz komunálního odpadu



Jak dlouho pracujete 
v Domě historie Přeštic-
ka a jak dlouho ve funkci 
vedoucí muzea? 

V přeštickém městském 
muzeu pracuji od jeho otevření 
v roce 2000, ve funkci vedoucí 
pak od roku 2009, kdy odešla 
do penze paní Kokošková, 
bývalá ředitelka KZ Přeštice, 
pod které Dům historie Přeš-
ticka správou patřil.

Mohla byste našim čte-
nářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly? Jednoduše 
řečeno jde o zajištění 
správy budovy i činnosti 
v budově muzea.

Jednoduše řečeno, starám 
se o budovu muzea i provoz 
v muzeu. Mám-li vycházet ze 
své pracovní náplně vedoucí 
a současně kurátorky sbírko-
vých fondů Domu historie 
Přešticka, pak jsou to činnos-
ti spojené s vedením muzea, 
tedy práce administrativní, 
vycházející z muzejní legisla-
tivy a požadavků města Přeš-
tice a Asociace muzeí a gale-
rií, které jsme členem. Jako 
kurátorka sbírky vyhledávám 
a předkládám sbírkotvorné-
mu sboru muzea návrhy na 
nové přírůstky a spolupracuji 
s kolegyní dokumentátorkou 
při evidenci a správě muzejní 
sbírky. Úplně samostatným 
tématem je výstavní činnost, 
kterou mám na starosti. Spočí-
vá ve vytvoření plánu výstav, 
přípravy  jednotlivých libret, 
případně scénářů výstav, jed-
nání se zapůjčiteli a samotné 
realizace výstav. Ty děláme, 

především z důvodu úspory 
financí, svépomocí. Nepra-
cujeme se stabilně uspořáda-
ným výstavním prostorem, na 
každou výstavu si dle tématu 
vytváříme specifický archi-
tektonický návrh; sešroubo-
váváme výstavní panely, které 
následně tapetujeme a maluje-
me, převážíme a sestavujeme 
výstavní vitríny, upravujeme 
v nich osvětlení, textilní pod-
ložky, zasklíváme, čistíme, 
převážíme exponáty, aranžuje-
me, tiskneme fotografie, texty 
atd. Každoročně připravujeme 
deset až jedenáct výstavních 
témat s různou náročností.  
Zajišťuji vernisáže a propaga-
ci výstav, programy a akce, 
doplňující výstavní činnost 
(přednášky, komentované pro-
hlídky výstav atd.). V oblasti 
publikační i výstavní činnosti 
přeštického muzea se snažím 
o spolupráci s odborníky. 

Kolik má DHP zaměst-
nanců? 

Dům historie Přešticka má 
dva odborné zaměstnance na 
plný úvazek. Spolu se mnou 
pracuje v přeštickém muzeu 
dokumentátorka paní Radka 
Süssová. Další činnost zabez-
pečujeme Dohodami o pro-
vedení práce. Jde především 
o funkce průvodkyň, které 
slouží v muzeu vždy po dvou 
o víkendech a svátcích. Doho-
dou o provedení práce jsme až 
do poloviny loňského roku řeši-
li výpomoc při realizaci výstav, 
kde je nezbytná šikovná a silná 
mužská ruka. Od poloviny roku 
2014 nám je přidělen zaměst-
nanec vykonávající pro město 
veřejně prospěšné práce.

Co Vás těší na Vaší práci 
a co naopak považujete 
za její stinnou stránku? 

Na práci mne těší vše. Stinné 
stránky jsou jen úhlem pohle-
du každého z nás.   
Proč vznikl Dům historie 
Přešticka? 

Idea městského muzea v Přeš-
ticích vznikla v polovině deva-
desátých let 20. stol. poměrně 
spontánně, a to z přání Přeštic-
kých navrátit městu jeho his-
torické povědomí. Prostě po 
roce 1989 jsme se zde všichni 
jaksi probudili a chtěli navázat 
na to, co bylo zapomenuto. 
To se netýkalo pouze muzea, 
které zde mimochodem do  
70. let 20. století existovalo. 
Ale týkalo se to návratu význa-
mu Přeštic jako přirozeného 
centra okresu. Návratu význa-
mu Přeštic jako místa s mimo-
řádnou památkou, poutním  
kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie, jedinečným skvostem, 
který činí Přeštice našimi Přeš-
ticemi. Dům historie Přešticka 
vznikl jako jedno z prvních 
nových městských muzeí po 
roce 1989. Dnes je samozřej-
mostí, že má své muzeum nebo 
výstavní síň při informačním 
centru téměř každé městeč-
ko. Najdete je v Nepomuku, 
Spáleném Poříčí, v Rožmitálu 
pod Třemšínem atd. Statistic-
ky je v České republice nejví-
ce muzeí zřizovaných právě 
městy. Jedněmi z podněco-
vatelů vzniku Domu historie 
Přešticka byli také v době 
navázání partnerských styků 
s Nittenau, pracovníci tamní-
ho městského muzea. Udělali 
pro nás hodně v představe-
ní stylu práce a výstavních 
pomůcek. Na-vštívili jsme 
s nimi řadu větších či menších 
muzeí v Bavorsku a získávali 
know-how.

Jaké nejzajímavější vý-
stavy v Domě historie 
Přešticka byly? 

Takovou otázku nemohu 
jako autorka výstav objektiv-
ně zodpovědět. Pro mne byla 
za patnáct let provozu muzea 
každá z více než 150 výstav 
zajímavá. Pokud se totiž téma-
tem zvoleným pro výstavu více 
zabýváte, což musíte, když ji 
připravujete, vždy ve Vás něco 
zůstane zaháčkováno, a to 
změní či doplní Váš pohled 
na problematiku a vytváří 
novou kvalitu vztahu. Každá 
výstava je spíše výzvou, jak 
co nejpůsobivěji dostupnými 
výstavními prostředky téma 
sdělit ostatním, přenést na ně 
alespoň trošičku ducha doby. 
To je opravdový oříšek, kte-
rý když nerozlousknete, tak 
vytváříte „nástěnky s obrázky 
a texty“,  a to je k ničemu, to 
si můžete doma otevřít ency-
klopedii nebo internet.  Témat 
na výstavy je stále dost, přá-
ním je připravovat roční plán 
výstav a akcí tak, aby v něm 
byla zastoupena témata zábav-
ná i poučná. 

Je něco, co byste ješ-
tě chtěla ve své funkci 
změnit?
Ano, je toho dost, co potřebu-
jeme takzvaně „dotáhnout“. 
Dům historie Přešticka v letoš-
ním roce získává pomyslnou 
„občanku“ (je v Přešticích 15 
let), a je tedy stále ještě nedo-
spělý. Mým největším přáním 
je zajistit muzeu kvalitní depo-
zitář pro uchování sbírek. Na 
ten nebylo myšleno a velmi 
chybí. Chybí také šikovný, 
vzdělaný konzervátor, který 
by se staral o stav sbírkové-
ho fondu, byl jeho správcem 

a zároveň pomáhal při tvorbě 
výstav, což je opravdu fyzicky 
velmi náročná činnost.
Jak vidíte vývoj DHP za 
posledních 10 let? 

Poměrně podrobnou analýzu 
činnosti uplynulých deseti let 
Domu historie Přešticka jsem 
psala v loňském roce, je ulože-
na v naší příruční knihovně. 
Nejde o posledních deset let, 
ale o deset let prvních. A to 
byla léta profesionalizace 
práce, získávání zkušeností, 
kontaktů a práce na vytvoření 
„tváře muzea“ a místa na trhu. 
Jaké máte koníčky a kde 
nejraději trávíte svůj vol-
ný čas? 

Jsem ráda venku u řeky a na 
loukách kolem města, větši-
nou s naším psem. Ráda jsem 
ve společnosti kamarádů nebo 
mého muže na jednom pivečku 
nebo vínečku a více než deset 
let jsem také ráda s ženským 
pěveckým sborem Carmina 
a lidmi ze Spolku pro záchra-
nu historických památek Přeš-
ticka. Ráda také „vysedávám“ 
u počítače, mám velmi ráda 
operu a dobrou muziku všech 
žánrů. 

Co se Vám ve městě nejvíc 
líbí, kam ráda chodíte? 

Mám město Přeštice ráda, tím 
chci říci, že mám ráda a vážím 
si  jeho obyvatel, protože život 
města tvoří lidé, ne baráky. 
Líbí se mi, že se s lidmi den-
ně zdravím a popřípadě s nimi 
pohovořím.  Líbí se mi, že se 
na řadu místních mohu obrá-
tit s prosbou o radu, pomoc či 
spolupráci. Prostě, že se zde  
cítím doma. S městem jako 
prostorem je to složitější, má 
své historické danosti a každý 
další vývoj je obrazem myšle-
ní a vnímání lidí, je zrcadlem.  
Co se mi ve městě líbí? Líbí se 
mi stále poetický „rajčůr“, líbí 
se mi dobře opravený okres-
ní dům, líbí se mi opravené 
sochy a kašna na náměstí, 
celá Třebízského ulice a kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, 
líbí se mi Městský park a život 
v něm. „Courám“ po městě 
opravdu hodně, ale nejraději 
chodím mimo město, do pří-
rody.
Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?  

Ne, nemám.
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Další vzpomínky 
na světovou válku 

Dokončení z min. čísla PN
Zeptal se mě, proč opouš-

tíme povolžskou frontu proti 
bolševikům a nechceme tedy 
pomáhat Rusům proti bolše-
vickým uchvatitelům moci. 
Vysvětlil jsem mu, že do bojů 
jsme byli vtaženi rozkazem 
Trockého a Antonova, kteří 
nařídili nás odzbrojiti. Když 
vydali Němcům na pospas 
celou Rus, nebyli by váha-
li vydat i nás. Bylo jisté, co 
by nás čekalo – smrt. Naším 
cílem nebyla ruská občanská 
válka, ale protiněmecká fronta 
ve Francii, kde musí padnout 
konečné rozhodnutí o konci 
této války. Namítnul, že tím 
však pomáháme bolševikům. 
Užil jsem přirovnání, že jsme 
takoví, jakým světlem kdo na 
nás svítí. Bolševici na nás svítí 
bílým světlem a tak nám říkají 
bělogvardějci, kontrarevolu-
ce a eseři na nás svítí rudým 
a proto jsme bolševici. Proto se 
do vnitřních věcí Ruska neple-
teme a věříme, že definitivní 
vládu si určí ruský lid sám. 
Jak to později dopadlo, jistě 
všichni víte. Tak tomu bude 
i u nás doma, kdy po porážce 
Rakouska budeme míti svou 
demokracii v čele s Masa-

rykem. Dále jsme se bavili, 
představil se jako Kuzněcov, 
bylo mu čtyřicet pryč. Někde 
v moskevské gubernii měl 
mlýn a pole, žilo se mu dobře, 
ale utíkal na východ a potom 
do Ameriky. Věřil tomu, že by 
mu mlýn i pozemky bolševici 
sebrali a jako buržuje mož-
ná popravili. Raději ve svo-
bodném světě dřít bídu, nežli 
doma žít s bolševiky. Mockrát 
jsem si na to vzpomněl, když 
po roce 1948 v republice moc 
uchvátili komunisti.

Vzpomínal jsem také na mé 
první boje. Snažil jsem se vždy 
stříleti do luftu, ale musil se 
dávati dobrý pozor na lampasá-
ky. Bylo mezi nimi dost Maďa-
rů a ti neváhali „líné střelce“ 
buď hlásiti nebo třeba i zastře-
liti. Proto jsme neradi zasaho-
vali do bojů, ale většinou nám 
to bylo málo platné. Tak jsme 
potajmu se domlouvali na tom, 
že bychom mohli být zaja-
ti Rusy. Musil se však dávat 
veliký pozor, protože špiclové 
byli tehdy i mezi Čechy. Když  
15. 7. 1916 dobyla po boji rus-
ká pěchota naše zákopy a boji 
na bodáky jsme byli zajati…

Volně přepsal
Slavomír Vácha

Otázky pro Drahomíru Valentovou

Chodit do muzea
by měla být zábava

V neposlední řadě 
se starám také
o to nejdůležitější,
o naše návštěvníky

V současnosti je
Dům historie Přešticka
organizační složkou
města Přeštice

Navštívili jsme tradiční masopust v Nittenau
Pan starosta Karl Bley z part-

nerského města Nittenau 
v Bavorsku pozval našeho 
nového starostu pana Karla 
Naxeru s manželkou na část 
masopustních oslav na středu 
11. února. Na dvoudenní přá-
telské návštěvě pana starostu 
doprovodila moje maličkost, 
rovněž s manželkou.

Masopustní veselí v Nit-
tenau trvá prakticky celý týden 
a na jeho průběhu se podílí tři 
karnevalové společnosti. Ve 
středu, kdy jsme do Nittenau 
přijeli, se konal zábavný večer 
v Regenthal aréně. Akci pořá-
dala ženská karnevalová spo-
lečnost. Ve vyzdobené více-
účelové aréně ženy předváděly 
humorné a zábavné scénky ze 
života v Nittenau a doplňovaly 
je veselými písněmi a kuple-
ty. Jeden z kupletů nás velmi 
překvapil. U nás v Čechách jej 
známe pod názvem „Mně je 
vše stejné – mám-li peníze ane-
bo ne“, text však byl dílem žen 
a parodoval události z města. 
Nejen k poslechu, ale převážně 
k tanci hrála mezi jednotlivými 
skeči hudební skupina. V aré-
ně bylo ten večer 540 diváků 
– vyprodáno. Co nás ale nej-
více překvapilo, že se stejný 
program konal již předchozí 
večer – za stejného zájmu divá-
ků, a opakuje se i den násled-
ný, avšak jen pro divačky 
– „mužům vstup zapovězen“. 
To prý je veselí největší.

Druhý den ráno jsme se sešli 
na radnici u pana starosty Ble-
ye spolu s dalšími hosty města 
Nittenau manželi Karunanan-
da a Karunawathi Jayarukovi 
ze Srí Lanky. Přesně v 11.11 
hod. přišly ženy z ženské kar-
nevalové společnosti převzít 
vládu nad městem. Pan sta-
rosta Bley jim předal symbo-
lický klíč od města. Pánům 
ženy následně ustřihaly kra-
vaty a odměnily je polibkem. 
Z tohoto nebyli vyjmuti ani 
hosté, a mně ustřihly dokonce 
kravatu dvakrát, neboť jsem 
měl připravenou náhradní. Vše 
se odehrávalo na nádvoří rad-
nice za doprovodu hudby, při 
malém občerstvení a hlavně  
pod dohledem mnoha rozjaře-
ných občanů.

Setkání však bylo i pracovní. 
V časných ranních hodinách 
jsme se seznámili s činností 
nově zrekonstruované čističky 
odpadních vod, ale co hlav-
ně, s koupalištěm. O tom ale 
někdy samostatně.

Na obědě jsme se setkali 
s čestným občanem Nittenau 
panem Juliusem Schmatzem. 
Ano, s bývalým starostou, 
který spolu s naším prvním 
porevolučním starostou pa-
nem Vladimírem Bendou 
partnerství našich měst ofi-
ciálně založil. Pan Schmatz 
je v současnosti v Nittenau 
předsedou „Spolku pro part-
nerství“.

Věřím, že i v Přešticích do-
kážeme založit „Spolek pro 
partnerství“, který bude orga-
nizovat a podporovat přátelská 
setkání nejen mezi nejrůznější-
mi spolky a organizacemi, ale 
i občany – jednotlivci. Partner-
ství měst nesmí být odvislé od 
aktivity a časových možností 

starostů – ti nechť jsou čestný-
mi hosty.

Významnou příležitos-
tí k rozšíření kontaktů jistě 
bude reprezentační ples měs-
ta Přeštice v sobotu 21. břez-
na, kam jsou pozváni i hosté 
z Nittenau.

Oldřich Váca



1. Jsem proti 
přestěhování.

2. Sousoší je 
umístěno na 
trase náměstí, 
Hlávkův dům, 

DHP, chrám a dále směrem 
k hřbitovu (Hlávkova hrobka).

Jako poto-
mek řeznic-
kého rodu 
(i když jsem 
se „nepotatil“ 
či „nepodě-

dil“) mohu mít jedinou mož-
nou odpověď: buď sousoší 
ponechat na svém místě, neboť 
je objektem pozornosti větši-
ny osob, projíždějících naším 
městem, nebo je přemístit na 
náměstí, neboť přeštické čer-
nostrakaté plemeno je atri-
butem (= podstatná vlastnost 
daného objektu) města Přeštic 
a jeho okolí. Navíc je to (např. 
podle časopisu Ekonom – viz 
č. 41/2013 tohoto časopisu) 
„Rolls-Royce mezi prasaty“, 
jehož maso je dodnes vyhle-
dávanou pochoutkou (mj. 
proto, že už je tento druh cho-
ván v Čechách, bohužel, jen 
v malém množství – viz např. 
http://www.prestici.websnad-
no.cz/)! Toto umístění souso-
ší sice může u rádoby vtipál-
ků zvýšit četnost narážek na 
„Kanzendorf“ či oslovování 
místních hochů a pánů titulem 
„Ty kan..!“, ale jak správně 
poznamenal (v hostinci U Brč-
ků po několika sklenkách 
dobrého vína) herec Jindřich 
Plachta: „Ať jsme kanci, jen 
když nejsme svi...!”

1. V rozhovoru s kronikářem a členem Spolku pro záchranu historických památek Přešticka, který 
vyšel v únorovém vydání Přeštických novin zaznělo, že členové spolku a mnozí další uvažují o důstoj-
nějším umístění sousoší přeštických prasat a zvažují jeho přestěhování. Co si o tom myslíte?
2. Kam byste případně sousoší přestěhovali?
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Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří HlavínMgr. Vladimír 
Frouz
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Mgr. Petr 
Fornouz

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Doc. Ing. Jan 
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Dušan Rada

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Jiří Lucák

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

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

Na této stránce najdete příště odpovědi.
Dotazy zasílejte na adresu: 

miskova@prestice-mesto.cz nebo poštou na 
KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice.

1. Ano, na- 
vrhoval bych 
změnu umís-
tění. Sousoší 
„kanc-dorf-
ských“ prasá-

tek Jaroslava Podmola, vyhlá-
šené jako nejbizarnější sousoší 
Plzeňského kraje, je celkem 
vyhledávanou kuriozitou. Její 
lepší dostupnosti návštěvní-
kům našeho města brání pár 
faktů:
a) poloha frekventované silni-
ce, která znemožňuje zastave-
ní a zaparkování pro případné 
zájemce o prohlídku či foto-
grafii
b) dnes již nevzhledný a zane-
dbaný areál bývalého ZD Kbel, 
který dnes již vlastní město 
Přeštice

2. O sousoší by byl zřejmě 
větší zájem. Je třeba využít 
jeho potenciálu k propagaci 
našeho města a podpory zno-
vuvzkříšení chovu černostra-
katého plemene prasat. Souso-
ší bych umístil blíže náměstí, 
kde je možnost parkování. Jed-
ním z možných míst by mohla 
být rohová parcela severní 
strany náměstí nebo přístupo-
vý roh vnitrobloku z křižovat-
ky U Spoláku. Dovedl bych si 
čuníky představit umístěné i na 
vyvýšeném místě uprostřed 
případného kruhového objez-
du u Penny Marketu… Koneč-
né slovo k umístění sousoší by 
měl mít asi městský architekt, 
který dokáže posoudit všechna 
pro a proti vybraných míst.

S o u s o š í 
přešt ických 
prasat bych 
zatím pone-
chal na stáva-
jícím místě. 

Případné přemístění bych řešil 
až s rozhodnutím o využití 
bývalého areálu ZD. Určitě 
by sousoší mělo zůstat v těs-
né blízkosti hlavního průtahu 
městem, aby bylo v zorném 
poli projíždějících. Možná by 

1. Sousoší 
přešt ických 
prasat neod-
m y s l i t e l n ě 
k Přešticím 
patří. Stojí na 

místě, kde se dříve nacházelo 
místní JZD, takže ve své době 
opodstatněné, i když v blízkos-
ti chrámu, jak někteří mohou 
namítat. Tohle místo je zažité 
jak pro místní občany, tak je 
v povědomí turistů.

2. Vhodné místo na přestěho-
vání by se jistě našlo v okolí 
náměstí. Třeba dosud nevy-
užitý „plac“ vedle drogerie 
Laguna u autobusové zastáv-
ky. Zde by se ale přeštíci moh-
li dočkat brzké porážky.

„Ano, Přeš-
tice znám, tam 

 máte hezký 
kostel a ty dvě 
p r a s á t k a . “  
To je nejčas-

tější odpověď na otázku, co se 
lidem vybaví pod názvem naše-
ho města. Jistě, máme zde také 
rodný dům J. Hlávky a Přeš-
tice jsou rodiště J. J. Ryby.  
Propagace přeštického prasete 
dodnes ležela v šuplíku, v tom 
máme rezervy. Ale z vlastního 
pohledu nevidím nutnost stě-

1. Přemís-
tění sousoší 
přešt ických 
prasat bych 
podporoval. 
Na stávajícím 

místě jsou nevhodně zastíněna 
budovou bývalého JZD a záro-
veň jsou pro vozidla přijíždě-
jící od Klatov v jednom úhlu 
pohledu na nejvýznamnější 
stavbu a památku města, kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích.

2. Pro nové umístění sochy 
mě napadají tato tři místa, bez 
určení pořadí:
a) přímo naproti stávajícímu 
umístění – zelená plocha před 
domem č. p. 43 v Hlávkově 
ulici
b) na rohu Masarykova náměs-
tí a Hlávkovy ulice – zelená 
plocha před opravenými domy 
naproti restauraci „Vingl“
c) park pod benzinovou pum-
pou u Třídy 1. máje

1. Pokud 
někde v Čes-
ku řeknete, že 
jste z Přeštic, 
tak se často 
ozve: „Jó, to 

je tam, jak máte ten veliký 
kostel a sochu prasat!“ Je to 
marné, ale naše prasátka jsou 
prostě slavná po celém světě, 
zvláště na Litoměřicku.

2. Osobně se domnívám, že 
by se socha nikam stěhovat 
nemusela, ani až tam bude 
fungovat dům pro seniory. 
Mně by to jako tam ležícího 
klienta nepobuřovalo, ale to je 
věc názoru.

Míst, kam by se socha mohla 
přemístit, mě napadá několik.
Třeba u Tř. 1. máje v cípu par-
ku proti Spolkovému domu 
nebo v místě bývalé provizorní 
kotelny. Také by se mi líbilo 
umístění do trávníku za auto-
busovou zastávkou při odboč-
ce do Penny. Socha by jako 
„maskot“ Přeštic měla zkrátka 
být vidět z průtahu Přešticemi. 
Jen se obávám, aby podstavec 
pod sochou byl dost vysoký 
na to, aby odolal zlomyslnosti 
vandalů.

1. Jsem 
p řesvědčen 
o tom, že 
přeštické pra-
se se stalo 
jedním z mar-

ketingových symbolů města 
Přeštice. Když se někde řekne 
Přeštice, lidé spojí s Přeštice-
mi kostel na kopci, silo ZZN,  
Josefa Hlávku, J. J. Rybu, 
českou házenou... a ta přeš-
tická prasata. Je to značka, za 
kterou stojí vynikající práce 
našich předků. Značka, která 
proslavila město Přeštice širo-
ko, daleko. Nemáme se za co 
stydět. Je to něco, co nemá jiné 
město. Jiná města mají jiné 
symboly, například Kladruby 
mají hřebce, Vodňany rybu, 
někdo má husu, v Rusku jsem 
viděl medvěda, někde v Nor-
sku mají velrybu, v Austrálii 
klokana, jinde tučňáka. Je to 
o tom, jak se na tento symbol 
díváme. Jestli jej vnímáme 
správně či nikoliv. Naším úko-
lem je tu značku prezentovat 
světu ze správného úhlu pohle-
du. A myslím si, že v posled-
ních několika letech se v tomto 
směru udělal v Přešticích kus 
dobré práce.

V každém případě si myslím, 
že současné umístění souso-
ší prasat bylo na správném 
místě u bývalého zeměděl-
ského družstva, kde to vše- 
chno vzniklo. Byli chráněni za 
plotem. Jen to chtělo trochu 
zkrášlit a poskytnout zvědav-
cům správnou informaci. Lépe 
to prodat! Nyní, až se bude 
bývalý areál družstva rekon-
struovat, je otázka: kam s nimi? 
Neměli bychom je nechat zni-
čit. Neměli by být na veřejně 
přístupném prostoru, kde si na 
ně každý sedne, pomaluje je, 
urazí kus ucha atd.

2. V každém případě dopo-
ručuji, ať jsou přeštičtí kanci 
umístěni u silnice, ať je vši-
chni, kteří projíždějí Přešti-
cemi, vidí. Návštěvníci už 
ten symbol sami vyhledávají, 
aby jej mohli ukázat dalším 
spolucestujícím. Je to svým 
způsobem rarita. Sousoší už je 
nedílnou součástí image Přeš-
tic. Naším úkolem je, aby náv-
štěvníci města dostali správnou 
infomaci, že s tím byla spojena 
mistrovská práce přeštických 
zemědělců. Aby jej vnímali 
správně. Jednoznačně jsem 
pro, tuto značku dále cílevědo-
mě budovat.

1. Přestěho-
vání sousoší 
bude mít jistě 
své přízniv-
ce a odpůrce. 
Osobně si 

nemyslím, že je nutné jejich 
stěhování. Nenapadá mě lepší 
umístění. Stávající umístění 
sousoší neujde očím dívajících 
se z přijíždějících a odjíždějí-
cích aut. A v budoucnu tomu 
bude i nadále – kdo bude 
přijíždět ze směru od Kla-
tov a bude i tímto směrem 
vyjíždět. Ale předpokládám, 
že navrhovaných míst bude 
několik. Rozhodně sousoší 
bytostně patří k našemu městu 
a asi i proto by se k stěhování 
měl vyjádřit široký okruh lidí.

2. V neposlední řadě nestálo 
by za to se zeptat pašíků, kde 
by sami chtěli stát? Možná by-
chom byli překvapeni jejich 
přáním.

Něco málo historie, která 
hlavně děti a turisty těší

Přeštická prasata jsou v kur-
zu, dokonce i týdeník Ekonom 
je má na titulní straně. Už by to 
chtělo, aby i město Přeštice do 
toho praštilo a trochu té slávy 
a peněz z proslulé značky uloup-
lo. K diskuzní otázce pro zastu-
pitele přidáváme něco historie.

Sousoší bylo vytvořeno pro 
zemědělskou výstavu „Plzeň-
sko – budování socialismu“ 
v roce 1957, kde poprvé byla 
připravena výstava přeštic-
kých černostrakatých prasat. 
Autorem je Jaroslav Podmol 
z Horní Břízy, který dílo nepo-
depsal a to kvůli tomu, že pro-
porce soch neodpovídají živým 
přeštickým vepřům. Na socha-
ře byly příliš stylizované. Po 

výstavě soudruzi chtěli zbořit 
původní historickou kašnu na 
náměstí, místo ní postavit pra-
sata a sousoší obklopit vodo-
trysky. Ke stavbě (z neznámých 
důvodů) nedošlo, sochy zůstaly 
stát několik měsíců před radnicí 
a kvůli posměchu lidu je vládci 
města raději přemístili stranou. 
Průvodčí ČSD v projíždějícím 
vlaku prý hlásili: „předměstí 
Kancdorfu“ a v Přešticích hlási-
li „Kancdorf“. V letech 1970-75 
vyrostly na Pohořku kancelá-
ře JZD a sochu prasat umístili 
soudruzi tam, kde stojí dodnes. 
Zřejmě chtěli umocnit pohled na 
barokní kostel. Tomu se dneska 
říká umělecký kontrapunkt...  

(red, www.sumava.net)

Známé přeš-
tické sousoší 
sleduji již od 
dětství a vždy 
mi při průjez-
du kolem bylo 

líto, že nemůžu blíž. Umístění 
tohoto symbolu v dobách fun-
gování JZD Rudý říjen mělo 
určitě opodstatnění, to se však 
již ztratilo a je určitě škoda, že 
se o radost z něj nemůžeme 
podělit i s projíždějícími. Pod-
pořím určitě myšlenku nalézt 
pro tento symbol naší historie 
a bývalého věhlasného chovu 
nějaké důstojnější a zároveň 
dostupnější místo. Obecně se 
domnívám, že by mělo být 
v místě, kde nemusejí mít 
rodiče obavu o svá dítka, kte-
rá se skotačením v jejich blíz-
kosti určitě na chvíli zabaví. 
V době jednoduchého umísťo-
vání fotografií na různé weby 
můžeme poslat naše prasát-
ka jednoduše do světa. Přes-
né umístění jsem však zatím 
nevymyslel. Doufám, že najdu 
inspiraci v příspěvcích mých 
kolegů na této straně.

1. Přeštic-
ké prase je 
ú s p ě š n o u 
a známou 
součástí his-
torie Přeštic, 

tradice je kořen budoucího. 
Jeho symbolické sousoší je 
jednou z oblíbených viditel-
ných atraktivit města. Myslím 
si, že stojí v nejdůstojnějším 
prostoru – nedaleko poutní-
ho chrámu, srovnatelné je jen 
náměstí. Nakonec, především 
proto a pro budoucnost město 
toto území od ZD koupilo.  

1. Nerad 
bych se koho-
koli dotkl, ale 
v celostátním 
(natož širším) 
rámci toho 

Přeštice nemají mnoho, co 
nabídnout. Vedle našeho kos-
tela, J. Hlávky a J. J. Ryby je 
přeštické černostrakaté snad 
jedinou další věcí, která dává 
jménu Přeštice zaznít také 
ve vzdálenějších krajích naší 
vlasti. Navíc mám podezření, 
že tuto funkci plní přeštické 
prase daleko víc než zmíně-
né kulturní ikony. Umístění 
sousoší s prasaty je tedy zce-
la logickým a pragmatickým 
požadavkem. Nejde ale pouze 
o umístění sousoší, měli by-
chom se začít souvisle a cíle-
vědomě věnovat především 
propagaci přeštického prasete.

2. V otázce umístění souso-
ší prasat nemám vyhraněný 
názor. Chtělo by to veřejný 
prostor, který by kromě místa 
pro sousoší poskytl také pro-
stor pro případné další doplň-
ky, kterými bychom chtěli 
ilustrovat okolnosti chovu 
prasat, případně vyzdvihnout 
jeho vliv na náš civilizační 
okruh. Napadá mě snad jedině 
vyměnit v parku nic neříkající 
a s ničím nesouvisející kosmo-
nauty za naše domácí prasata.

S y m b o l 
Přeštic zná-
mý v celých 
Čechách je 
pevně spjatý 
s ještě větším 

symbolem Přeštic, a to s kos-
telem. Už odmalička jsem se 
při jízdě kolem kostela těšil, 
že uvidím přeštická prasata. 
I nyní se mi vždy otočí hlava 
směrem k přeštickým prasa-
tům. Mnoho lidí, s kterými se 
potkávám při práci, dovole-
ných apod., zná naše město jen 
podle prasat a kostela. Vždy 
říkají: „Přeštice, aha, to je 
tam, jak máte ty prasata někde 
u kostela.“ Je jen škoda, že 
jsou špatně vidět za cihlovou 
zídkou. Chtělo by to umístit je 
na vyšší podstavec – určitě by 
si to zasloužila.

hovat je jinam. „Důstojné“ by 
bylo upravit a lépe udržovat 
okolí místa, kde se po něko-
lik desítek let sousoší nachází. 
Otázkou zůstává, jaká institu-
ce se bude v budově bývalých 
kanceláří JZD nacházet, zda 
i potom bude umístění sousoší 
vhodné. 

1. Musím 
se přiznat, že 
jsem nikdy 
nepřemýšlel 
nad důstoj-
ným umístě-

ním přeštických čuníků. Byd-
lím v ulici U Parku, ve kterém 
stojí nevkusná normalizační 
socha  „podnapilých kosmo-
nautů.“

2. Myslím si, že kdyby na 
tomtom místě stálo sousoší 
přeštických prasat, tak by i děti 
z mateřské školky zvířátka 
poznaly a měly z toho radost. 
Občané by přestali spekulovat, 
koho socha znázorňuje a kdo 
koho podpírá. 

2. Prasátka bych ponechal 
v klidu na současném místě 
do doby, než bude s konečnou 
platností rozhodnuto o využi-
tí nyní již městského areálu. 
A patrně i potom, kontrast 
zaujme, zvídavým přespolním 
ho našinec rád objasní. Dnes 
bych jen usnadnil a ´zhezčil´ 
přístup k sousoší pro kolem-
jdoucí.

bylo vhodné prostor zkultivo-
vat a více „otevřít“ pohledu ze 
silnice. Také bych navrhoval 
umístění poutačů a informa-
tivních tabulí o historii chovu 
a vlastního sousoší, které by se 
tak mohlo stát součástí případ-
né poznávací trasy města.
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M sto P eštice
nabízí ve ve ejné dobrovolné dražb

Byt 2+1 v P ešticích
ul. T ída 1. máje . p. 184 

podlahová plocha bytu 58,3 m2

sklep 2 m2 + podíl na zahrad
zahájení dražby:    13. b ezna 2015 v 15.00 hod. 
nejnižší podání:                                   660 000 K
dražební jistota:                                    50 000 K
minimální p íhoz:                                    5 000 K
tržní ocen ní:                                      750 000 K    

Místo pr b hu dražby:  
Dražební místnost penzion Centros  

na adrese Hlávkova . p. 56  
334 01 P eštice - okr. Plze -jih 

Informace v etn  dražební  vyhlášky na: 
www.centralniadresa.cz 

www.agh-reality.cz 
kontakt: tel. 724 077880, Ing.  Milan Holub 

e-mail: info@agh-reality.cz 

Komerční prostor 
k pronájmu v Přešticích, 

v blízkosti náměstí
Červenkova ulice, obchod, sklad, 

opravna, hala cca 135 m2 
a venkovní prostor cca 150 m2,

 nyní obchod. 

Tel. 602 460 632

Fotomodel/ka 2015 
– finálový večer v Přešticích

Společné foto všech oceněných.                      Foto Josef Kubát

V první kategorii soutěžila Michaela Muková z Horšic.

Ve druhé kategorii pak Iveta Štychová z Dolní Lukavice.

Na snímcích jsou vítězky 
finálového večera soutěže 
Fotomodel/ka 2015, který 
se uskutečnil ve velkém sále 
KKC Přeštice. Pořadatelem 

této významné akce byla agen-
tura JM Models Klatovy.

 Soutěž se uskutečnila ve 
spolupráci s městem Přeštice 
a KKC Přeštice.
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Stojící zleva: Mlynaříková Noemi, Skálová Melissa, Tušková 
Nikola, Jabbourová Aneta, Komárková Eliška. Sedící zleva: 
Schejbalová Barbora, Brunátová Andrea, Klinerová Lucie, 
Wiesnerová Lucie. Ležící: Loudová Tereza.

Starší žačky Přeštic postupují 
do celostátního Finále ZHP 
v národní házené

V neděli 8. 2. 2015 se konal 
oblastní ZHP starších žaček 
v Nezvěsticích, kam TJ Přeš-
tice vyslala dvě družstva. Ty 
doplnily celky Plzeň-Újezd, 
Ejpovice, Kyšice, Tymákov 
a Příchovice. Obě družstva 
Přeštic se umístila na medailo-
vých pozicích, když áčko celý 
turnaj vyhrálo a béčko skon-
čilo třetí. Vítězky si zajistily 
účast na Finále ZHP, které se 
bude konat v Litvínově 2. 4. 
2015.

Přeštice měly vyhodnocené 
hráčky v individuálních oce-
něních:
nejlepší brankářky: Lenko-
vá N. (PRE B) a Loudová T. 
(PRE A)
nejlepší obránkyně: Jabbouro-
vá A. (PRE A)
nejlepší útočnice: Klinerová L. 
(PRE A)

Výsledky Přeštic A:  
- Ejpovice 11:4, - Kyšice 10:2, 
- TJ Přeštice B 11:8, - Tymákov 

8:3, - Příchovice 15:2, - Plzeň- 
-Újezd 3:3

Výsledky Přeštic B:
- Plzeň-Újezd 5:6, - Ejpovice 
9:4, - Kyšice 15:7, - Tymákov 
13:10, - Příchovice 15:7

Sestava Přeštic A:
Loudová T. - Mlynaříková N., 
Jabbourová A., Skálová M., 
Brunátová A. - Klinerová L. 
(23 branek), Tušková N. (20), 
Wiesnerová L. (9), Schejbalo-
vá B. (6), Komárková E. 

Sestava Přeštic B:
Lenková N. - Kamenová M., 
Řezníčková L., Dobrá V. -  
Tušková K. (17), Ausbergero-
vá K. (15), Trávová M. (22), 
Schejbalová A. (9), Tremlová 
K. (2) 

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A – 11 b.,  
2. Plzeň-Újezd – 11 b., 3. TJ 
Přeštice B – 8 b., 4. Ejpo-
vice – 4 b., 5. Kyšice – 4 b.,  
6. Tymákov – 3 b., 7. Přícho-
vice – 2 b.

Stojící zleva: Buberlová A., Štádler P., Wiesner J., trenér 
Za-dražil S., Hurtová J., Schrödlová N. Ležící zleva: Brada J. 
a Hranáč J.  

Vítězství starší přípravky 
v ZHP 2015 v národní házené

V neděli 1. 2. 2015 se konal 
Zimní halový pohár nejmenší 
kategorie přípravek. Starší hrá-
li v nafukovací hale na dvou 
hřištích za účasti 9 družstev. 
Starší přípravka nenašla pře-
možitele a suverénním způso-
bem prošla k vítězství. 

Úspěchy zaznamenaly Přeš-
tice i v hodnocení jednotlivců. 
V turnaji starších byl vyhod-
nocen nejlepším brankářem 
Jan Hranáč a nejlepším hrá-
čem v poli Jakub Brada.

Výsledky přípravky starší:  
Základní skupina: 
TJ Přeštice - Litohlavy 16:8, 
- Ždírec 18:1, - Plzeň-Újezd 
27:2, - Kyšice B 18:3  
Finálová skupina: 
TJ Přeštice - Kyšice A 14:7,
- Božkov 18:5
Sestava TJ Přeštice starší:
Hranáč J. – Brada J. (42 bra-
nek), Wiesner J. (31), Buber-
lová A. (26), Štádler P. (8), 
Hurtová J. (3), Schrödlová (1),               
trenér: m.n.h. Zadražil S.

Vítězství v Zimním halovém 
poháru mladších žaček 
TJ Přeštice

V sobotu 24. 1. 2015 uspo-
řádal oddíl národní házené 
Zimní halový pohár mladších 
žaček, ve kterém družstvo  
TJ Přeštice A nenašlo pře-
možitele a zaslouženě zvítězi-
lo a tím si zajistilo postup do 
celostátního finále ZHP, které 
se uskuteční 15. 3. 2015 ve 
Staré Vsi na Moravě.

Výsledky obou družstev 
Přeštic:
TJ Přeštice A - Nezvěstice  
22:15, - Blovice 26:7, - TJ 
Přeštice B 27:6
TJ Přeštice B - Nezvěstice  
6:28, - Blovice 8:11

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A 75:28 – 6 b.,  
2. Sokol Nezvěstice 77:37 –  
4 b., 3. Sokol Blovice 27:68 –  

2 b., 4. TJ Přeštice B 20:60  
– 0 b.
Nejlepší obránkyně:
Martina Havlíčková, TJ Přeš-
tice A

Sestava TJ Přeštice A:
M. Jelínková, J. Hrabětová - 
M. Havlíčková, Š. Kalčíková, 
K. Mourková, N. Pelíšková, 
N. Hrdonková - H. Voráčková 
(29 branek), V. Routová (12), 
V. Šalomová (23), A. Havlíč-
ková (8), D. Kučerová (3)

Sestava TJ Přeštice B:
E. Romová, L. Sýkorová -  
K. Třísková, S. Šilingrová,  
N. Holcová, K. Havlíčková,  
N. Kokošková - E. Sedláčková 
(7), K. Sedláčková (4), M. Živná 
(4), M. Kokošková (2), H. Pelíš-
ková (2), K. Kováříková (1)

Výsledky oddílu národní 
házené TJ Přeštice ve zkratce

Ženy B obsadily v silné 
konkurenci čtvrtfinálové 
skupiny ČP žen v národní 
házené v Plzni 3. místo. 
1. Tymákov – 10 b., 2. Přícho-
vice – 8 b., 3. TJ Přeštice B –  
4 b., 4. Blovice – 4 b., 5. Bakov  
– 3 b., 6. Plzeň-Újezd – 1 b.

Dorostenci obsadili 3. místo 
v Zimním halovém poháru 
2015 v Plzni.
1. Tymákov – 10 b., 2. Plzeň- 
-Újezd – 8 b., 3. TJ Přeštice – 6 b. 
46:33, 4. Kyšice – 3 b., 5. Nýřa-
ny – 2 b., 6. Ejpovice – 1 b.

Muži Přeštic na turnaji 
v národní házené v Čakovi-
cích na 5. místě.
1. Čechy – 8 b., 2. Tymákov 
–  7 b., 3. Podlázky – 4 b.,  
4. Nýřany – 4 b., 5. TJ Přeštice 
– 4 b., 6. Čakovice – 3 b. 

Muži Přeštic na turnaji 
v národní házené v Mostě na 
2. místě.

1. Nýřany – 8 b., 2. TJ Přeštice  
– 6 b., 3. Žatec – 4 b., 4. Most 
– 2 b., 5. Čakovice – 0 b.

Muži Přeštic postupují do 
semifinále Českého poháru 
v národní házené. 
1. TJ Přeštice – 6 b., 2. Tymá-
kov – 6 b., 3. Nezvěstice –  
4 b., 4. Čakovice – 2 b., 5. 
Ejpovice – 2 b.

Zimní halový pohár mlad-
ších žáků – TJ Přeštice  
2. a 3. místo.
1. Plzeň-Újezd – 6 b., 2. TJ 
Přeštice A – 4 b., 3. TJ Přeštice 
B – 2 b., 4. Ždírec – 0 b.
Nejlepší brankář: Kamil Šty-
cha,  TJ Přeštice A  

Zimní halový pohár star-
ších žáků v Nezvěsticích  
3. místo.
1. Plzeň-Újezd, 2. Nezvěsti-
ce, 3. TJ Přeštice – 4 b. 38:65,  
4. Litice, 5. Nýřany

Mladší přípravky TJ Přeštice 
v ZHP 2015 národní házené 
na medailových místech

V neděli 1. 2. 2015 se konal 
Zimní halový pohár nejmenší 
kategorie přípravek. Stejně 
jako starší se odehrál turnaj v 
ZŠ v Bolevci, zúčastnilo se ho 
5 celků. Obě družstva Přeštic 
se umístila na medailových 
pozicích, když obsadila 2. a 3. 
místo.

Úspěch zaznamenaly Přešti-
ce i v hodnocení jednotlivců. 
V turnaji mladších byla vyhod-
nocena nejlepší brankářkou 
Sára Vávrová z TJ Přeštice B.

Výsledky přípravky mladší:  
TJ Přeštice A   

TJ Přeštice B - Litohlavy 
10:11, - Plzeň-Újezd 12:6,  
- Tymákov 12:12, - TJ Přešti-
ce B 9:9

Sestava TJ Přeštice A:
Lukášová B. – Kripnerová B. 
(17 branek), Kullová A. (9), 
Duchek K. (7), Kováříková P. 
(6)
Trenérka: Langmajerová A.

Sestava TJ Přeštice B:
Vávrová S. – Šalom L. (23), 
Bartoňová A. (13), Hanzar D. 
(3), Holcová N. (1), Kriegero-
vá D.
Trenérka: Kačírková L.Fotbalový oddíl TJ Přeštice

Předseda – Martin Knopf
Místopředseda – Jiří Sýkora
Sekretář – Ladislav Lang-
majer
Člen výboru – Stanislav Trnka

Celkem má oddíl  8 mlá-
dežnických družstev (4x 
přípravka, ml. žáci, st. žáci, 
ml. dorost, st. dorost), dvě 

družstva dospělých (A, B 
muži) a starou gardu. Nábor 
probíhá každým rokem, práci 
s mládeží se věnují kvalitní 
trenéři. Oddíl má celkem 220 
členů, z toho  mládeže je 110 
členů.
Cíle oddílu kopané – sport, 
zábava, radost z pohybu.

Program zápasů březen  
– TJ Přeštice fotbal
Muži A
NE 8. 3. 2015 14.30
Holýšov – Přeštice
SO 14. 3. 2015 14.30 
Přeštice – Horní Bříza
SO 21. 3. 2015 15.00 
Rozvadov – Přeštice
SO 28. 3. 2015 15.00 
Přeštice – Rokycany B
Muži B
NE 22. 3. 2015 10.15 
Přeštice – Dlouhá Ves
NE 29. 3. 2015 15.00 
Mochtín – Přeštice

Dorost
SO 21. 3. 2015 10.00 + 12.15
H. Týn – Přeštice
SO 28. 3. 2015 10.00 + 12.15
Přeštice – Klatovy
Žáci
SO 7. 3. 2015 10.00 + 11.45
Vejprnice – Přeštice
NE 15. 3. 2015 10.00 + 11.45
Přeštice – Klatovy
SO 21. 3. 2015 10.00 + 11.45
Smíchov – Přeštice
NE 29. 3. 2015 10.00 + 11.45
Přeštice – Luby

Stará garda TJ Přeštice 
obhájila prvenství 
v sezoně 2014

V sezoně 2014 SG TJ Přeštice potvrdila roli favorita a obhájila 
prvenství v soutěži SG Plzeň-jih. Ze 16 zápasů okusila 15x pocit 
vítězství a jen jednou v posledním kole ve Štěnovicích odešla 
poražena.V roce 2014 jsme sehráli i jedno přátelské utkání se SG 
Slávia Praha. Po velkém boji prohra 3:6.

Nejlepšími střelci byli František Šambergr 32 branek a Pavel 
Dobrý 25 branek.

Tabulka: jen první 4 mužstva
1. Přeštice      16    15 0 1  107 : 26 45
2. Štěnovice   16    12 1 3    59 : 30 37
3. Stod         16    11 2 3    75 : 37 35
4. Blovice      16    11 1 4    56 : 27 34

Stojící zleva: Kalina Filip, Poslední Milan, Rada Karel, Kuneš 
Zdeněk, Matík Jaroslav, Křepelka Petr, Dobrý Pavel, Blahou-
dek Ivan, Milota Jan, Silovský Jaroslav, Václav Lecjaks, Mrázek 
Václav, Kriegelstein Jaroslav.

Sedící zleva: Uzlík Václav, Hraběta Zdeněk, Frančík Karel, 
Knopf Martin, Rajchart Petr, Šindelář Jan, Tykal František, 
Šambergr František, Suchánek Milan.

Ležící: Kmoch Antonín.

Horní řada zleva: Fořt Václav – tréner, Mertl Daniel, Horák 
Daniel, Peťak Jan, Medek Jan, Ruth Jan – tréner.

Spodní řada zleva: Hrubý Jakub, Valenta Jakub, Kliner 
Radek.

Turnaj mladší žáci 
– Nepomuk

Mladší žáci se v únoru zúčastnili velmi dobře obsazeného tur-
naje v Nepomuku. Po velmi kvalitním výkonu obsadili pěkné 
druhé místo. Velká pochvala patří i za vystupování v průběhu 
turnaje.

Výsledky:
Přeštice – Klatovy 2:0
branky: Peťák, Valenta
Přeštice – Sušice 3:1
branky: Hrubý, Mertl, Horák

Přeštice – Čáslav 0:1
Přeštice – Nepomuk 0:1
Přeštice – Smíchov 2:0
branky: Horák, Hrubý
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Pilates – metoda tělesného cvičení
Proč je dobré cvičit 

Pilates?
Zlepšujeme držení celého 

těla, uleví se nám od bolestí 
zad a krku. Zpevňuje hluboké 
svaly, které drží posturu těla. 
Zpevňuje zádové, břišní a hýž-
ďové svalstvo, rozvíjí sílu, 
ohebnost, rovnováhu, koordi-
naci a dýchání. 

Cvičit by se mělo optimálně 
2x-3x týdně. Literatura říká, 
že při tomto cvičení se budete 

cítit rozdílně po 10 cvičení, po 
20 cvičeních si sám všimnete 
změn, a po 30 týdnech si všim-
nou změny i jiní.

Základním prvkem této meto-
dy je uvědomění si činnosti 
všech svalů při jakékoliv činnos-
ti. Neznamená to jen zvládnout 
hodinu cvičení, míru obtížnosti 
jednotlivých cviků, ale koncent-
raci těla a duše při každé činnos-
ti. Metoda Pilates by nás neměla 
opustit při odchodu z cvičební 

místnosti. Měli bychom si být 
stále vědomi co a jak děláme.

Kvalita cvičení je vždy 
důležitější než její kvantita.

Osobně se učím u Daniela 
Mulera – zakladatele centra  
IQ pohyb – www.iqpohyb.cz 
PILATES CLINIC ACA-
DEMY – kde spojuje metody 
Pilates s poznatky medicíny, 
rehabilitace, fyzioterapie.

Helena Hodanová
TS Hely Přeštice

placená inzerce

Přeštičtí se opět neztratili
Několikaletou tradici má 

vyhodnocení nejlepších spor-
tovců našeho okresu v sále 
dobřanského kulturního zaří-
zení „Káčko“. Ocenění pře-
vzali i trenéři či rozhodčí. 
A výrazně se mezi nejlepšími 
prosadili i Přeštičtí.

Kategorii kolektivů opa-
novala národní házená, když 
vyhrála všechny věkové kate-
gorie. Jako nejlepší v žákov-
ské kategorii byly vyhodno-
ceny a pro ocenění na podium 
vystoupily mladší žačky přeš-
tického oddílu národní házené. 
Loňský rok pro ně byl zlatý, 
zvítězily v zimním halovém 
poháru, první místo získaly 
v oblastní soutěži a díky tomu 
opět postoupily na mistrovství 
republiky. Zde v domácím 
prostředí titul s výraznou pře-
vahou obhájily. 

A také díky jejich úspěchu si 
pro ocenění šla trenérka toho-
to kolektivu mladších žaček, 

m.n.h. Romana Jabbourová. 
Dřívější úspěšná hráčka, pěti-
násobná mistryně republiky 
a házenkářka roku 1990 a nyní 
velice úspěšná trenérka. 

Neoddělitelně ke sportu pat-
ří i rozhodčí. Tentokráte byla 
oceněna „nevděčná“ pozice na 
hřišti přeštického fotbalového 

rozhodčího Lukáše Langmaje-
ra a arbitra národní házené 
Tomáše Chmelíka. 

A ještě jedna cena putovala 
do Přeštic. V kategorii Masters 
na jeviště vystoupil zástupce 
fotbalové staré gardy TJ Přeš-
tice, družstva, které s pouhou 
jedinou porážkou vyhrálo Ligu 
starých gard jižního Plzeňska. 

Jak již bylo řečeno, národ-
ní házená vládla kolektivům. 
Z blízkých Příchovic svoji kate-
gorii vyhráli dorostenci místní-
ho házenkářského oddílu.  (šat)

Cena pro nejlepší trenérku 
putovala do rukou trenérky 
národní házené m.n.h. Roma-
ny Jabbourové, pod jejímž 
vedením mladší žačky vybojo-
valy titul Mistrň republiky. 

 Cenu pro rozhodčí za nepří-
tomného Lukáše Langmajera 
převzal zástupce fotbalového 
oddílu, dále byl oceněn Tomáš 
Chmelík, rozhodčí národní 
házené (zprava), ceny předá-
vala senátorka Dagmar Terel-
mešová a tajemník přeštické 
TJ Karel Tušek.

Pro cenu v kategorii Masters 
na dobřanské podium přišel 
hrající trenér fotbalové staré 
gardy TJ Přeštice.

Vítězky v žákovské kategorii, mladší žačky národní házené, 
v roce 2014 třikrát zlaté, vyhrály zimní halový pohár, oblastní 
přebor a nakonec byly nejlepší na mistrovství republiky. Vodáci uspořádali 6. ročník 

Českého poháru v eskymování
Vodáci z oddílů KČT a TOM 

Úhlava pořádali tradičně letos 
již 6. ročník Českého poháru 
v eskymování pro Plzeňský 
a Karlovarský kraj. Soutěž 
se konala dne 14. 2. 2015 na 
bazéně SK Radbuza v Plzni. 
Soutěžilo se ve dvou disciplí-
nách, a to Eskymování na čas 
a Eskymování na počet. Pohá-
ru v eskymování se zúčastnilo 
25 soutěžících a někteří z nich 
si zasoutěžili ve více vypsa-
ných kategoriích (K1, C1, 
C2). Své síly na bazén přijeli 
změřit nejen vodáci z oddílů 
TOM Úhlava, SK VS Blo-
vice, TJ Union Plzeň, VO7 
Horšovský Týn, KV Karlovy 
Vary, Kotva Plzeň, TJ ČSAD 

Plzeň, ale i vodáci z řad veřej-
nosti.

Nejlepší tři v každé kategorii 
a z každého kraje budou nomi-
nováni na celostátní finále 
Českého poháru v eskymová-
ní, které se uskuteční 22. břez-
na 2015 v Brně.

Za Přeštice je nominován 
vodák Pavel Beneš z oddílu 
TOM Úhlava, který ve své 
kategorii K1 muži obsadil 
krásné 2. místo, další sou-
těžící z TOM Úhlava Denisa 
Molková obsadila 4. místo 
v kategorii K1 ženy a Gábina 
Vavřičková 6. místo v kate-
gorii K1 ženy.

Hana Žambůrková
KČT a TOM Úhlava

Denisa Molková

Pavel Beneš

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

Foto Milan Janoch


